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perdaug užsigrūdusios vi- sa-
kalbisv iškilo į viršų ir jie vaičiu.
j f V J; ■ » • I

jznėjas p. BylaMoteris Nušovė Vyrą

Raudonarmiečiai Jieško Keturi Mainieriai Tapo*
Amerikos Lakūnę

ir

Bedarbiu Demonstracija

riusiomis iš maisto, nuo kū
no veikimo ir

■

Amerikietis Bandė Apsi
vogti, o Nepasisekus, Iš 

Gėdos Nusišovė

sto, sako jis; taipgi būna įus Poli«Va ir ^a" 
perdaug užsigrūdusios vi- N° pulti bėdaibius.
šokiomis išmatomis, susida- turl delegacųos nariai tapo

'Mes norime, kad skaitlin-
1 atsilankytų lietuviai 

darbininkai iš apielirikių: iš

suareštuoti.
Demonstraciją vadovavo 

P. A. Raymond, Automobi
lių Darbininkų Unijos sek
retorius iš Detroito.

dėjo pulti bedarbius. Ke-

Užgriūti Kasykloj

kuomet pa-

Reikią Tyro Kraujo 
Smegenims, Kad 

Gerai Protauti
WASHINGTON.— žy

mus mokslininkas Dr. Ales 
Hrdlicka sako, kad žmo
gaus smegenys gali nuo de
šimts iki šimto sykių, ge
riau veik|i protavime, negu 
paprastai veikia. Smege
nys turi didelę galimybę 
funkcionuoti mąstyme.

Jis sako, kad nuo kraujo 
cirkuliacijos priklauso pro
tavimas. • Jeigu kraujo cir
kuliacija būtų gera, jeigu 
nuolatos tyras - kraujas 
plauktų per smegenis, tai 
žmogus galėtų būt intelek- 
tuališkas milžinas, sako jis. 
' Jis sako, jog paprastai' 

taip maitinamos (krauju) 
smegenys, kad išmatos ne
prašalinamos taip greitai, 
kaip reiktų, ir tuo būdu jos 
trukdo geram protavimui.

Smegenys, 
vargsta nuo darbo, būpa 
tik išalkusios tinkamo mai-

Leido į Mokslą Vyrą, 
Paskui Jis Ją Pametė
CHICAGO.— Per devy- 

nis metua moteris Altą 
Eastman dirbo prie’ įvairių 
laikraščių ir savo vyrą lei
do į mokslą. Ji dėjo pa
stangas, kad jos vyras išei
tų augštesnę mokyklą (high 
school) Jr kolegiją ir kad 
pataptų mokytu žmogumi, 
ir kad tuo būdu jie paskui 
turėtų poniškesnį gyveni
mą/ Ji sako,' kad praleido 
ąnt jo $8,000. Taipgi per 
tą laiką ji nupirkus keturis 
automobilius. Suteikė jam 
gerą gyvenimą, ant kiek tik 
buvo galima.

Bet jis pagalios susidėjo 
su kita moteriške ir pametė 
ją, Ji dabar užvedė prieš 
jį divorso bylą. Ji reikala
vo, kad vyras atlygintų 
$8,000. Teisėjas Sabath 
nusprendė, kad jis turi jai 
mokėti po $1 į dieną iki bus 
tardoma byla.

Ji pasakojo, kad ji suti
ko Homer Eastman, kuo- 

(met jis dirbo spaustuvėj 
’Minneapolis mieste, o ji lan
kė Minnesofos Universite-

“Aš mačiau, kad jis ta
lentingas ir kad suteikus 
jain mokslą jis turėtų pasi
sekimo gyvenime,” 'sakė ji. 
“Aš mečiau universitetą, 
gavau darbą skaityti korek- 
tas, ir kiek uždirbau pini
gų, išleidau jo mokinimui. 
Jis darė £erą procesą. Už
baigęs kolegiją įstojo į me
dicinos mokyklą Minnesotos 
Universitete, kur jis sekan
čiais metais gaus medicinos 
daktaro laipsnį.” . j (

Lawrence, Mass.
♦

Lenino Mirtiės Paminėji
mas

tekantį nedėldienį, sausio 
26 d., 2 vai. po pietų, bus 
Lenino mirties paminėji
mas, rusų svetainei, 287 
Irving Ave. Rengia Komu
nistų Partija. Bus prakal
bos ir koncertas. Dainuos 
Liaudies Choras ir seserys 
Pauliukoniutės. Lietuviai 
dhrbininkai, dalyvaukite.

K. Biuras.

Pirmas Lietuviu

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienią

Policija Išardė Bedar- 
bių Demonstraciją

PONTIAC, Mich.— Ant
radienį čia policija bruta- 
liškai puldama išdraskė be
darbių demonstraciją. Ke
li šimtai bedarbių maršavo 
į miesto salę reikalauti pa- 
šelpos.

Bedarbiai numaršavę prie 
miesto salės pasiuntė savo 
delegaciją paszmiesto majo
rą, perstatyti bedarbių rei
kalavimus. Majoras atsisa
kė tartis su delegacija. Tuo-

LITVINIŠKIS, Rokiškio 
vai.— Pas turtingą ameri
kietį Dubicką buvęs nuomi
ninkas latvis paliko 30 pūdų 
išbrauktų linų. Gruodžio 27 
d. Dubickas pranešė būk li
nus, nakties laike, nežinomi 
piktadkriai pavogę. Linų 
savininkas su kriminalinę 
policija padai’ė pas Dubicką 
kratą. Linai buvo atrąsti 
svirne po asla skiepe, kuris 
tyčiomis buVo padarytas 
vokiečių okupacijos laike. 
Sustačius prdtokolą, ir vos 
spėjus policijai iš namu iš
važiuoti, Dubickas nusišovė. 
Dubickas buvo savininkas 
Litviniškio dvaro centro.

Suktybė su Netikru Auksu

ŠveicarųKAUNAS, 
pirklys pirko .Kaune aukso, 
bet vietoj aukso gavo visai 
pigų metalą. \

Papildomomis žiniomis iš 
privačių šaltini!] patirta, 
kad iš viso buvo pirkta 40 
kilogr. aukso plytelėse. Pa
darytas Kaune analizas pa
rodė, kad auksas—tikras. 
Bet huvežus tą auksą į 
Šveicariją, pasirodė, kad pietrytinėj ’ Maly Missouri 
įvyko apgavimas, o vietoj valstijos ir šiaurrytinėj da-
brangaus metalo turima tik . Arkansas valstijoj 
aluminas su švinu. -11,4 '

Šveicarų pirklys K.;\yie- 
nos šveicarų b-vės atstovas, 
už tą savo pirkinį sumokėjo 
60,000 šveicarų frankų, h-t. 
y. 120,000 litų. Dar tokiai 
pat sumai 4 pasirašė vekse
lius.

Pamatęs, kad apgautas, 
pil. K. grįžo Kaunan ir čia 
pareiškė kriminalinei poli
cijai apie Savo nelaimę,

Įvykis tiriamas. Yra ži
nių, kad pil. K. neturėjo lei
dimo auksui iš Lietuvos iš
vežti. Kalbama, kad apga
vikai—pardavėjai ne kau
piškiai, bet kaž kokie svie
to perėjūnai sų padirbtais 
pasais/ . " • ' ■

Sausio 4 d>, A. ‘Panemu
nėj aįie 13 v. rastąs siau
rųjų traukinėlių' vagone kū
dikis. Motina jieškoma.
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Vakarų Indijose 30 Metą 
Negrai Jau Būna Nusenę

PORT OF SPAIN, Trini
dad.— Vakarų Indijose ne
grai, sulaukę 30 metų am» 
žiaus, jau . būna nusenę, 
Taip čia pareiškė pasikal
bėjime su laikraščių korės-? 
pondentais profesorius Sea- 
gart iš vietos Imperial i Ko
legijos.

“Tyrinėjimas, kurį aš tik 
ką užbaigiau, apėmė' 700 
negrų darbininkų, dirbančių 
ant ūkių. Suradau, kad ne
grai darbininkai, sulaukę 30 
metų amžiaus, būna jau nu
senę; pasireiškia apgedimas 
širdies ir kraujagyslių. O 
sulaukę 40 metų jau būna 
visai netinkami darbui. Jų 
gyvenimas trumpas.”
‘Jis nurodo, kad tai yra 

del blogo maisto, kuriuo 
maitinasi negrai. Jų dietoj 
perdaug krakmolinio valgio 
ir ,cukraus. Dėlto jų dan
tys greitai išgenda.

HARLAN, Ky.— Moteris 
Eliza Howard nušovė Lewis 
Johnson, 22 metų amžiaus.

Ji papildė ąmogžudystę 
sūsiginčinus su yįjuo del nų-? 
šovimo Adrion Metcalf, še
rifo, jo dėdės. Jį nušovė 
Willie Johnson, pusbrolis 
Lewis Johnson©. Willie 
Johnson tapo pereitą šešta
dienį išteisintas, t įrodant, 
kad jis papildė žmogžudys
tę save apsigindamas. Mo
teris Howard iiž tai labai 
pyko, ir susiginčinus su Le
wis nužudė jį. Ji tapo su
areštuota.

6000 Orlaivių Pabudavota 
Per Metus

NEW YORK.—. Per 1929 
metus Jungtinėse Valstijose 
pabudavota suvirš 6000 or
laivių. , /

Orlaivių inžinų ir orlai
vių pagaminta už $98,000,- 
000.

Memphis, Tenn. •— 500 
šeimynų potvinio apsupta

Iššoko Per Langą

PHILADELPHIA.— Ber- 
nard F. Qamp, stambus biz
nierius iš New Yorko, < čia 
iš Sylvania viešbučio nuo 
dvylikto augšto per langą 
iššoko ir. užsimušė.

Iššaukė Ant Duelio
VARŠAVA.- 

susiginčinus del šių ‘ metų 
biudžetų' komiteto kambary, 
Lenkijos seimo atstovas Po- 
doski antradienį’ iššaukė 
ant duelio atstovą Lieber
man. r' , ,-( .

Smarkiai-

1 '

Vilkai Ties Bulgarijos 
. Sostine i ,■

Bulgarijoje stovi žiauri 
žiemUi Netoli .Sofijos 'pasi
rodė; Vilkų gaujos, ’ kurie 
puola kaimus; f ‘

Bandė Apgavikišku 
Būdu Išgauti $50,000

MIAMI, Fla. —John B. 
Nichols, vietos Advokatas, 
jo brolis J..W. Nichols ir 
William E.tSmith iš Lake
land, Fla./ tapo1 suareštuoti 
už bandymų iškolektuoti 
nuo apdraudos kompanijos 
$50,000 pomirtinės.

Jie paskelbė, kad William 
E. Smith, žvejodamas su 
broliais Nichols, nuskendęs 
birželio 13 h. Bet lavonas 
nebuvo atrastas. Jis buvo 
apdraustas, j Broliai Ni
chols bandė iškolektuoti jo 
apdraudą, bįt ju visas suo- 
1 ___ .. t .
tapo > suareštuoti.

Prokuroras Reikalauja Pral 
' Olšauskui Padidint Bausmę
KAUNAS.— Iš autorite

tingi] šaltinių praneša, kad 
Kauno apygardos teismo 
Valstybės 
įteikė Vyriausiam Tribuno
lui apeliaciją — protestą, 
kurioje nurodo, kad Apy->, 
gardės teismas pralotai K. 
Olšauskui tųrėjęš taikyti 
453 st^B,atidi st., kuriuo eL 
nant Olšauskui turi būti 
bausmė ne mažesnė, kaip (12 
metų katorgos; bet ne 45 st., 
kuris kalba apie piktadary
bę susijaudinimo momentu 
(affektas). Prokuroras pra
šo bausmę padidinti einant 
nurodytu 453 straipsniu.

• \ p

Išradę Vaistus nuo Vėžio
SAN - FRANCISCO, Cal. 

—Dr. Walter Bernard Cof
fey, galva Southern PacL 
fic ligoninės čia, ir Dr. 
John D. Humber, jo drau
gas, praneša,..kad jie išradę 
vaistus, kdrie sunaikiną 
vėžio audinius (augančias 
vėžiškas mėsas). Vienam 
atsitikime , jie gavę puikius 
rėzultatus.. Tačiaus jie ne
tvirtina, kad tais vaistais 
būių galima^ išgydyti vėžio 
ligą. ' Dar esą reikalinga 
daugiau bandymų, kąd( pa
tirti tl] vaistų veikmę. ;

•Tie Vaistai padaromi iš 
avių adręnalihių liaukų. • Iš
radėjai .sako; Ikadi įleisti į 
žmogaus kūną tie ? vaistai 
turi ' jėgos i sunaikinti vėpo 
audinius. j

Lenkė i Pagimdė Kūdikį Šii
* Dviem i Galvom

VARŠAVA.— Lodzėj vie
na motęris pagimdė vaiką 
su dviem galvom. Kadangi 
abi galvos turi bendras 
smegenis, operacijos būdu 
jų negalima atskirti. < Gy
dytojai mano, kad kūdikis 
neišliks gyvas.

WASHINGTON.—Antra
dienį atstovų butasv priėmė 
bįlių, kad fedėralė valdžia 
suteiktų $300,000,000 parai 
mos valstijoms vedimui ke
lių 4931, T932 h 119331 me*, 
tais. ><;>.)'•

10 Vaiką Užmušė New York 
Central Traukinys 

f

CLEVELAND.— Trečia
dienį “Berea, Ohio, netoli 
nuo čia, žuvo dešimts vaikų 
ir buso šoferis, kuomet 
New Yorko Central pasa- 
žierinis traukinys, einantis 
į Chicagą, sukūlė busą, va
žiuojantį skersai gelžkelį. 
Trys kiti vaikučiai labai su
žeisti.

Nelaimės priežastis neiš
aiškinta. Nežinią, kodėl šo
feris nepamatė ateinantį 
traukinį.

Ši nelaimė jau yra ketvir
ta busų nelaime" Ohio vals
tijoj bėgy pereitų trijų

Sovietai Išsprogdino
• taioštorią

MASKVA.— Antradienio 
vakarą čia tapo dinamitu 
susprogdintas garsus Sima- 
novo klioštorius, kad pada
ryti vietos budavojimui 
milžiniško darbininkų kliu- 
bo ir kultūros centro. Pen
ki tūkstančiai raudonarmie
čių stojo į darbą prašalinti 
griuvėsius. Kiekvienas ka
reivis pasižadėjo prašalinti 
lį tos vietos-' vieną • akmenį 

įmesti į Maskvos upę.

CLEVELAND.— Suvirš 
500 bedarbių po Darbo Um-. 
jų Vienybės Lygos vado
vyste demonstravo prie 
miesto darbo davimo biuro. 
Ten bedarbiams sakė pra
kalbas draugai Vanveen ir 
S. S. Jagoda.

Po to bedarbiai numarša- 
vo prie Community. Fund, 
kur juos pąsitįko ginkluęta 
sargyba ir neleido maršuo- 
ti.

Masinis bedarbių mitin- na grupė pradės ^ jieškoti 
gaš buvo sušauktas aikštėj j nuo.Zneško iki Klučinsk ju- 
suorganizavimui bedarbių įlankos, kita nuo Toka- 
tarybos. Vanveen tapo su- rov Cape North, 
areštuotas. Didelė minia Sovietų lakūnas Čuchnov- 
bedarbių ir šimpa,tiku dar- skis rengiasi, greitu laiku 
bininkų maršavo į kalėjimą išlėkti orlaiviu iš Krasno- 
reikalauti, kad Vanveen 
tų paliuosuotas.
- ■; ____ i—

Mergaičią Medžiotojai
lai- 
už-

. r t v— ,

RYGA— Pastaruoju 
ku Rygoj'e įvyko keli 
puolimai ant mergaičių. 
Kaž kokie nežinomi ashiens, 
atvažiavę automobiliais, ke
lis kartus bandė pagrobti 
gatvėj einančias mergaites. 
Prieš savaitę nežinomi vy
rai bandė pagrobti 19 me
tų mergaitę K. Š. Gruodžio 
30 d: buvo užpultos ketu
rios mergaitės žydės. Nepa
vykus pagrobti , mergaičių, 
medžiotojai įsėdo į automo
bilį ir išnyko.

Policijos žiniomis, Rygo
je veikia kaž kokia gauja, 
kuri Šlykščiais tikslais me
džioja gražias jaunas mer
gaites 17—20 metų. Rygo
je pastebėtas, paslaptingas 
automobilis, .kuris pasirodo, 
tik vakarais. ( : •;

Brooklyno ir Apielinkes lietuviai Darbi
ninkai, Dalyvaukite Komunistų Partijos

Lietuviu Centro Biuro Koncerte : JI
Jungtinių Valstijų Komu

nistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras rengia kon
certą, vasario 2* d., Labor 
Lyceum svetainėj, Brookly- 
ne. , 1

Išanksto mes prašome 
Brooklyno ir apielinkės lie
tuvius darbininkus skaitlin
gai atsilankyti į šį parengi
mą. Centro Biuras turi va-Į vienos progos garsinkite šį 
ryti platų komunistinės pro- parengimą, raginkite lietu- 
pagandos darbą. Tam rei-'vius darbininkus jame da- 
kalinga nemažai išlaidų. At-1 lyvauti. 
silankydami į mūsų paren- j 
girną jūs paremsite mus fi-' gai 
nansiniai. <’

Pats parengimas bus įdo- Newarko, Elizabetho, Ba
rnus, smagus. Mes užtikri- yonne, Yonkers, Cliffside ir 
nam, kad atsilankiusieji pa- kitų artimų vietų. Mes pa
sitenkins pilniausia. giname tų kolonijų draugus

Programa bus įvairi: 1) i pasidarbuoti tuo reikalu. . > 
Rusų stygų orkestrą; 2) į ' J. V. K. P. Lietuvių 
Rusiški šokiai; 3) Dainuos! . Ceptro Biurais.

. MASKVA.— Raudonosios 
Armijos, kareiviai Anadir 
upes srity sudarė šunų ir 
briedžių patvadas jieškoti 
Aiherikos dingusių lakūnų 
Eielson ir Borland Angue- 
ma upės srity, pasak čia 
gauto pranešimo nuo Sovie
tų laivo Stavropol, kuris 
yra ledų apsuptas šiaurės 
Sibiro .vandenyse.

Laivas Stavropol pranešė 
Sovietų Šiaurės Komisijai, 
kuri rūpinasi jieškojimu 
dingusių lakūnų, kad dvi 
šunų patvados, pasiėmusios 
maisto ant mėnesio laiko, 
išvyko jieškoti lakūnų. Vie-

Sovietų lakūnas Čuchnov-

l iš Krasno- 
bįLjarsko jieškoti lakūnų.

Girtas Pasimovė Ant
Tvoros '

KAUNAS.— Kauno kalė
jimo vyresnysis prižiūrėto
jas Grušauskas aną vakarą 
girtas eidamas paslydo ir 
pasimovė ant geležinio ka
lėjimo tvorelės štakieto. 
Štakietas įlindo pro apati
nį žandikaulį in įėjo į bur
ną ligi gomurio.

i Apsvaigęs Grušauskas
tuojau nugabentas į Kauno raporte kongresui, 
miesto ligoninę. Ten ir te
beguli.

115 Nužudyta Lenkijoj

> VARŠAVA.—- Lenkijos, 
teišingumo ministerija prą* 
neša, kad per pereitus pen-, 
kis metus Lenkijoj tapo nu-( 
žudyta 1X5^ asmenų , už 
žmogžudišku^ ■ prasikalti
mus, ?

■bMKmKm
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Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
> i I i * • ■ ?£>

Nepralaimėsit, T i k
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

nesenai iš Sovietų Sąjun
gos atvykus artistė Lese;
4) Baletų šokiai; 5) Akro
batai iš Darbininkų Sporto 
Unijos; 6) Dainuos Aido 
Choras. Bus ir daugiau dai
nų ir muzikos.' Įžanga 
$1.00 ir 75c.

Komunistų Partijos na
riai ir simpatikai, prie kiek-

SCRANTON, Pą.— Ant
radienį Hudson Čoal Kom
panijos Jermyn kasykloj ta
po užgriūti keturi maihie- • 
riai. Vienas tapo išgelbė
tas, bet trys kiti 4iko už
griūti 40 tonų anglies ir Uo
los. Gelbėtojai darbuojasi, 
kad atkasti juos.

Užgriūti mainieriai yra.- 
William McAndrew, Harold 
Sickle ir James Charles. 
Manoma, kad jie Žuvo.

Prezidentas Hooveris “Rami-1 
na” Milionus Bedarbių

WASHINGTON.— Ant
radienį prezidentas pareiš
kė, kad bėgy pastarųjų de
šimts dienų darbas padidė
jęs visoj šaly. Jis sako, jog 
Darbo Departmentas infor
mavęs jį, kad pirmu kartu, 
nuo katastrofiško serų su
smukimo biržoj darbai pra
dėję geriau eiti.

Washington© valdininkai 
tuo pūdu non “suraminti”! 
milionus będarbių^ kad jie 
nesiorganizuotų į kovą.'

Washington.— Jungtinėm 
Valstijos kasmet turi $1,- 
000;000,000 nuostolių iš' 
priežasties stokos tinkamų 
piedikalių patarnavimų far- 
mų srityse, sako vyriausias 
sveikatos m misteris savo

Philadelphijoj Lenino 
Mirties Paminėjimas

J n j e ‘ > i ii'., f r:floSo

77/

yLenino mirties paminėji
mas įvyks lytoj,, sausio 24 
d., Broadway Arena, Broad 
,)r Christian Sts., Philadel
phia. Pradžia 8 vai vaka
re. Visi lietuviai darbinin
kai dalyvaukite.
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laikifedu tegaĖ * ^įdiegti •darbininkai Klases KoMą.l’l Beit n&
ra .'^dlfi^ jėgo^ kipū gajętų iš-
naikinti, tava. 111< 1 .»' t <»; u 1

'Axi.Wf».t<<a0nibla^jtteev buržuazijos diktatūra, ar atvi* 
iSnątjidijirhągĮ a'a'rį>ifijrtkt};. at- 

siliejJifeMV į žiūphių» kova p^asilauzi^ pro. visus
užtvĮįyus, kokiua. jaa( įstato į fašistinė' Į ar ' “de'ruęki’atinė” 

taJstybfe *'' : ] ’ i /N •»• / L ' ■.. ’
Visu kraStfat WtelMai per ,l^Uss njęiįųą

meiliai žvalge į Italics Musšblnų; jis buvo jiems didžiau
sias- šios gadynės didvyris. Kiekvienos “denjokrątinės” 
šalidi'^butldazija! dadgiaū ’ai’ Imažiau motfihbsi -iš- Musso- 
liniO’ fašizmo. Visiems išnaudotojams ir prispaudėjams 
fašizįų^ę. ątrųdę. pasitikėtina t priemone ir viltis—kada 
dar®iiinkai, . vadovaujami komumštųf pradės išeiti “iš 
ribų?’,- fiidfrieh galima būsią apsaugot bdržuazįjos fįešpą- 
taviįni su fašizmo pagelba.

Bęt kas paskūtikenhis savaitėmiš dedasi* Italijoj, del to 
tenisą- krūptelėti ne vięnam Mussolinio garbintojui. Ame
rikinė spauda,*berods, nieko nerašė apie Itahį darbinin
kų iįr valstiečių ’atsiris šukilinfus. ‘Italijos cenzu fa sten
gėsi nepraleisti pr6” sAvo - koštuv'ą tokių zhesfnagių žinių 
į užsienį. * Q ‘.vis de}to? dalis tų žinių prąsiveržė- į Pary
žiaus socialistų* wksi m alintų organu /‘Avant.i”,jį Mąs- 
kvoi-LT-raudą”. ,ir, .tulus..kitus. Europos .laikraščius.’ Ir 
gruodžio<29 d. 1929 m. pranešimais štai ką matome:
' Ųaence, Romanijoj, Sulmone, Apulijoj, ’ ‘Abruzzuosė, 

Kak .br^Įmir kitos© Italijos dalyse prasidėjo tikrai masi- 
“ i a i ’* ydlsįječjų' sti|ikirtiriiai > su < fašistų' ka> <

1 *ais> ij? Jmbeija.. iTie tasiaurimai tęsiasi jau nuo lap-
'<ic.'■<’it: .. .., . (t (

rai-

nu 
reiv 
kfič

, Romanijoj, Sulmone, Apulijoj,' Abruzzuosė,

F; enįd'daį'binįdių t mūšiai.ufeikūrįipo. tor .kai! Įdąrbi- 
ninlęis 'Rikardo'Ddnat? užmdsS niekšą' fašistą* Sdvūnį. 
Kadji policija atvykd^ar^tu^M^onatį, tai buvo ženklas 
darlūniokunis . paskelbti.a^virą-.^Kai^vfrteš^ašistinę vy> 
riati lybį a 15lįiVpf prisiųstai sumobilizuota'
mili ija. Mūšiai persimetė į Santą Lucią; darbininkai, 
.kov^f* šešfcrsr-valandas-.^ ■ Kuomet didėti-milicijos būriai 
apsu 
jo v, 
suže 
mili< 
atksl

o miesto" d^blftinkūs, tai į talką darbininkams atė2 
Mikų! : Kovoje liko

la desetkai fašistų; ir tiktai per didžiausią vargą 
iinkamš, galų gale, pavyko areštuoti Donatį, kurį 
Kai gydė kaimiečiai,' bernai "ir kaimietės.
y
a apie tą didvyrišką darbo,žmonių kovą, kaip žai- 
blėkė visą didelę Romani jos.provinciją ^(“guberni- 

ją”i^valstieęiai ir lauko darbininkai apsiginklavo me- 
džioggniaįs šautuvais, dalgiais, kirviais ir kitais tokiais 
įraų* ’ 
ri bi

APŽVALGA
; L. m2

I '*

Negerai ir Netinka
i . ’ ’ i * • j ‘ A. ' .

Vakar dienos “Laisvėje” 
(trečiam pusi.) tilpo dvi ko- 
respondenciji—viena iš Tor
rington, Conn., .0 antra iš 
Baltimore, Md. Pirmojoj 
draugas korespondentas ra
šo, kad vytautinė savišal
pos organizacija turėjusi 
susirinkimą, ’kuriame skai
tytas laiškas, kviečiąs! di’iū- 
giją paminėki! Vytauto įjųbi- 
^ėjų, bet ji kvietimą atme
tė.’ Ir korespondentas, pa
žymi: :, ’ ’ ‘ ‘

-- -tu-'.............•• ■ ........ .... ...........
. ■ „ /

vos valstybės tarnautojų pro* 
fesifte s-ga sm visais skyriais, 
2): Liet. ž,em^ss ūkio darbinfii- 
f<ų profesinė s-ga su* visais 
skyriąis, 3) Kauno( Sporto 
kliubąs ir 4), žaliojo kalno ^na
mų savininkų kliubas, ,
Vadinasi; ‘ ne tik tarnau

tojų, darbininkų profsįjūn- 
gos, bet net sp.orto organi
zacijos griežiamos visais 
dantimis Mątom^k > fąštejtąi 
Užsispyrė praryti* paskuti
nius likučius darbininkų 
organizacijų! Lietuvoje, f

Pasprings!! ži ’;' ■ !

Lab'aii gerai draugystė ' pk-r‘jY, ftvcPlPnkn^ 
darė, ikad atsisakė nuo barni; vYbCJCn^O-^darė, ikad atsisakė puo pam,L 
nėjimo; bet dar turėtų- a-tsistk 
kyti ir nuo šio vardo, kuris 
jau djabar netinka, • Juk .tik 
geniau buvo garbinami carai 
ir karaliai, o dabar jų niękas 
negarbina, todėl kokiems ga
lams reikalinga vadintis' jų 
vardais? , . '
Taip, kokiems galams rei-

! ’įietuvdš laikraščiu ' pra- 
nešimu, buvęs. LietuvojLiėtuvo j 
SSSR atstovas, d. Antonov- 
Ovsejenko, paskirtas So v. 
Sąjungos atstovu į Varša- 
vą. Užklausta, ’ar sutin
kanti su tuo, Lenkija ęĮavėkalinga vadintis jų . ,var-|.^nu ,.7, 

dnis‘H •P.pf, nata knrpRnnn-• formalį Sutikimų

NAUJI RAŠTAI
KETURIŲ TEISMO KO

MEDIJA lE MSTCTl- 
Nfis. VAONbds. Span 
dai parengė V. Kapsukas^ 
36 puslapių. ■ Kaina- 10c. 
Spausdinta Tilžėje. Tai 
trumpas braižinys to teis
mo, kuris buvo (luotas Lie
tuvos darbininkų veikėjams 
—Karoliui Pęžėlai, > Juozui 
Greifenbergeriui,- Kaziui 
Giedriui ir Rapolui Čior- 
niui. x Trumpais,, bet jame 
aiškiai <Jr ryškiai atpa^ąko- 
ta tas fašistinių budelių 
suokalbis ir pasirįžimas nu
žudyti keturis proletariato 
vadus.
, Knygelėje telpa .’ir nu- 
smerktųjų > draugų laiškai,- 
rašyti prieš pat mirtį (jie bu- 
ivo mūs Spaudoj). Bę to, drg. 
Rapolo Čiornio užrašai, ku
riuose tasai darbininkų 
kankinys, be kitko, sako: 
“bJaktį po pasmerkimo my
riop aš 
gojau.
piingai pabėgau iš kalėji
mo.”

Kuomet šitie keturi kar
žygiai būvo pastatyti po 
šautuvu, paskutiniais jų žo
džiais buvo:

Tegyvuoju Lietuvos Ko
munistų Partija!

Tegyvuoja pasaulinė 
proletarų revoliucija!
Pabaigoj telpa drg. Žai

bo eilės “Keturių' Atmin- v • • n ciai.
• Knygutė labai žingeidi ir 
vefta prapaltinti . kuopla- 
eia/usiai. Kiekvienas darbi- 
pinkas tųrętų ją įsigyti.

visiškai ramiai mie-
Sapnavau, būk lai-

M. Jarosiaydkis) ! j • ^1/1 / L j 11 ' I * L

lENINAS-DRAUGAS, LENINAfc-BEND
RAS, LENINAS—DARBUOTOJAS

su 
ir su 
stropios partijinės 

išdirbo

principiniu 
vykdymu

iš Le- 
mokė-

sunkų < traukimąsi atg^al ir kuo- 
ųiet visas dalykas tame, kad iš
laikyt gerą tvarką, tai tuo mo
mentu kdd ir viazifiMsią disci
plinos laužymą būtinai reikia' 
baust aštriai, negailestingai, ir 
ne tiktai santikyje su nekurtais 
vidujiniais partijos reikalais, 
bdt tatai reikia laikyt omenyje 
—dar • labiau santikyje su to
kiais ponais, kaip menševikai 
iš Pustrečio jo Internacionalo.

šalia to pas Leniną buvo kaip 
ir; “akla” narsa, narsa minties, 
narsa valios; Icuo'męt, daugelį 
ėdė apsvarstinėjimai, kuomet 
daugelis pergyveno tūkstančius 
dvejojimų, Leninas ėmė domėn 
visas aplinkybes, kuo drąsiau
siai' klausimą statė. Čia jis ne 
sykį prisimindavo didįjį pulka^- 
vedį Napoleoną, kuris vadova
vosi taisykle, kuri lietuvių kaK v 
bon išvertus skamba šitaip: “iš 
pradžių, stosime į mūšį, o pas
kui pasižiūrėsime.” 
tais žodžiais,—-reikia
darbą. To tai pas daugelį ir 
nebuvo—pradėt darbą, turėt 
drąsos stot į mūšį, žinoma, 
stot į mūšį, kada nėra jokių 
galimybių laimėt, tai prasižen
gimas. Bet Leninas geriau už 
kitus matydavo, kokiose sąlygo
se net nedaugeli^ galimybių lai
mėt pergalę gali išaugt, pavirst 

,į nusveriamą pergalę. Kas da
vė jam tą galimybę, tai—mo- 
mento apskaitymas (aprokavi- 
mas)/, gabumas vidujiniu1 nu
jautimu suprast mases, suprast 
jų ūpą, būtent, kaip* Leninas 
pats ne sykį kalbėjo,—skaityt 
milionaią,..<U y. pasvečt ūp4 mi- 
lioninės darbininkų ir valstiečių 
masės.

Ar Leninas skaitydavo’ save 
vadu? Taių, tame buvo jo di
dysis pasididžiavimas. Jis jąu-( 
tė, k.ad j & tikrai yra vadas 
proletarinas r^yoliuėijos; jis i^- 
sik’ovojo teisę vadintis prolęta- ‘ 
rinės revoliucijos vadu. Ir kuo
met atskiri draugai piktinasi 
kritikavimu vieno' ar kito va
do, tai reikia atsimint, kad Le
ninas visų mažiausiai 'tevengda
vo kritikavimo jo paties, kaipo 
vado; visų mažiausia teveng- 
davo nurodinėjimo jam jo pa
klaidų. Priešingai, pas jį bu
vo kur kas daugiau,, negu pas 

jausmo, vado atsakomybės mil
žiniško jausmo prieš proletari
nę masę. Būtent šis atsakomy
bės jausmas duodavo jam jė
gos prisipažint klaidas. Leni
nas mokino mus, jog žalingiau
sias revoliucijai dalykas, tai— 
nemoket prisipažint savo klaidų; 
šią mintį jis ne kartą pabrėžė, 
X-me partijos suvažiavime, XI- 
me partijos suvažiame ir Ko
munistų Internacionalo konfe
rencijoj ; jis sakė, jog pražus 
partija, kuri nemokės prisipa
žint klaidų, o mes nepražūsime 
todėl, kad mes matome savo 
klaidas, galime jas prisipažint 
ir galime jas atitaisyt.

Pas Leniną, labiau negu pas 
kurį kitą iš proletarinės revo- , 
liucijos vadų,, buvo išsivystęs 
jausmas sąryšio su masėmis, 
tikėjimas masėms, mąsių su
pratimas, joms artimumas. 
Kuomet skaitai kvailiausius 
menševikų sapaliojimus, būk 
Leninas stovėjęs už suokalbių, 
taktiką, būk Leninas—siauras

j 
ratelių šalininkas, buk Leninas 
—blankįstas, t’ y. šalininkas 
suokaUį>išĮ<ų Ėlankio kovos bū
dų, buk .Leninas—anarchistas 
ir tt., ir; tt., tai jauti, kaip visa 
tai yra klastinga, nachališka ir 
kvaila. Tegu jie suranda isto
rijoj bent vieną ^pavyzdį vauo, 
kuris būtų buvęs taip artimas 
minioms, kuris būtų taip pasi
tikėjęs jomis, kaip Leninas. 
Bet neužtenka vien pasitikėji
mo, reikia mokėt surast būdą 
būt artiųiam toms minioms, 
idant minios i tave suprastų; ir 
Lenino nuopelnas buvo tame, 
kad jis pačias sudėtiniausias 
mūsų partijos , mintis mokėjo 
sudėt, įvilki į tokias formas, 
kurios masėms supi-antamos. , 

.Leninąs vedė plačiausius su- ___________ • *•••.. .. .

(Pabaiga)
štai Yas Lenino paprastu

mas, sujungtas su neturėjimu 
nei mažiausio pasipūtimo, su 
atyda į draugų reikalus, su mil
žinišku gabumu dirbt ir milži
nišku darbu, 
drūtumu 
gyvenime 
disciplinos,
niuo žmogų, ; > kuris 
jo laimėt pergales. ■» T;ąme bu
vo paslaptis jo milžiniškos in- 
takos į mus visus. Mes > žino*- 
jome, kad jeigu Leninas ko no
ri, jis atkakliai' to sieks, jis 
sugebės pasiekti J'is- pastatys, 
visus argumentus’, visus įrody
mus, visas savo logikos spėkas, 
visą sumą faktų ir visas mūsą 
silpnybes, kad ‘įrodyt savo min-» 
tį, ir privers'mus pripažint jo 
tiesą.

Be to, Leninas niekad galvos 
neprarasdavo. Apie jį galima 
pasakyt labiau negu apie ką ki
tą žodžiais Ogiusto Blanki, di
džio Francūzų revoliucionie
riaus: “Tegu jūsų galva būna 
šalta kaip ledas, o jūsų širdis 
karšta kaip liepsna.” šalta 
galva, niekad neįpuęlanti į pa
niką (t. y. į sumišimą iš persi- 
gandimo) , ir karšta širdis—tai 
Leninas. Vis tiek koks dide
lis būtų pavojus, Leninas lygiai 

‘tas pat, ramus, nieku neparo
do savo susijudininlo. Juo dau
giau sunkenybių krinta mums 
ant pečių, juo daugiau pavojų 
išauga aplink mus, Lbninas ta
rytum darosi vis ramesnis, vis 
lygesnis, vis labįau , įsitikinęs, 
Neįpuola į paniką.*" }

XI-me suvažiavime Leninas 
persergsti mus, kad mes būtu
me begailestingi delei visų tų, 
kurie sėja paniką (išgąstį-nusi- 
minimą), ypač1 tais momentais, 
kūbmet partija 'daro pasitrau-' 
kirhų; atgal!1 ‘ : ‘ 1 1 '

Pavbjihgiddsias dAlykaš, ’da
rant pdsitraūkima,—tai panika: 
Jeigu visa armija traukiasi at
gal (šičia aš kalbu figūratyve 
prasme), čia negali būt tokio 
ūpo, kokis būna, kuomet visi 
eina pirmyn, čia kiekviename 
žingsnyje jūs susitiksite ūpą, 
iki tam tikro laipsnio nupuolu- 
si- į

Ir tame štai didis pavojus:!
trauktis atgal po didžio perga- ■ bet kurį iš mūsų, atsakomybės 
lingo užpuolimo (ofensyvos) 
yra baisiai sunku; čia yra vi
sai kitokie santikiai; ten jeigu 
ir nepalaikai disciplinos, visi 
savaime stumiasi, lekia pirniyn; 
šičia ir disciplina turi būt są
moningesnė it šimtą kart rei
kalingesnė, nes kuomet visa ar
mija traukiasi atgal, jai neaiš
ku, ji nemato, kur apsistot, o 
mato tik traukimąsi, neturėji
mą užsidegimo. Šičia kartais., 
užtenka ir nedaugelio panikos 
balsų, kad visi pabėgtų, čia 
pavojus milžiniškas. Kuomet 
taip traukiasi tikroj? afmija, 
tai stato kulkosvydžius, ir kuo
met taisyklingas traukintasis 
atgal pereina į betvarkų (bėgi
mą), tai komanddoja: “šauk.” 
Ir teisingai.

Kuomet žmoiiės įneša paniką, 
vadovaudamiesi kad ir geriau
siais ųiotyvąis, tuo momentu,, 
kuomet^ mes darome, negirdėtai

Arba ki- 
pradėt

dais?! ’Bet pats korespon
dentas ima tuč-tuojaus ir 
sugalvoja sau sekamą sla- 
pyvardę: Jagelos Patarėjas. 
Kaip galima tatai suderin
ti? Kritikuoti draugijas del 
netikusių vardų ir jais* pa
čiam' dangstytis — niekaip 
negalima!

' Iš Baltimorės draugas ko
respondentas, paminėjęs 
blogą kriaučių kontrakto- 
rių elgesį ir darbininkų -iš
bando jimą,. pats! pb! kores
pondencija pasirašo: Ro
mos Klerikalas. Argu , čia 
žodžiai su darbaiĮ suųbriha- 
ma? 'Ne! Draugai1 feomes? 
poųdentai daro'4 ‘J Stambią 
klaidą- pasirinkdami • ’tokias 
slapyvardes. Jos tinka tik 
mūs priešų laikrąščiąms, jų. 
ideologijai. Mūs laikraš
čiuose turi būti . visos sla,- 
pyvardes švarios, darbinin
kiškos. Jeigu darbininkų 
Organizacijai netinka dang
stytis monarchistiniais ir 
“šventais” vardais, tai to
lydžio negalima ir darbinin
kų korespondentams staty
ti save pajuokai. Mes tiki
me, kad tas viskas daroma 
netiksliai ir tik per neapsi
žiūrėjimą. Bet ateityj rei
kia vengti. Priešingai, re
dakcija netylės.

Prieš Jyjij Norą ■ •
Pereitos savaitės “Tėvy

nėj ep tilpo redakcijos “Atir 
taisomas Netiksldifias”. Ki
tais ’ žodžiais, atsiprašoma 
“T.”j skaitytojų už jtalpini- 
mą;-‘Tėvynės” num. 1-mam 
bjauraus piemeniškai ko
munistus kolipja’h'čib rašto, 
kuriį) autorius ųiaieido 'savo 
nešvarią burną* yisu smar
kumu. x Savo. ’ atsiprašyme 
redakcija, tarpe < kitko, ap
siverkia’: ’ ur ' . 11

Iš visok šitą, .pp.lofnika. ‘yr^j 
perdėm, šiujt’kšČią.^, viįeiųąųdą-. 

. giafe išsireiškimai^ parašyta. 
Todėl atsiiiralšomė Višų “Tė- 

(' Vynes” įskaitytojų, kurie užsi- 
‘• gavo del šios polernikos 'patal- 

pinimo “Tėvynėje”. Tas įvy- 
ko 1 prieš mūs norą... . ...

* Tik kvaileliams gali būti 
patenkinantis šitokis pasi
teisinimas, Kaip gali įtilpti 
į “Tėvynės” špaltas tokis 
raštas prieš redakcijos no
rą? Tai yra pigus įr pai
kas Vitaičio išsisukinėji
mas.

Antra, nors “Tėvynės 
redakcija sako, kad ji susi
valdys ir*daugiau panašių 
plūstančių z“raštų” nespaus
dins, tačiaus šitam pačiam 
numeryj telpa visa eilė 
šmeižtų ir / prūsimanymų 
ant komunistų ir kitų pa-

Kauno liaudininkų “žinio- žangesnių SLA. Mų.< Ar 
ir tas įvyko pri^ Įted^-kciį 
>s norją.r 4:5-

iEDAKČlJOS ATSAKYMAI

DŽIOVA

iis ir užpuolė ne tiktai buožes, bet ir miliciją, ku- 
0 pašaukta buožėms į pagelbą;-
j ' j ,/uj’ i Ą f . I į-' ’ ...

► skelbia vėliai|šiQS žinios, viename tiktai Faence*

Ir tiktai užtraukus naujus stambius būrius mį- 
iš kitur, buvo suteužytaOa^l^^
tas. Buožės su visu įsiutųpų'KoVesi fašistų frbn-; 
‘š darbininkus, bernus ir smulkiuosius ūkininkus.
ir prieš bernus, darbininkus ir-dirbančius valstie- 
rasidėjd skaudžiausi teroro žygiai, kurie, tačiaus, 
gia užgesinti prieš-fašistįnįo judėjimo.
ai darbo žmonių areŠtųd^a jĮ)bh
lusmė.'

•, • 4’., | Z.- ’ ‘. . 

>• likajjĮ&žeista įdaugiau kaip 60 fašistihių šaulių ir milici- 
į nink* - - 
t licįi 
■ suki 

te n

į Čius 
r nepi

tiesį

e

TiL grįšim ;įnir^

listū-iįaksimalistų laikraštis^ “Ayąnti’į •;
.į 1

t i.

tklai silkilimų prieš fašizmą didėja ii' daugėja... 
Isybė rfcbepasitilį^i^^ii^ mįlięĮd^/^dęli.^įįųni 
fcūrius.iš Toskamjos provincijos*. Į pųarponės cen- 
MilanąJ Turiną'wtelkt^
įPietinjs Italijos žep^įrl^kųi ':<■
įreiškia; kad Mussolinio valdžia jau nebepasitiki 
ičių milicija ir Aauliaįs;i bijo,f kad; jie* nebūtų .pasi- 
rtimi darbininkaWs.ta' > > r r fc e< i i i
i eilė fabrikų yrą-ąpsuptą,ką^eįyiąj^”. .Viduj tai-
• pristatyta kareiviu. J/Fabrikantai pųlųiko. n.uola-

i Iv aidžia; walclzi&f pasižadėję - pa- 
ginklą ir duot darbimrikaihs' ^u^z.djtiW yamtr- 

ip tik jie padarys kokį žingsnį.vįs/deitĄ fab- 
Irbininkai bruzda, ypač’Tūrinei ~Bolonijoj ir įvai- 
įVeneto’ apskrities, miestuose bedarbiai užpuolė ir 
lalgių sankrovas (magazinus).” v x ų .
^vienoje Italijoje, toje, “klasikinėje <. fašizmo r šaly- 
£lėjo kilti revoliucinė banga/pneš*-fašizmą? /Atgy- 
£ smarfcėjančios, pasiryžusios kovos ženklai prieš 
įę dikthturą vis ryškiau rodosi ir’ VeųgYijcff,' iri 
įvijoj, ir Bulgarijoj ir kitc^e štilysej Jbdt tai JTa; 
p* kova” prieš visokią buržuazijos “tvarką”.
yna proletarinis dinamitas po sienomis fašizmo, 
įu’žpazi ai iki šiol

1 1 . . [J. " v;susisiekimus su

azi ai iki šiol atrodė išganymu nuo re volių * ■ 1-- *T1 l/tfTOTl’TTfc* "JJ HWM/ - I ?

Ta Jųjų Laisvė!

se” (už gr. 31 d., 1929) til
po .sekanti trumpa, bet įdo
mi 'žinutė:

šiąnakt Kaune galima vaik
ščioti visą naktį.
Pasirodo, kad Kaune ki

tom naktim vaikščioti ne vi- 
leidžiama. Tik naujų 

bįetų naktį,tokia išimtis pa
daryta. Jau (dvylikti metai 
K&ip užsibaigė imperialisti
nis karas; dvylikti metai gy- 
Įtioja nepriklausoma Lietu
va, tačiaus karo stovis joje, 
kaip siautė, taip tebesiau
bia. Net naktimis nevalia 
žpionėm vaikščioti; fašistai; 
bijosi,, gniaužia viską. Ir i 
tokią “laisvę” turėdami fa
šistai ir jų pakalikai drįsta, 
sakyti, kad ten nėra* fašiz
mo, riėra bjaurios buožių ^ir 
fabrikantų diktatūros, nėra- 
persekiojimo!

Tam pačiam laikraščio 
rumeryj užeiname kitą ži-. 
rutę, kuri seka: .
komisijos organizacijoms regis
truoti prie Kauno 
^įninkd nutarimu 

i šios orgąn'ižącijoš.;

Rašinėlis spąųdai silpųaš. JA- 
įne daugiau5 niekė iiėra, JtAiy 
tik žodžių rinkinys/ kurie tar
pe savęs neširiša. Todėl ir 
begalime .sunaudoti, i U

Užrašykite ^Laisvę”
< Jeigu turite savo; gėrų drau
gų ar pažįstamų Sovietų SV 
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
francijoj, Vokietijoj ar kitose 
svetimose šalyse-—užrašykite 
jiem “Laisvę.’'’ i ’ . ' !
v “Laisvė’,’ jiem bus geriausia 
dovana.

su
pa

tas

Dvidešimts metų atgal organi
zuota kova prieš džiovą pradė
ta. Per tuos dvidešimts metų, 
labai dtuug nuveikta susekti ir 
išgydyti ta liga sergančius. Pa- 
vyzdin, vien- tik New Yorko 
valstijoj, neįimant New Yorko 
miestą, yra 85 dispensarai, kli
nikos ir 34 visuomeniškos sa
nitarijos, kur žmonės gali pa
siduoti išegzaminavimui. Kur 
nėr' džiovos žinovų, Valstijos 
Sveikatos Departmentas įstei
gia laikinas vietas, kur galima 
kreiptis. Pereitais metais 
virš 45,000 išegzamhfavimų 
daryta tose klinikose.

Jeigu sergantis vyksta į
vietas, kuomet liga jį užpuola 
ir pasiduoda tinkamui pagydy
mui, turi gerą progą pasveikti. 
Kad nors mokslininką!, moky
tojai ir gydytojai tą faktą pra
neša, žmonėms, vistiek iš rekor
dų matyt, kad daugiausia žmoj 
riių lenais nuvyksta, kuomet li
ga jau gęrokai įsigauna.

Dr. Robert E. Plunkett, New 
Yurko Sveikatos Department© 
džiovos, gydytojas praneša apie 
šekkntį atsitikimą.
t>ijfDu metai atgal jaunas vai
kiuos, lankantis kolegiją, geros 
šeimynos ir neturėdamas jokių 
finansiškų ų'upesčių; apsirgo. Jį 

. užpuolė baisus karštis ir per 
dū mėnesius ifebtivo gali
mais,urasti, kpkią'. liga jis sir
go. 7 Truputį pasveikęs, jis su
grįžo kolegijom .bet labai grei
tai pavargo, kvapo neturėjo už
tektinai, ir tankiai ‘ kosėjo. 
1928 m. rudenį jis labąi apsir
go, įr kolegijas klinikos slaugė 
jam patarė nuvykti, pas gerą 
gydytoją

puolė jau ąbiejųs plaučius. Jį 
tuoj pfadėjo gydyti. Ir net iki

apskr. viL-* 
uždarytos

: 1) <Liėtim
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DARBININKŲ
KALENDORIUS

gausio 231 , h ■ 1 i z '
—Sudeginimas; ą 

tiko Jbnp; (if 
Treciasis t 'yišįollih 
^(įvažiavimas, 1918.

f

truputį sveikesnis, vis vien la
bai serga, kaip tik į laiką liga 
sugautą. , j , > . i . i

Nors to vaikino tėvas sirgo 
džiova; su tinkama priežiūra 
jis pasveiko', bet ph'm nęgu tė- 

ir pasiduoti krūtinę vas pilnai pasveiko, jis gal pe.t- 
išegzaTųiųuoti. To jis nedarė.* davė sūnui ligos bakterijas, Ir 
Apleidęs kliniką, jis į pradėjo jeigu sūnus būtų pasidavęs iŠ- 
ląbiau kosėti ir prhdejo išspjau
ti kraujo. Ųž Įdek laiko tas 
kraujas sustojo, bet vistiek jis 
ląbąi greitai p’hvarįo ir pradė
jo menkėti. Per visą pereitą 
vasarą jis labiaus,:pavargo.

To vaikino teVas . tūlą laiką 
atgal sirgo> džioVa'; bet sir tin
kamu gydymu1 ' jis pasveiko.' 
Kuomet jis matė, kad< jo sūnus 
b|ip7 'bajįsiai. šumenkijo;, ;j}i$ jtūoj 

,|feiį^ši\ :,prie memįan|kd r pa- 
tvietlį J 

ząminavimui. Bet džiova už*-

šiam laikui jię gydosi, kad nors sektantas, buk Leninas—siaurų

egzaminavimui, tai faktas pa
aiškėtų, ir su tinkama priežiū
ra '•nebūtų užsikrėtęs. Gaila> 
kad kolegijos klinikos gydyto
jas nešUšekė vaikino .padėti, 
nes jis turėjo visus džiėvos ap
sireiškimus. •

Sergėkitės nuo kosėjimo, per-, 
greito pavargimo, kraujo seilė
se ir sumenkėjimo. Jejgu turi 
nors viėiią iš tų apsireiškimų, 
nuvyk pas\ gydytojų, pasiduok 
geram isėgžabi&vimūi,

(Pabaiga ant pusi. 3)
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CASTON R0PSEV1CH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

Ž.

TD. L. D; 25-ta kuopą I

U keHAfi fruUsfldft tati 
Atsiek rbtdjjj 10c, ©'

TAI TIE ŠVELNŪS

prisitaikyti 
kreipkitės

rekordai 
utf'. . ........,, ,

kio veikalo daug lėšuos.
• Svetainė jau paimta, tik rei

kia dabar nesnausti.
A. L. D. L. D. 25 Kp Koresp.

F. S. Klishis.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

gausite tikrai profesionalę pagel- 
. Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir Ketyergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J.

Ųisciplina 
kiekvienam nariui.

M.

Plaukt} 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 ridai ir augins bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei, 
rašykite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Partijoje, dešiniojo 
turi

BALTIMORE, MD

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

DUODA SMUIKO LEKCIJAS |mufi “Ne 
ga vr/i U 

Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge- sų Nerin 
ri smuikininkai, kreipkitės pas manę, gal k< ‘ 
o gausite tikrai profesionale page!-

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pašakarnis, O.D
Optometras ir 

Optikas

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote^

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

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

RiirA ąrba
orderi^, neriųiskii f 

1 laiške. r .
M. ZVKAmS

Puslapis' Trečias T

LENINAS—DRAUGAS. LENINAS—BENDRAS 
LENINAS—DARBUOTOJ AS > ■011 
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(Pabaiga
valstybės
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nuo 2-Vo ynfcl.) 
ir partijos reika-

Kuomet

kad jis yra jos šalininkas, taip 
Įsitikinęs esąs, kad lovestonie- 
čiai yra teisingesni. Jis pa
reiškė, “kad lovestoniečių 
“Revolution Age’’ (turi būti 
Counter-revolution Age) daug 
geresnis net ir už “Daily Wor
ker,” nes daugiau esą ištraukų 
iš Lenino raštų ir Markso. Te
kis argumentas niekuom nepa
remtas. Juk Kautskis ir visi 
renegatai vartoja ištraukas 
Karolio Markso ir Lenino, čia 

’ neturi būti klausimas stato
mas, kas vartoja, bet kaip yra

judėjimo, ir jie • pasitarnauja 
turčiams.,, Klausimas stovi 
taip. Ar būti su Kominternu 
ar Jauko pusėj ir su renega
tais? Komunistų Partija duo
da progą' persitikrinti kiekvie
nam eiliniui nariui ir pataisy
ti savo kląidas. Bet Komunis
tų'Partija nedarys mielaširdy- 
stės nei vienam, kuris tik eis 
prieš Partijos liniją, loš jos 
viduje nesupratėlio rolę. Jau [ 
per ilgai ir taip buvo daug pa
laidumo
nukrypimo, 
būti

Atsiųsk £0 ėenttj, t&i gausi 
stebftklitigų žolių vertės 
dolerių. Ką tas tūkstantia do”* R, 
žmrigui reiškia, jeigu jis yra apic&t** 
kokios norrf ligos bei viduriu 
dimo Toks žmogus y»M fmąirauk<Wi 
nelink amas Ir JVairių nesząagumų 

I imtak. Jeigu tokiam žmogui ir .1 
si n; kalną parodytam, tai janj 
nesnė būtų sveikata, ne 
kalnia. Taigi Jeigu 
apimtu llrikių > dors nfti 
greit nžka&auk mūsų yaisfžotių B®® 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

VaUtžolės yrd nuo sekančią Al 
vidurių užklojimo, skilvį© 
mo, nenoro valgyt, strėnų 
skamiejimri patrūkimo, dusui 
ma), persalimo, skaudėjimo 
tinę, reumatizmo, plaukų jRlinkii 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir J 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gaut* 
žolių, kurios Jums sugrąžins

tuosius !savo’ draugus Į suva
žiavimą, dirbantis delei mūsų

Į partijos uždavinių Rusijoj, 
; slapta susirišęs > su užsieniniu 
partijos centru,—toks mūsų at- 
mintyj užsiliks tremtinys Leni
nas.

x Leninas—mūsų partijos »or-; 
ganizatorius, JTskros” iredaktc- Į 

irius, nepakeičiamas,Centro Ko- išaiškinama klausimas ir link

y.
Jais) ir draugišku 
dabar perskaitinėji, ką Leninas 
parašė, visus tuos smulkius už
rašus, pamatinius veikalus, 
daugybę Įvairiausių laiškų, tai 
jauti, kokius didžios svarbos 
jis dėjo Įtikinimui, žodžiui. Jis.! 
ne šiaip tik norėjo, khd visi pri 
pažintų jo neklaidingumą; 
ištikro Įtikinėjo, ĮrodiiiejOj 
jeigu matydavo, jog svyruoja 
bent šio to partijai vertas žmo- i 
gus, jis nieko i 
tą draugą Įtikint; šaukė ;jĮ pa
sikalbėt,'pavesdavo kahririors šu 
juom pasikalbėt/ parašyt tam 
draugui, ir šioje* giliėje atydo- 
je į atskirus nariuš' didžiojo 
darbininkų kolektyvo (bendri
jos),—mhsų . parti jos,—glūdi 
paslaptis 'to gilaus ryšio, kuri 
kiekvienas jautė su Dėdinu. z

Leninas buvo mūsų partijos 
sąžinė. Leninui niekas negalė
jo meluot. Kuomet kas pada
rydavo neleistiną komunistui 
darbą, Leninas dažnai tokį 
draugą pasišaukdavo pas save, 
ir draugas, Lenino pašauktas, 
be žodžių jautė ir žinojo, ko
dėl jis pašauktas, ir niekam 
galvon neateidavo, kad galima 
būtų Leninui sumeluot, kad būt 
neatviru prieš Leniną. Leninas 
labai gyvai ilujausdavo kiekvie
ną falšyvumą, kiekvieną netei
singumą. Ir šalia viso to Le
ninas buvo, kaip sakoma, lipš
nus lyg marškiniai. Tatai jau
tė kiekvienas, kuris jį sueidavo 
darbe arba poilsio valandomis.

Visi, ilgiau su juo gyvenusie
ji, susitikusieji jj ne darbe, ga
li papasakot, koks buvo links- 

. muolis Leninas, kaip jis mokė
jo juoktis, kitus juoku užkrės
damas. štai Zinovjevas, ne vier 
nūs metus sd Leninu gyvenęs, 
apie jį pasakoja:

Vladimiras Iljičas mylėjo 
gamtą visuose jos pavidaluose 
ir reiškiniuose. Šis didžiaiisikš 
mąstytojas ‘mokėjo Ii;nkfših;intlš, 
kaip kad moka kdmsdmolcai (t. 
y. nariai ‘Komunistines Jauni
mo Sąjungos). Jis pirmas už
traukdavo dainą, išėjus bile ka
da pasivaikščiot, buvo pirmas 
čiužinętojas mūsų būrelyje, dvi
ratininkas, puikus turistas (ke
liauninkas X, geriau už visus 
laipiojo Į snieginius kalnus, mė
go medžioklę, buvo pirmas pa- 
kurstytojas maudytis lediniuo
se Galicijos kalnų upeliuose. 
Jis juokėsi su kitus užkrečian
čiu smagumu, švilpavo, daina
vo. I,

Toks tai Leninas pasiliks mū
sų atmintyje. Leninas—malo
nus ir tuo pačiu laiku narsus 
kūdikis atsiminimuose jo arti
mųjų, atsiminimuose valstiečių; 
Leninas—talentingas jaunuolis 
gimnazijoj, su didžia ištverme,' 
su didžiu gabumu darbui, su 
pradais busimojo revoliucionie
riaus, drūto, pastovaus žmo-1 
gaus; mylimasis Viadukas Ul- 
janovas, koks jis pasiliko at
mintyje savo mokyklos draugų.

Leninas—rimtas marksistaS- 
: studentas, “begėdiškai drąsus 

jaunuolis ”, griaunantis liaudi
ninkų 'štabus klaidingų supra
timų 'apie liaudį, Išjuokiantis 
melaginguosius “liaudies drau
gus/’ iŠK&ifiniiS aikštėn libera
lų mdnils. ' Organizuoto jas
markšisiiryų ratelių, savd šie- 
Icįe sujungęs paVeikslą savo
brolio, liaudies lajsvės žmogaus 
Aleksandro Uljanovo, su aišku
mu mokslinės socialistinės 
marksisto minties,—toks ' užsi
liks jaunasai Vladimiras Ulja- 
novas studentas, tremiamas, 
persekiojamas, būsimasis dar- 

■ /oininkų klasės vadas.
Leninas—autorius pirmųjų 

, marksistinių straipsnių, para
šytų prieš liaudies-laisyininkus 
(narodovolcus), autorius kny
gos “Kas Yra’ Tie liaudies 
Draugai”; organizatorius dar
bininkų ratelių, organizatorius 
“Kovos Sąjungos delei darbi
ninkų Klasės Pasiliuosavimo,” 

S —toks pasiliks mūsų atmintyjė 
Lenina®—skelbėjas būsimosioš 
proletarinės

J joj. '

jis 
ir

imiteto narys,- bolševikų; parti
jos organizatorius ir vadas, 
kairiosios frakcijos i organizato
rius Antrajame ■ Internacionale,

IJCv* V V’1 LCAO Lt 1 1 L I • v v • •< 1 1

nesigailėjo, Had ' >)nes?s me’’2evlkl! g-kitų _ dar- 
.i • siL/uj- ™_lbininkų judėjime darkytojų n:

t virkdyto jų. Revoliucinės 
fj-ązės 
ž n) ogus;
sistįnės
gas;

i ’priešas ;' veikimo 
revoliucinės; ; tmark- 

minties: neatlaidus sar
gas; likvidatorizmo priešas; iš
siblaškiusių mūsų partijos bū
rių rinkėjas krūvon; švyturys 
tamsioj naktyj . stolypiniškės- 
reakcijos; darbininkų minties
vadovautojas laikotarpyje dar- nas? 
bininkų judėjimo pakilimo, — | “kad 
toks pasiliks Leniiias metais 
pirmosios proletarinės revoliu- 

. ei jos, metais po to sekusios re
akcijos ir naujo darbininkų ju
dėjimo pakilimo.

Leninas, j skelbiantis karą ka
rui, statantis naują Komunistų 
Internacionalą; Leninas—orga
nizuoto jas kairiosios grupės 
Cimmervalde ir Kintalėj, ne
gailestingai keliantis aikštėn 
social-patriotų melą, renkantis 
komunistų jėgas, savo tiesa pe- ■ 
rimantis frontų apkasus, fabri-; 
kus, sodžius: už duoną, už taiką, 
už laisvę kovon keliantis milio- 
nus darbininkų ir valstiečių, ap
šmeižtas, Kerenskio valdžios 
medžiojamas, persekiojamas, — 
toks pasiliks mūsų atmintyje 
Leninas pasaulinio karo laiko-, 
tarpio, Leninas nuo vasario iki 
spalio.

Leninas— 
vadas.; ; 
pirmosios , , Sovietų 
pirmosios Liaudies 
•Tarybos. .Jos orgąpizuotojąs ir 
vačĮas, t Leninas, kuriantis Ko
munistų Internacionalą, Leni
nas, pergaJintįs ,visas sunkeny
bes pirmojo, revoliucijos laiko
tarpio; Leninas, paturintis mū
sų drąsą pačiosę sutikinusiose 
mūsų sumušimų minutėse. Le- 
ninas-Mšmokinęs mus protaut 
marksistiniai, kovot revoliuci
niai, lenininiai. šis Leninas 
mumyse gyvena ir duoda mums 
spėkos pirmyn , varyt komuniz
mo darbą, užbaigt jįjį.

spalio revoliucijos
Leninas—pirmininkas 

valstybės, 
Korp isary

kur jis veda. Kaip tik Love- 
stonas ir veda dalį darbininkų 
Į buržuazijos logerį. Jis tuo- 
mi daug pasitarnauja kapita
listams, imperialistams, dem’o-' 
ralizuodamafe komunistines ei? 
les. Kas mano, 'kąd Lovesto- 
nas ir jo sekėjai ne,tarnauja 
kapitalistams, tas daug klysta, 
čia klysta daug Stanislovai- 
čiai, gindami lovestoniečių re
negatų politiką.’ Kuomet drg. 
Abekas pastatė klausimą, kas 
vadovaus Amerikos masėms— 
Komunistų Partija ar Lovesto-

Stanislovaitis atsako, 
vadovaus Komunistų

Partija, bet ne Lovestono.” 
Čia teisingai atsakė Stanislo-1 . , vaitis. kuopos nares.
kas.\ 
kad 
vaus 
čiai, 
kosi 
skverno, sako, 
čiai teisingi.” 
kiai pabrėžti, kad Stanislovai
tis žino, kad jis daro (?-— 
Red.). Jis bando save patei- 

j sinti, pasikavoti nuo klaidos.
Taip tik gali elgtis silpnas 
bolševikas. O kad Stanislovai
tis supranta, kad jis daro klai
dą remdamas Lovestono rene
gato poziciją, tas vienas jo pa
reiškimas paliudija, kad “Ko
munistų Partija vadovaus ma
sėms.” Jei Komunistų Partija 
vadovaus masėms, tai kodėl 
laikaisi Lovestono politikoj, 
duodi rerfegatinei grupei sim
patiją? Padedi apverkti išme
stus iš partijos renegatus re
negatams. Kas 16 Jlhikosi, tas 
išeina iš revoliucinio kelio, 
brenda i buržuazines pelkes.

Drg. Stanislovaiciai turi 
progą pataisyti savo klaidas, 
persitikrinti, kad lovestonie- 
čiai yra priešai komunistinio

Bet nesuprantama* ve 
Stanislovaitis supranta, 

Komunistų Partija vado- 
masėms, o ne lovestonie-į 
bet tuom pačiu kartu lai-

Įsikibęs lovestoniečių 
kad lovestonie- 
Čia reikia aiš-

A. L. ' 
nutarė užkviesti philadelphie- 
čius, kad atvažiuotų ir suloštų 
•čia vieną iš operečių—“Čigo
nai” arba “Kova už Idėjas.” 
Vienas tų veikalų būs suloštas 
30‘ d. kovo. 'Išrinkta' komisi
ja, kad jau pradėtų darbuotis, 
rinktų skelbimus Į programas 
ir t. t. Čia turėtų pasidarbuo
ti ne tik visi A. L. D. L. D. 25' 
kuopos nariai, bet ir L. D. S.

Jeigu mes 
gausime daugiau skelbimų i 
programas, tiiomet ir mūsų lė
šų padengimui bus daugiau pi
nigų. O juk perstatymas to-

Štai Yra Būdas
Išgydymui Rylos

Stebėtinas Namuose Gydymosi, 
Kuriuo By Kas Gali Naudotis 
Nuo Kylos, Didelės Ar Mažos

•7—----  (
NIEKO NEKAŠTUOS 

IŠBANDYMAS
Tūkstančiai kylotų vyrų ir mo

terų džiaugsis sužinoję tą pilną 
planą, kuriuomi kapitonas Collings 
išsigydė savo dub^ltavą kylą,. del 
kurios1 jis buvo < bejėgis ir gulėjo 
lovoje per eilę metų. Tas planas , 
bus pasiųstas jums ant pareika
lavimo už dyką.

Tiktai prišių^kitri1 savo vardą ir 
adres^ kapitohui W. A. Crillings, 
Inc., Box 768C, Watertown, N. Y. 
Tas jums nekaštuos nė centę, o 
gal bus 'vertas laimės, šimtai jau 
yra raportavę, jog pasigydė tik iš 
šio už dyką išbandymo. Rašyki
te. dabar—pirma ne£u padedate į 
šalį šį skelbimą.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

CIGARAIS
VARDU

........ . ...... . ■ > ,,f

PLATINKITE ‘^,AISV^

—  ——  —į ■ :.i. „ĮjįU:

Grafanol-Radiolos, Alwaler-KeM Raifias,VėclralaK»iW«

GEORGE MASIUONIS
377 Broadway Šonlh Boston, Mase.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ ife rfpVKRYKŲ
lietuviška krautuve

LIETUVIŠKI “PLAYER PIA
PIANĄI, LIETUVIŠKI GRA

KSKBSTS

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!

WILKES-BARRE. PA.

Name
Address

Communist Party U. S. A.
43 East 125th Street,
New York City. '*

I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
me more information.

būsim osioš 
revoliucijos Rusi-

5 Susirinkimai
buvo sušaukti su
artinu] simpatikų 
Partijai ir jos rė-

■4
.J

[meninas ištrėmime, ruošiantis 
knygą “Kapitalizmo Plėtojima- 

tenkantis ištrem-

> IvJ

*

H

Mūsų Veikimas
Jau Įsteigta dvi savitarpinio 

lavinimosi mokyklėlės. Vieno
je yra diskusuojami Įvairūs 
klausimai, sakomos prakalbos, 
prelekcijos dienos klausimais. 
Nedėlios vakarais lietuvių kal
bos rašybos mokyklėlė. Į abi 
mokyklėles lankosi gana skait
lingai draugų ir draugių. Kol 
kas yra laikomos pamokos 206 
S. Main St. Šis žygis vienas iš 
pagirtinų ir būtinų, todcfl kiek
vienoj kolonijoj turėtų būti 
Įsteigta.

Bet kaip su serantoniečiais? 
ctuk tai didelė kolonija ir jo
je galima Įsteigti mokyklėles 
kaip savitarpinio lavinimosi, 
taip kalbos ir rašybos. Q tam 
darbui gali vadovauti drg. Kle- 
vinskas ar kitas kuris. O tai 
būtinai reikalinga turėti Scran- 
tone kaip sayitarpinio lavini
mosi, taip ir rašybos. Tad, 
niekb rielaukę, steigkite tokias 
mokyklas.

Sausio
Sausio 5 

sirinkimai 
Komunistų
mėjų Scrantone ir Wilkes-Bar
re. Abiejuose dalyvavo C. B. 
atstovas drg. F. Abekas. Rei
kia pasakyti, kad drg. F. Abe
kas labai nuosekliai aiškino 
Komunistų Partijos rolę darbi
ninkų klasėje ir dešiniuosius 
nukrypimus. Scrantone prisi
rašė prie Partijos 3 draugės ir 
du draugai. Wilkes-Barre ir 
tiek pat. Wilkes-Barre buvo 
gyvos diskusijos. Drg. Stauis- 
lovaitis bandė apgint lovešto- 
niečių poziciją ir didžiavosi,

Čity
Occupation ................. . .................................... Age

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

DARBININKŲ 
KALENDORIUS 

1930 METAMS
PAIN-EXPELLER

Jusp Žvaigždės 
Sporto Pasauly

i—ar tai jie butų kumštininkais, ristlkais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie rėikaulauja išsitrynimo su 1PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas t'aip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengkite Kusuliy, Peršalimų,

turSdami tokį pati pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU, kok| 
turi jūsų pačių tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo, ,

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Rcumatiskų Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando,. Neuralgijos ir t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų,^ Nusimušimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iŠ

"The Laboratories

BERRY AND SOUTH FIFTH 6T5' 
BROOKLYN, N.V 

L

TRY A PAIN-EXPELLER RUB TODAY

SUREDAGAVO R. MIZARA

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIŲ 
Kaina 25 Centai

Puikus rinkinys svarbių informacijų ir tikrinimai 
straipsniais iš įvairių mokslo sričių. Jame rasite.. 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje -

Tuojau įsigykite tą svarbų veikalą, skaitykite Jj ir lai

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

............. . Į ■ ' , . ' . '

fetžtfhuįr

tfigr-ižr

Darbininkiškos organizacijos turi rūpintis, kad Kalea- . 
dorius būtų platinamas visuose miestuose ir raie irt filiu o- 
se, kur tik yra lietuvių. Literatūros Drau^“ 
bininkių Susivienijimo kuopos privalo skai 
punktu platinima darbininkę kalendoriaus.

Užsakymus siųskite:
LAISVE,” 46 Ten Eyck Street, 'Brooklyn. N. V.
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Parašė V. Zazubrin • Vertė D. M. šolomskas

MINERSVILLE, PA

(Tąsa)
—Mano,—atidengdamas kortas, tarė Ve

revkin.
—Kokias gi jūs turite kortas?—pažin- 

geidavo Glybin. Verevkin parodė.
—^Aha, imkite, laimėjote.
-—Na, visgi .reikalinga nors kokios, ri-. 

bos, kraštai del banguojančių, sukilusių 
anarchistuojančių tamsuolių, del jų mete- 
žio (sukilimo). Nes tose laukinėse sukili
mo bąngose galų galę gali visai pradingti 
ir idėja atsteigimo Rusijos, ir pati liaudis, 
apakinta raudonųjų, pražudys ne tik .mus, 
bet ir pati save.

Polikarpas Sidorovičius, atydžiai ir 
klausančiai žiūrėjo į kalbančiuosius, taisė 
sau universiteto ženklą, glostė rudą barz-

—Nejaugi nėra daugiau vilties, kad ga
lią mes išlaikysime, kad ji pasiliks mūsų 
rankose? Nejaugi jūs visi, ponai, visi mū
sų oficieriai, kurių yra tiek daug, turės 
gyventi iki mirties kur nors kaip ištremti- 
niai, pabėgėliai? O Krasilnikovas, juk tai 
istorinė figūra, nejaugi ir jis?

—Taip, Krasilnikovas, oho asmuo!
Verevkin pasidarė gyvas.
—Krasilnikov yra daugiausiai aiškus, 

tvirtas ir gražus, labiausiai atstovaujantis 
augštąją, garbingą oficierių šeimyną,—kal
bėjo Verevkin.

Oficieriai tylomis ėmė jr metė kortas ir 
traukėsi krūvas popierinių pinigų.

-^Atleiskite, ponai oficieriai, aš nenoriu 
sumažinti garbę jūs kiekvieno ir darbą tė
vynei. Pagal mene, jūs visi, daugiau ar 
mažiau, esate panašūs į Krasilnikovą, o 
Krasilnikovas, pagal mano supratimą, yra 
tikras atspindis rusų oficierio. Jis taupi- 
na savyj rusų proto plotmę, sujungtą su 
europiniu gudrumu ir aziatišku žiaurumu, 
bepasigailėjimu, kurie visi taip reįkalingi 
reikale išnaikinimo bolševizmo.

—Velnias žino, jzel pralaimėjau,—ir Go- 
lybin metė krūvą pinigų.

—Kiek?

Lošis vis ėjo. Oficieriai klausėsi Verev
kino kalbos,

—-Atamanas Krasilnikovas savo vietoj. 
Jis nedaro paprastai teismo ir nevykina 
bausmių, bet jis įvykina paveikslą pasku
tinio teismo čia jau patent žemės, ant vi
sų nepaklusnių, sukilėlių. Paimkime, pa
vyzdžiui, jo viešuosius žudymus; pas jį šo
kimą pakabtųjų, kada desėtkai žmonių vie
nu kartu, po komanda, atšiauria augštai 
ant Stogu, ar sulyg stogų namų ir pradeda, 
kabodami, išdįrbdinėti kojomis įvairius šo
kius: pa ir gop! O čia suvaryti visi mies
telio gyventojai stovi ir žiuri: Pačios, mo
tinos, tėvai, pakartųjų vaikai—visi čia pat. 
O atamanas Krasilnikovas patsai vaikšti
nėja minioj ir prisako visiems žiūrėti į pa
kartuosius. Ir tuos, kurie neganėtinai į 
tai kreipia atydą arba, pagal jo suprati
mą, kuriems reikalingas priminimas, įtiki
nimas, parsiverčia, išrengia ir plaka nagai- 
komis ir geležiniais šompolais. Ir taip per 
ištisas valandas tęsiasi kankinimas, o Kra
silnikovas čia pat vaikštinėja ir kaipo mo
kytojas demonstruoja, rodydamąs tikruo
sius,gyvenimo paveikslus, papildo jais savo 
kalbą apie karčią bolševikų dalį. *Mūsų 
laikuose,'kada pagerbimas ir tikėjimas vis 

" labiau puola, reikia kaip tik tokiomis daug 
veikiančiomis priemonėmis tatai vėl grą
žinti dirbančiąja! masei. Reikia priversti

valstiečiais. Ten kalbą trumpa. Mažiau
sią nužiūri jimas bolšėvizme—tuo j aus už 
gerklės, aht žemės ir kulką į kaktą, o kar
tais aštriau;

Ofidierianis atsibodo pasakojimai fabri
kanto Verevkino. Kiekvienas iš jų viską 
tą jau senai žinojo, o taipgi jie nelabai rū
pinosi politikos reikalais. Jų pažiūros, nė
jo toliaus mažų kasdieninių reikalų, die
nos-reikalų,-kaip tai: pakėlimai tarnystėje 
pakėlimai algos, permainymas vietos, kry-’ 
želiaį, medaliai, o kiti reikalai; kas rjiems. 
Senyvas, sausai oficieras Lichačev nusi- 
skundžiančiai kalbėjo, kad jis jau prie Ke
renskio režimo ibuvo paoficieriumi;' Išike 
piliečių karo du kartus buvo sužeistas, ir 
dabar dar tik oficieras. Jį perkirto oficie
ras Gromov:

—Et, ką ten jūs apverkiate tą Kerenką 
nelaimingąjį. Aš štai nuo caro Nikalojaus 
laikų kaip oficieras, ir dabar dar vis tik 
oficieras. Bet aš didžiuojuosi tuomi. Ma-_ 
no titulas ir vieta, kaip caro. Tais laikais 
gauti oficiero vietą netaip lengva buvo, o 
dabar kas—piemenis į pulkininkų drabu
žius įlindo. -Nenoriu, aš to, nereikia man 
tų titulų.

Kapitonas Glybin storu basu bubnijo sau 
į kumštį:

—Aš štai nei vieno kryželio neturiu, jei
gu nerokuoti menkniekio “Stanislavskio,” 
kurį suteikė už mūšį po Čišma; kada mes 
vėliaus miestą Ufą nuo raudonųjų pagrie- 
bėm, tai komandantas prižadėjo ordeną 
“Šv. Onųs” ketvirto laipsnio, bet tie vel
niai ir pamiršo tai.

Šarafudrin pasirodė duryse ir mirkčioda
mas akį į kornetą viliojo jį laukan bei pir
štu mojo. Kornetas priėjo prie jo.

—Ponas oficiei’iau, yra trys bojoos, tik'la- 
bai rėkia, nesiduoda. Gražios moterys! 
Raudonarmietės bobos—kuždėjo Šarafud
rin. i į į ,

+4-A, po! Vęjnių, šarafudrinuška!, 
jas čia, vilk, me& pralinksminsim!

Šarafudrių• ir fMystavun abu traukė ūži 
Panku, bei viens ■ traukė’, o kits stūmė į vi
dų tris jaunas nioteris.

—Eikite, eikite, ponai oficieriai su jumis 
šoks, grieš! Degtinės jums duos. Ko čia 
rėkti,. verkti. Gerai bus.-L-Moterys verkė, 
slėpė veidus į baltų skarelių kraštus. Rot
mistras Švarc pašoko nuo krėslo:

—Aha, raudonarmietės!... Partizanų 
moterys. Gerai, prašom, prašom. Ot, mes 
jus tuojaus atvesime prie krikščionių vie- 
ros. Jūs pas mus baltaarmietėmis tuojaus 
tapsite.

Kaimyniškame kambaryj kas tai braškė
jo, tratėjo, skambėjo stiklai, šiukšdėjo po- 
pieros. Piktas oficieras Rannev kardu ka
pojo šėpas mokyklos knygyno ir draskė 
knygds. ’ Troškimas naikinimo kankino tą 
kazokų oficierąx Įžeistas del juokų, kad jis 
Puškinui tik į paveikslo kampą pataikė, už
gavo jį, jis dabar raminosi.

x z k
—Šarafudrin, Mastufin, niekšai prakeik

ti, kur jūs?—rėkė Rannev. Jo jaunas vei
das, su nedideliais ūsiukais iš piktumo per
kreiptas^

—Štai jums, ‘imkite popierių del cigare- > 
tų,—ir jis mete iš šėpų, nuo lentynų kny-1 
gas ir mindžiojo,jas. Ir vis rėkė:

■ ; I
—Imkite, imkite,bus popięrą rdikalin^(
Keletas oficierių prįėįo prie ąręštuotų 

partizanų moterų:
—Na, ko jūs, jaunuolės, įsiverkėte? Juk

Tarptautinis Lėiiiho mirties 
paminėjimo mitingas įvyks ne
dėlioj, 26 d. sausio, 7-tą vai. 
vakare, Darbininkų Svetainėj, 
3rd St. Bus du geri kalbėto
jai (moteris ir vyras). Bus ge
ra dainų programa, kurią' iš
pildys ' Shenąndoąhrio Lyros 
Choro žymiausi dalnfhjnkai ir 
ukrainietė solistė’ j|įąiilina ;Briį- 
ndzej iš Mahanoy* 'City, Pa. ,' :

Rengia Komunistų: partijos 
vietinis vienetas. Lietiįyiai dar
bininkai kviečiami skįtitlingai 
atsilankyti ir pagerbti; mirusį 
darbininkų klasės .vadą, j j

- •{ Rengėjui. J■ .4 - r?: h ‘ 1 ■

pranėO^ 4
t L

AMERIKOS LIETUVIŲ JDA^Att 
DR-JOiS metinis susirjnkjrhaą ‘ąt- 

šibus sau&to’31 d., 1930 mj./.ŲnivčrS'
,al State Bank Club’e, 814 westj3rd 
Street, Chicago, Ill., 8:30’ vai. vakarei. į.
i Šianle susirinkime bus: išduotą at-' simpątikaiš. 

skaitą praeitų metų draugijos: dar- - ■ ‘
buotes; inauguracija naujos Vaidy
bos 1930 metams; priėmimas drau- 
gijon naujų narių.

Toliaus iš eilės skaitymas refera
tų; skaitys: (1) Dr-as Ig. E. Maka
ras, (2) D-ras A. L. Davidonis.

Meldžiame būtinai atvykti susirin- 
kiman, ypač tie gerbiami M. D. ir 
D. D. S., kurie jau paskutinius du 
susirinkimus apleidę buvo.

D-ras A. L. Graičiūnas,
Sekr.

vai. po pietų, tuo jaus po dainų pa
mokų. Būtinai visi' choi*o nariai-rės 
dalyvauki!; tame susirinkime, nes yra 
daug svarbių yeikąlip, ,o apart to, 
komiteto nariai išduos inetiniųs ra,- 
portus iš choro veikimo} kiekvienam 
bus žingeidū girdėt tuos raportus ir 
t. t. Taipgi šiame susirinkime už
ims vietas J naujas choro komitetas. 
Pakalbinkit naujų dainininkų-daini- 
ninkių prisirašyti prie choro.

M. J. Masys, 
, Choro ' Sekr.

---------------- (
DETROIT, MICH.

i Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mi 46-tos kuopos metihis; ąusirinki- 
mgs bus nedėlioj, sausio (Jan.) 26 
d.,' 1930 m.> Draugijų, svetainėje,.

Vernon Uighway W. Pradžia 
lQ-tą vai. ryte,—-Visi kuopos nariai 
dalyvaukit tafne susirinkime, nes nuo 
šip susirinkimo užims vietas naujoji 
kuopos valdyba, (kuri .tapot išrinkta 
l!)30 ipetaįns; p senieji išduos rapor
tus ir t. t. $u didesne energija pra
dėkim darbuotis šiuose metuose.
- ! ' š - : i > U ■ ;• I-M.' Ji, ‘ Masys,

: ' i l.f ■ M Kp. Sekr.
< t * V 1 i r

j WOOSTER} į MASS.

Įsipins t; “Laisvės,” “Vilnies

j ! Kbmųpisiii'
Įdęlei ątyyko dįra’ugas M. Žaldokas į 
Nąująją* Angliją; ) Jis bus Worceste-

■ ryj ’ąauSio 29 d‘. ’del? pasikalbėjimo su 
visais mūsų’laikfąšČių skaitytojais ir

’ . " Pasikalbėjimas įvyks 
Lietuvių Svetainėje,' 29 Endicott St., 
7:30 vai. vakare. Visi dalyvaukime!

1>. G. J.
(19-21)

Chicago, Ill. Medžiu atsišaukti ar
ba -kas ’ žinote, malonėkit pranešti. 
P. Paplauskas, 92£>1 Melville Ave., 
Detroit, Mich. '
PARSIDUODA 

kas geraj

Atsišaukite:* Mts. jP.
Driggs Ave.,_ f
Greenpoint 9407

?'>'■  ----------—
ląinių Storas. Vis- 
šyta. Priežastis

pardavimo—^turių eiti Į j ligonbutį. 
* ■»»— Papus, 642

Driggs Ave.,. Brooklyn, !N. Y. Tel., 
Greenpoint 9407 - (18-23)

4 J lPAJIEŠKAU 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.

! ' ■ Z ' '■; iU ’ j * < (17-19)

PAJIEŠKAV brolįn.. Ahtįano Rusecko, 
kurią seniau gyveno 

Meldžiu jį patį ątęiŠaūkti 
žinote malonėkit pranešti.

ton, ,Pa. , • > '

few Yprke. 
i arba kas 

Andrius 
RuseęRas,; 1417 Dickson? Aye., Scran- 

.■ ’ . i' 15-19

LIETUVIS GRABORIUS.

bai rėkia,

vilk

CLIFFSIDE, N. J.
Svarbi Dr. J. J. Kaškiaučiaus 

Pralėkei j a
Rengia S. L., A. 70ta Kuopa ne

dėliojo, 26 d. sausio (January), 1930, 
Mažeikos'svetainėj, 185 Jersey Ave., 
Cliffside, N. J. Prasidės 3-čią vai. 
po vietų.—Gerbiamieji! Juk visi su
prantame, kad žmogaus, o ypač dar
bininko žmogaus brangiausias turtas, 
tai sveikata. Mus labai dažnai var
gina įvairios ligos—persišaldymas ir 
kiti priepuoliai, vien todėl, kad netu
rime supratimo apie žmogui būtinus 
higienos kasdieninius dėsnius. Kad 
tuo taip svarbiu klausimu patarnau
ti čia vietos lietuviams, tai virš mi
nėtoji Susivienijimo kuopa ir rengia 
šią svarbią sveikatos klausimu pre- 
lekciją, o jos prelegentu bus tas žy
musis į DAUTARAS KAŠKIAUČIUS 
iš Newark; N. J. J^ad yisi, j^uni ir 
seni, moterys >ir •yzyr^i fcjūkitę * šioje 
taip svarbioje Jūjsų pąpių paūdąi pįę- 
lekcijoj. Kas bust jum. nęaisk.u, atfba 

I koki dalykai sveikatos klausime yra 
jums nežinomi, o norėtumėt juost da- 
žinoti,. tai čia galėsite žodžiu pa
klausti ir Daktaras jums viską drau
giškai bei nuoširdžiai paaiškins. 
Įžanga visiems’ dykai!

S. L. A. 70 Kp. Komitetas.

WORCESTER, MASS.
Į . 1). L. D. 11-tos kuopos su-A.

sirinki- bus nedėlioj, 26 sausio, 
Lietuvai svetainėj, 29 Endicott St., 
10:30 vai. ryte. Visi nariai ateikit, 
yra svarbių reikalų. Taipgi gausit 
gražia knygą Seno Vinco Raštus.

Sekr. J. K. K.
(1-&-20)

BRĮ DGEPORT, CON N.
L. D. L. D. 63-čios kuopos 
susirinkimas 'bus nedėlioj, 

407 Lafayette St., 
ryte. Šis . susirinkimas

me-,
26

A. 
tinis 
sausio, po No. 
10-tą vai. 
svarbus tuomi, kad kuopos valdyba 
išduos smulkmeniškus raportus viso 
meto veikimo. Taipgi komisijų ir 
delegatų iš III Apskričio konferenci
jos raportai; prisirengimas prie bū
siančio ’ koncerto ir . kiti reikalai. Be 
to, Seno Vinco Raštai jau parėjo. To
dėl visi nariai ateikit laiku.

Sekr. J. J. Mockaitis.
■ \ (19-20)

DETROIT^ MięH, į- 

Aido Choro Nariams
Aido |Chorc> ..i^ętiniS) susirinkimas 

įyVks nedėlioj, sausio-Janųary 26 d., 
1930 m.i' Draugijų kVothinėįe, 432V 
Vernon Highway W.' Pradžia 3:30

zmu uHoauciąjai xnabei. įveiKia pxiveisu —in a, Ko jus, jaunuoles, ĮSiverkete f JuK 
tuos tamsius gyvulius nors ko nors bijoti, mes nebaisesni už jūsų partizaniškus vil- 
nars ką nors pripažinti. Krasilnikovas ta- kus a? 1 ’

—Kam dar čia su jomis ilga kalba!—su
riko ‘pulkininkas Orlovas,—Ponai oficieriai, 
nebūkite bobomis! Nesivaržykite! Šian
dieną čia nėra viršininkų! Šiandieną Čia- 
mes visi lygūs! Lai gyvuoja laisvė!'

Švarc pasigriebė pilno veido moterį, ir 
pradėjo jieškoti jos sijono guzikų. Licha
čev, numetęs kortas, prisirito prie plonos 
moteries raudonuose drabužiuose. Glybin 
paęigriebė trečią ir iškarto numovė sijoną.

-^Nurengti jas!
Moterys verkė, rėkė, gynėsi.
—Oi, kokia gėda, gėda! Motinėle!... 

Oi!... Oi!... Oi!...
Pulkininkas pasigriebė poniutę Verą 

Vladimirovną.
—Aš pati, aš pati, jūs dar plonuosius 

drabužius suplėšysite. . z j 
’ ; _ (Tąsa būs).

____
tai labai gerai supranta; ima atydon, ii* 
taip, kaip jis žmogus su geležine valia ir 
nervais, tai būtinai tatai ir vykdo gyveni
mam , X

Veidas Verevkino buvo pilnai patenkin
tas, linksmas, tartum tas kruvinasis bude
lis Krasilnikovas čia, ot, prieš jį stovėjo ir 
jis i$ io gėrėjosi. <

—O Krasilnikovo darbo politika? Oh, 
tai džiaugsmas! Mes jau senai, Todosi, 
nuo įvykių prie Lenos,' negavome tokios pa
ramos iš valdžios pusės, kokią dabar sutei

gia atamanas. (Prie upės Lenos, laike ca
ro režimo, aukso kasyklų darbininkų buvo 
nepakenčiamos sąlygos, jie išėjo į streiką 
ir čia juos bjauriai tyčiodamiesi caro valdi
ninkai sušaudė. Iš 3,000 darbininkų sušau
dyta buvo 500, tas atsibuvo 4 d. balandžio, 
»12 m.—Vert.) Fabrikuose, dirbtuvėse ir 

^■iattrklose atamanas dar mažiau daro cere- 
su darbininkais, negu po sodžius su

Lietuvos darbininkų ir kai
mo-’ biednuomenės dvi- < 

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės ’ gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Ėiekvie- 
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”;
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams .................. $2.00
6 mėnesiams.............. $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr.. GarĮenstrase 6, b. Richard 
Reich, “balso” . Redakcijai, 
Germany.

Kas išsisako “fląlsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai priel fašistų valdžią, i >• / J* ’« *•/' :>'•/ A ■* ' * .’*-■**<

ir
Bąlšo” Skaitytojams
^patikams
artijos vajaus reikąlo

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Lietuvaitė Fotografisfe
Fotografuoju, Didinu ir MaliaVoju 

Visokiem Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Bell; Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

BRIDGEPORT, CONN.V
Lenino paminėjimo mitingas bus 

nedėlioj, 26 sausio, Moose Temple, 
840 Main St., 7:30 vai. vakare. Bus 
geri kalbėtojai^. Kviečiame visus 
darbininkus atsilankyti. Rengėjai.

. (19-20)
—--------- .-------- A------

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 141-mos kuopos su

sirinkimas bus nedėlioj, 26 sausio, 
po No. 928 E. Moyamensing Avė., 
10-tą vai. ryte. Visi bariai malo
nėkit 
lų.

Rezidencija: 13 W. 3rd St. 
SO. BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boston, 0304-W

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

ŠIŲ METŲ MADOS
vai. ryte.
atsilankyti, yra svarbių rėika-

J. Baranauskas.
(18-19)

NASHUA, N. H.
• * 1T. D. A. 74.-tą kuopa rengia šokius' 

subatoį, 25 sausio, O.’Donell sv,few-« 
nėj, 20 High St. Pradžia 7:30^ vai. 
vakare. Bus gera muzika, grieš li^ 
tuviškus ir amerikoniškuszšokius, tat 
kviečiame visus atsilankyti ir pasi
linksminti/

Rengėjai.
, (-18-1^)

> ' ' —r"~rrr—& į!
' ^MONTELLO, mass, i 4

> , ' ' . ’T ■' ' 'i
Pranešame visiems “Laisvės” skai

tytojams ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo . 44-tos kuopos narianis, 
kad ketverge, 23 sausio (Jan.) Liet. 
T. Name, bus bendras pasikalbėji
mas apie- įvairius klausimus. Tame 
susirinkime dalyvaus d. Žaldokas. O 
petnyčioj, 25 sausio, Liet. T. Name, 
bus prakalbos. Prasidės 7-tą vai. 
vakare. Tat visi atsilankykit, d. 
Žaldokas pasakys daug naujo apip' 
Tarp. Darbininkų Apsigynimą.

Kviečia Komitetas.
(18-19)-

PHILADELPHIA, PA.✓
Liaudies Namas rengia šaunų va

karėlį subatoj, 25 sausio, kampa's 
8th Št. ir Fairmount Ave. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Grieš gęra muzi
ka įvairius šokius. Bus ,skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus at
silankyti ir pasilinksminti.

Rengėjai.
a (18-19)

ELIZABETH, N. J.
D. S. A. 4-ta kuopa rengia ke

purių balių nedalioj, 26 sausio, L, D. 
P. Kliube, 69 S. Park St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti ,<r pasilinksminti prie ge
ros muzikos.'

L.

muzikos.'
Rengėjos.

(18-19)

GREAT NECK, N. Y. ,./
Linksmą ir didelį balių rengįa< L. 

D. S. A. 64-ta Kuopa Subatoje, 25 
d. sausio (January), 1930, B. Strauko 
svetainėje, 139 Steamboat Rd\ Pra
sidės 7-tą vai. vakare ir tęsis jkj 
vėlumui , nakties.-—Gerbiama Great 
Necko, Port Washingtono ir Hninting- 
tono visuomene! Nuoširdžiai kvie
čiame visus atsilankyti j fšį' linksmą 
balių, smagiai laiką praleisti ir pa
sidalintu, mintimis su savo draugais 
ir pažįstamais, kad užn'iiršti kas
dieninius rūpesčius'' nors ant valan
dėlės. Bus skanių užkandžiu ir leng
vų gėrimų pakankamai. šokiams 
grieš Jaunuoliu Orkestrą iš Brookly-

Įžanga 50c ypatai.
Kviečia Rengėjos. t 

(18-20)

no.

PHILADELPHIA, PA.

L. D. S. A. 11-ta kuopa rengia va
karėlį su prograpia nedėlioj, 26 d. 
sausio, Liaudies Name, Fairmount 
Avę. ir 8pi St. Pradžia 3-Čią vai. 
po pietų. Programą išpildys A. ž. 
V. D. nariai. Taipgi bus skaitoma- 
svarbi paskaita. /Kviečiame visus at
silankyti. Būtų labai gerai, jei drau
gės galėtų paaukoti del to vaka
rėlio kokį pyragą arba keiksą.

Rengėjos.
(17-19)

‘ PA JIEŠKOJIMAI

PAJ1EŠKAU, draugų Juozapo Bels-
Ido ii* Povilo Paulausko, abudu 

Telšių apskričio, Luokės valsčiaus, 
Petraičių kamtd. Seniau gyveno

FORNI
Išparduodami Dabar

I I i

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

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

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

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

RUSIŠKA . PIRTIS TURKIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vaL vakare .SOc; po 6 vaL vakare 78c.

F’V’T’ta 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas .t ALKA ir miegojimas per visą naktį ant jį CC/lfai ttečių lubij, orSngam kambaryj __ vvhiu.

M. TEITELBAUM, Manadžeru
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais, „čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu,
LAPUOTOS IfiSIPSRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

' NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 ,val. 
dieną per visą naktj. 
Utaniinkais nuo 12 v. - 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Ut&rninkais

Trys gariniai kambariai dėlei iŠsipėrimO: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su gedausiu garantuotu patarnavimu. 
•29*31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing A venue, Brooklyn, N. Y. .
Telefonasi Pulaski 1090

NmMI
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Sausio 23, 1930

BOSTONAS IR APIELINKe
Laisvčs” Biuro Pranešimai

Nedėlioj, 19 d. sausio, Pi- 
^dečių Kliubo- svetainėj, įvyko 
*Mndras visų progresyvių lietu
vių pasikalbėjimas, kuriame, 
dalyvavo d. M. žaldokas ir j 
įžanginėje savo prakalboje

GAMTA NIEKAD NEDARO HSW ’
WMttiar,

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

plačiai nušvietė visą pasaulinį, 
o ypač Amerikos komunistinį 
judėjimą. Po jo kalbos buvo 
keli klausimai, paskui prasidė
jo’ abelnai diskusijos ir Šiaip 
pavienių draugų ir draugių iš- 

Apireiškimai įvairiais klausimais. 
iDiskūsijos neišsivystė į gyvas 

diskusijas veikiausiai todėl, 
' kad nebuvo nustatytos disku- 
sijbms temas.

Į pasikalbėjimą buvo< susi
rinkęs gražus darbininkų, bū
relis ir, matomai, visiems pa
sikalbėjimas patiko. >

į Būtų gerai, kad tokių pasi- 
r kalbėjimų ir diskusijų įvyktų 

tankiau nedeldienių vakarais. 
Atskiri draugai ir draugės ga- 
lėtų laiks nuo laiko prisireng
ti, padaryti įžanginę prakal- 

ar paskaitėlę įvairiais 
T darbininkiškais klausimais ir 

paskui turėti tuo ar kitu klau- 
r simu diskusijas> kuriose visi 

susirinkę galėtų išsireikšti.
Ą Laisvės Choras Dainuos Le

nino Mirties Paminėjimo 
Prakalbose

Nedėlioj, 26 d. sausio, Lie-, 
tuvių Svetainėj, įvyks didelės 
prakalbos,- rengiamos K omu n i- 

I- stų Partijos, paminėjimui mir
ties dužiojo* darbininkų vado 
Lenino1, šiose' prakalbose lie-1 
tuviŠkai kalbės dv M. ž ai d o-i 

•<lasr kuris dabar lankosi mūsų i 
apielinkėje1 sw prakalbų marš- Į 
rūtų* Angliškai kalbės Ko-į 
munistų1 Partijos Pirmo Dist-1 
rikte Organizatorius Roy Ste-1 
phens. z

Laisvės Choras, vadovaujant 
d. M. K. Boliui, smarkiai mo-; 
kinasi naujų dainų sudainavi-i 
mui ant šių prakalbų. Ypa- 
tingai mokytojas deda daug 

C pastangų, kad choras susimo
ji kintų garsiojo lietuvių darbi

ninkų poeto velionio Juliaus 
^Janonio dainą: “Neverkit prie 
J^Kapo.“ Tikimasi, kad ši dai

na bus pirmą sykį sudainuota 
šioje kolonijoje ir Laisvės Cho
ras sudainuos ją gerai.

Į prakalbas įžanga bus vi
siems dykai.
“Keleivis”'ir Hearsto “Mergų” 

Laikraštukas
Aną panedėlį Darbo Unijų 

Vienybės Lyga surengė bedar
bių demonstraciją Bostone, ku
rioje dalyvavo keli šimtai be
darbių ir kurie nuo svetainės 

: ^po num. 22 Harrison Ave., pa- ■ 
rodos formoj, ėjo per visą 
miestą iki City Hali, kad įtei- 

B Jįkus miešto majorui jų reika
lavimus: < 
žinoma, majoras vietoj i “ \ 
ti bedarbių reikalavimus, pa
šaukė kelias dešimtis policistų 
ir bedarbius išsklaidė, nuvaikė 
nuo jniesto rotušės.

“Keleivis,“ kuris,^supranta
ma, savo reporterio tenai ne
turėjo, neigi ėjo pats Michel- 
sonas pažiūrėti, kaip tištikrųjų 

> viskas atsitiks su bedarbių de- 
onstracija, a p r a š y d amas 
>ie ją, išjuodino visaip tuos 
irbinihkus, kurie, bado ver- 
Mni, ėjo į demonstraciją.
it galo pasijuokė, kad majo- 

pašau1<ta policija, girdi, iš-

įf bžlę, 
i

f /

fcr-'

i>/ T.

* b M
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LIETUVIS GRABORIUS 
' IR BALZAMUOTO J AS

1439 South 2nd Street 
- PHILADELPHIA, PA.

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

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI: nK.eiyS£*ne’ M*Į° 9669 
Bell, Oregon 5186

■YČAS**0

‘^Ateitres Įvykiai 
metą .savo 

šešėlius priešakyj”

: ( VEHGmWTO
. ATEmteS 'ŠEŠiėMG*'' 

/ į į ■(1 ■ 1 ■ 11 i

‘ SusilhikydAmi nuo pordeįihio, 
jeiįjiu norite išlaikyti savo 
■figūras šiandi'čniftiai■maditttfttS

Žavintis malonumas švelnių, pagy
rimą teikiančių kurio iesilcnkimų .■ A 
užkerinčiai daili naujoviška^ figūrai 

. ncpagadlriltito jps, boleidž’ant 
savo-akims būti didesnėms ųi sk.Tvi. 
Bukite nuosaikus^bukite nuosaikus' 
visuose dalykuose, net rūkyme. Val
gykite sveikai, bot no f 
dėjimas yra nepatartinas 
ima pagunda perdėti, kadh jūsų r.’.:ys 
buna didesnes už jūsų skilvi, imkite 
vietoj to Lucky. Ateities įvykiairnota 
savo šeselį priešakyj.,(Išvengsite to 
ateities šcsėho, vengiant perdėjimo, 
jeigu noritd išlaikyti tą naujoviška, 
žavinčiai-pifną figūrą.

Lvcky Strike, p u i k i a ųs i a s C įį a r e t a s, 
kuri jus kada ruket#; padarytas iš 
Puikiausio- tabako—-Tabako DeiTaus 
Shietonos-^^J’S- TOASTiLD.” Visi 
žino, jog apvaloko “T0ĄST- 
ING” no tiktai .-^prašalina nofviru- 
mus, bot -prideda-Ijyr.ponio ir 
okonj. .

t

Kaca j

I MES PATAIKOM '
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas' Restauracijos ir salta, 961 

i Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad J 
: (mėnesį-laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 

bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk. po saujas pasflmą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir, puikiai kvepįl”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence,
Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 

O&Įažg^,<W~&& .šimtų jų parsitraukia.
Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- i 

SKAS iš SHENANDOAH, P A., tūkstančiais par- 
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmones visur jų

John Naninknu reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa-
1 daryti rankoms yra geriausi, juos visi myhl

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

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituosę miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kiiu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminčtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunČia- 
nie ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatil- 
kiems žmonėms, ^laug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

♦Šuktte nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno fortn\ jdkiom:- rr:-u • • - v
montom.s pr.gavik»kom>3 pastelėmis dolei suplonėjimo arba kok-omi-.
nurma Medicinos profesija-! Milionni , , ’ " Duernor.um.u kūmo? p?.s-
BukHc nuosaikus! Mes tvirtiname, kau'w’Xs Luc^v StXe^
Mes, tačiaus, pareiškiame jog kada ius tnnHn■ « 7^-■' Cigarctų suteiks naujovis-.:as taures arba šumrz-nš r.cbum?.
išvengsite perdėjimo tokiai dėtais “įn "i" "'°

J P-ra*J3 neoqtno duoda, o velydami pordej.mo, išlaižysite naujpvišk?. da.’Į: ^vidsl?.
NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, Mekena So^clle: 

per N. B; C. tinklą nuo vieno-vandenyno iki kito.I © 1930. The American Tobacco Co., Mfrj.

“Keleivyje'’ žodis-žodin viskas 
taip aprašyta, kaip ir anam 
mergų laikraštuke. Tai pasi
rodo, iš kur socialistinio laik
raščio leidėjas ir redaktorius 
ima žinias apie darbininkų ju
dėjimą ir kuomi tos žinios yra 
paremtos. O vis dar jie sako,

darbo ar pašelpos. kad ir. Jiera ™P' darbininkų 
majoras vietoj pildy- i reikalai. _

Darbai ir Bedarbes
Bostone ir visose plačiose 

apielinkėse darbai 
mažėja.
smarkiai s auga.

smarkiai

šiuo laiku Bostone ir ivišose 
apielinkėse darosi vis rimtes
niu klausimu ir jau dabar ga
lima sakyti yra vienas iš 
opiausių klausimų Komunistų 
Partijai, kuri bedarbiais rūpi
nasi. 'Darbdaviai, miestų bur
mistrai ir visi, kurie gyvena iš 
darbininkų- triūso, pradeda nu
matyti pavojų iŠ nedirbančios 
liaudies pusės ir' tartis, kaip 
išsigelbėti. Tik Michelsonas 
ir-tie, katrie gyvenime neturi 
kitokio tikslo, kaip tik dok

Bedarbių skaičius r^s gaudyti, gali juoktis, ty- 
...... ........  Bedarbiu čioti> iš tų, katrie neturi do- 
kfausimas jau kutena ir tokius le^0> ne^ darbo.
ponus, kaip miestų majorus. 
Paties Bostono ir - kai-kur!ų 
priemiesčių majorai pradeda 
“rūpintis“ bedarbių likimu.

. t Bostono' majoras sakosi pasi- 
. Iri rūpinęs sudaryti tam tikrą ko-

■ misiją, kuri jieškos darbų, be- 
policija, girdi, iš- darbiams, bet ar ta komisija 

ikė triukšmadarius. suras, tai ir pats majoras ne-
Bet k’aip Michelsonas gąlė-; žinąs. Taipgi Somerville’ ir 
žinoti, kas atsitiko ir kaip Chelsea majorai š^uki'a tam 

j viskas įvyko? Toli eiti ne- tikras bedarbių konferencijas,
da. Paimkit tik vietinį 
etinį laikraštuką už 7 ęl. 
šio, kurį lęidžia Hearsto 
e raštinis truštas ir kurį 
-ito išimtinai’tik mergos ir

as nerūpi, karp«t*fc “‘Charls- 
oną” Šokti ir pamatystę kad

kad išrišti klausimą kur sudė
ti žmones, katrie neturi daf- 
bo, nei duonds. Bet tuo ( pa
čiu sykiu, karį) pačiame Bos
tone, taip Somerville, Cheląęa 
ir kitur kas dieną vis daugiau 
atleidinėjama darbininkų nuo 
darbo. Bedarbės-, klausimas

Bostono Centralinis .Darbo 
Uįiįjų komitetas savo susirinki
mą 19 d. sausio išrinko komisi
ją; tyrinėjimui bedarbės. Jis 
taipgi priėmė rezoliucijas, ku
riose Reikalauja, kad valdžios 

^darbininkai, dirbanti Chelšea 
fįavy Yard prie1 budavojimo ir'' 
taisymo laivų, nebūtų atleidi- 
nėjami iš darbo; kad budavo- 
jimas ir taisymas laivų būtų 
atliekamas Bostone, bet neati
duodamas į <^įtų prieplaukų 
dirbtuves bei privatiškom 
kompanijom.

žinoma, kad nei ta komisija, 
įiei kalbamos rezoliucijos pa-

RIVERSIDE, N J.

o vakirĄ,

dėties nepagerins. Jei jau val
dančioji klasė nebepajėgia sa
vo tvarkos išlaikyti, savo rei
kalų sutvarkyti, tai tik darbi
ninkų visuomenė, po vadovy
be Komunistų Partijos, turės 
sugriauti ją ant visados ir į- 
steigti darbininkų, sovietų val
džią.

Nedėliojo, 26 d. sausio, po 
num. 22 Harrison Ave. bus vi
so Bostono bedarbių konferen
cija, kūrižb šaukia Darbo Uni
jų Vienybės Lyga. J šią kon- 
fėrenciją yra sukyiesta įvai
rios bedarbių grupės ir pavie
niai bedarbiai, taipgi darbinin- __
kai dar dirbanti ir visokios !se industrijose, 
unijos, organizacijos ir\ t. t. i 

šioje konferencijoje bus 
svarstoma bedarbės ! ‘priežas
tys, bedarbių- organizavimas į 
masinos bedarbių organizaci
jas ir kiti reikalai.
Needle Trades Workers’ Inter
national Union Konferenciją ' 

» J ' 7z I -. ... •

1 Sledėlioj, 19 d.-sausio, Bos
tone įvyko yiršminėtos unijos 
mobilizacijos’ k o n f,e r encijiū
Plačiai kalbėta apie organize- 
vimą darbininkų į unijas ir 
abelnai apie darbininkų ko
vas. Priimta rezoliucija, ku-1.

rioje pasmerkiama Amerikos 
Darbo federacijos vadai, ku
rie ištikiniai tarnauja kapita
listinei valdžiai, anglies, ge
ležies ir visi? kit^ pramonių 
magnatams ir jų agentams ko
vose ' prieš darbininkus. Tie’ 
vadai ne tik tarnauja kapita
listams, bet dar ardo kovojant 
čių darbininkų unijas, valdžiai 
skundžia jų organizatorius ir

konferencija atsišaukia į vi
sokias darbininkų’ organizaci
jas, kad dėtųsi prie kovos, už 
organizavimą darbininkų viso-

BROOKLYN EABOR EYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS. \

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg <8842 Z

—..... ................ "... .................................................. ...............
fįj“ ĮSIGYKIT PUIKIĄ KNYGĄ

“SUAKERIS”
Tai apysaką, paimta iŠ lietuvių gyvenimo Amerikoje, 
piešianti jųjų vargui, jų raskažius ir tas tragedijas, 
kurios prisiėjo pergyventi karo metu. Tai apie 300 

puslapių storumo knyga.
Išleido dlevrašt-is “Laisvė”. -:- Kainą ,tik 50' ępntų. 

Siųskit užsakymus tuoj aus.
“LAISVA, 16 Ten Eyck SL, Blogyn, N. Y.

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

Subatoj, 25 d. Sausio (Jau.)

- GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa.
Del Šunvooiiri’ žaizdų ir kitų skaudulių 

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 
Sustabdo skausittą ir iŠgy^ox žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris diehas? Kaina 50c. 
“GYDO ir GYDO it GYDO^-bet maloniai”

LENKŲ SVETAINĖJ 
Fairview ir Acląrns Sffęė’ts

Uirys atdaros 7:30 vai. vakare
4 m. amžiaus ir žemiau veltui. 
Įžanga $1 ypatai; vaikamaūOc 

komitetas.

III llĮ»IUinĮI<foW-^--^ .y.Ao, '.iŠ.- ■ ■■—

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0S
čia randasi dvi lietuviškps aptiekos, kuriose galima, ph'ktf vaįp- 
tus daug prieiiiamešhe kaina, negu kur kitur,dttbriftftliir laflwl.

i /V* Mi KISHON, Aptiekmius Savininkai
hor Ca^au avė. it sofoj chė&ė st.,micii. .

— .■ii...... ■■■■ '-I ..................................... wiii.b——^—^ l ..... . .............  Ii i ........... .
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SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
CYDOMAi CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo« . 
Kraujo, O(ios ir Nervų Ligų, visokių Chronišką 
Skaudulių, Beridro -Nusilpimo, Nusiminirilo, Gal* 
vosvaigit), Skilvio, Žarnų ir Mešlažarnės _LigU» 
Galvos Skaudėjlmft/jl^Puralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo,’ Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir norimi- z 
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos it 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos,

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
Kraujo Iž tyrimai, Laboratcrijoi Bandymai^-Spinduliai,

ĮEĮR. Z9 NS 110 EAST I6th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

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

M. Nedėlioj i) A. M. iki 4 P. M.DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus prieitas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas Iyara, bat 

ir j gral»į paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plati* Amcrik* pagarsėjusius

TT , , _ (Miltelius nao žalčio) jokių žalčių nebijo. U*Urban s Cold Powders u* bak^ apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo I

— T - — _, , . yra tai kanuolė prieš kitą. amžiną žmogaus priešą—vidurUrbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuria žmogui pagamina daug rūpesčių Ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutą.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI I’AS—

SiųsdniĄf pinigus 
su savo adres.u, užrašykite: 

FRANK Aj URBĄN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avė.,

Brooklyn, | N. Y.l X-

■*5 z’-<
i v

i '< j < : n—r:---------n—r / ■ • > ■-
AS, žemiau pasirašęs, siunčiu .VIENĄ tDiOLERI, luž kari mfclorrfkit man priaiųatt 

URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLa, su nurodymaia, kaip vartoti.

Vardas .

Klėstas

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE) VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
!>:’/• If’

736 Lexingtoq Aveo tarpe 58tn ir. 59thSts^ New York G 
ir. T t . Ujimas iš 786 Lexington Ave.
k o 26, Būk neprlgulminga^. Išmok karą

dėk kelią j pasisekimą; ^ūsų instruktoriai išmokins 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už 
Specialus kldsšs moterims. Leidimas ir užganedinimas 
vrn*».x». '.j . * . 1

UžganBdnnmas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
f Klasta dienomis iri vakarais 

t '

BHNraM



dukteris

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

TEATRAS-DAIN0S-MUZ1KA
Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
policiją tai

visiem be skirtumo,

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

MALONAUS PASIMATYMO

William Endziulis

smuikininkas. Wm

Endziulis duos ke

Tink- 
Mare

šokiai, 
. P ra

jau 
, kad

PHONE 
Stagg 
5043

Notary
Public

Jo nauja gyvenimo vieta
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

ate mūsų, tai 
: .o būsite ma-

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Jiems akompanuos
L. B. šalinai til,

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

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. f

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Rusų Darbininku Korespond 
Suvažiavimas

ūbja a antrą

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

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

Sykj 
Pabandykite!

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

h. ligoninėje, New .Yor- 
Prie jo lovos dieną ii 
'stovi ‘ policijos sargyba

nonnpius 
ateiti į 

Tik nesivė- 
Rengią abidvi Ridge- 

i darbininkų 
•a. to' to. L. to.

lėtą smuiko solų, 
dainuos mūsų gar

sieji d a į ą ininkai 

F. Stankūnas Ir 

K. MertkeliūniŪte.

Jonas Oką§, apie 50 metų, 
423 Grand St., mirė sausio 19 
d., palaidotas sausio 22 d., šv.

Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba ramiai pasiskaityti 

atsilankę .persitikrinsit

Specialistai del visų ligų ir operacijų 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

LORIMER RESTAURANT 
j 1 Lietuvių Valgykla

Apart 
žaislų ir 
kaip vi- 
tik 35c

Tel„ Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaža) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Šiandien Labai Svarbus 
Susirinkimas A. L D. L D.
1 Kp. su Drg. J. Siurbos
Prakalba

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandSlj gyduolių

416 Metropolitan Avenpe
(Arti Marcy Avenue) t; 
BROOKLYN, N. Y. '

KUNDROTO APTEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4~tos gat. T^l., Greenpoint 20X7-2360-3514 

Iškirpkit si skelbimą ir prisiųskit kartu Su užsakymu

. Šiandien, ketvirtadieni, sau
sio 23 d., 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj,1 įvyks A. 
L. D. L. D. Pirmos/Kuopos su
sirinkimas. Visi gausite nau
ją knygą Seno Vinco Raštai.

• Kalbės drg. J,, Šiurpa apie 
dabartinį Amerikos krizį, be
darbę ir abelnąją politinę ir 
ekobžminę padėtį.
‘ ’ Antro Apskričio konferenci
jos delegatai ir Sąryšio konfe
rencijos delegatai,' ateikite iš
duoti ‘raportus; ’ .1 '

Jau prasideda mokesčiai už 
1930 metus; tai ir nelaukite 
kitų metų, nes daug.yra ge-į 
riau užsimokėti išanksto, tai 
būna daug geriau mūsų Drau
gijai ir jum patiem, kada esa
te užsimokėję.

Yra kviečiama ir kiti, ku
rie nepriklauso prie mūsų 
Draugijos. Turėsite progą, iš
girsti, ką drg. J. Siurba kal
bės apie svarbius darbinin
kams reikalus.

Kuopos komitetas, nelauki
te 8-tos valandos, bet būkite 
7 :30 vai. ar kiek pirmiau, kad 
būtų galima greičiau užbaigti 
susirinkimą ir duoti progą 
drg. J. Siurbai kalbėti, o susi
rinkusiems išklausius padisku- 
suoti. " \

A. L. D. K D. 1-mos Kuopos
Org. J. J.

Pusgyvis Drg. Katovis Yra 
Po Nuolatine Sargyba

St. .Katovis, komunistas vai 
gių krautuvių tarnautojas, l^u 
riąm policmanas peršovė nu 
g^rkaųlį ir vidurius už dalyva 
vijną pikietų demonstracijoj

Lietuvių Kriaučių Metinis 
Ir Extra Susirinkimas'

; " Lietuvių kriaučių įvyks me
tinis ir ekstra susirinkimas 24 
d. sausio (Jan.), 1930 m., 
Amalgamated Temple svetai
nėje, 11-27 Arion Pl., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 7:30 vai. 
.vakare. Visi kriaučiai, daly
vaukite susirinkime, nes yra 
labai daug svarbių reikalų, ku
riuos turėsim išrišti šiame su
sirinkime.

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER

(■’ iŠA^INKAS
(Perkraųstome namų rakandus 

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGA veiterka (prie stalų 

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

‘ Paulina .Garpluk,
123 N. 1st St., mirė

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Jono kapinėse.* Velioni3 paei
na iš kaimo Paserbenčių, Kau
no gub. Pragyveno Amerikoj 
apie 4'0 metų. Paliko mbterį 
Agniešką, sūnų ir 4 
iš jų dvi jau vedę.

Nušovė Dėdę, Kuris 
Ją Mušdavęs

Čarmella Muce, 26 
amžiaus, nušovė ;savo 
Fr. Colerną, 66 metų 
už tai, kad jis ją mušdavęs. 
Paleido revolverio šūvį į dėdę 
ant East 14th St. šaligatvio, 
New Yorke, nepaisydama, kad 
buvo šimtai žmonių, kurie ša
ligatviu ėjo vienon ir kiton pu
sėn. šovikė tapo areštuota.

Sekmadienį, 26 d. sausio, 
1:30 vai. po pietų, Darbinin
kų Centre, 26-28 Union Sq., 
New Yorke, įvyksta suvažiavi
mas rusu darbininku kores
pondentų.

Suvažiavime dalyvaus atsto
vai nuo įvairių darbininkiškų 
organizacijų ir pavieniai as
menys. Teko sužinot, kad pa
našios konferencijos arba su
važiavimai darbininkų kores
pondentų yra buvę ir kituose 
miestuosę, kurios davė gerų 
pasekmių. .Sakomą, kad rusų 
darbininkų kolonijos buvo iš
judintos prię veikimo ačiū su
važiavimams ir veikimui dar
bininku-korespondentu.

D. B.

Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo ne^ 
daro. Mano ofisas atdaras *dieną 
Ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas manę, o 
patarnausiu ku©geriausiai. ' * J ’ •

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
- GRABORIUS 

(UNDERTAKER)

GRABORIUS 
(Undertaker) 

/' lito' 
107 Union Avenue 
(Arti Grand St,-)

se k retoriurii yra drg. 
ka.d, bus ir daugiau svarbių dalyvių 
vakarienės bus šokiai prie šaunios 

prasidės lygiai

J. LeVANDA
(Levandauskas)

Trys Apiplėšimai Tą 
Patį Rytą

Trečiadienio rytą plėšikai 
išplėšė $100 iš Krugerio vais
tinės Bronxe; $6,000 iš St. J. 
Kramerio krautuvės, pavidale 
perlų, deimantų ir auksų, 
Washington Heightse ir $60 
iš Friedman čeverykų krautu
vės, 2184 Third Ave., New 
Yorke.

Čeverykų krautuvės tarnau
tojai prisišauk 
kon. Paleidę . pustuzinį šūvių

Penktadienį Bus Protesto . 
Mitingas Prieš Terorą

Penktadienio vakare, sausio 
24 d., bus masinis proteste! mi
tingas prieš valdžios ir polici
jos smurto politiką/ kuri varo- 
trfa prieš L strbikieribs. '• -Mitih- 
gas įvyks Irving Plaza svetai
nėje, IiMng Plade* ir 15th St.; 
New Yorke; pi-asidės 8-tą vai. 
yakare. Ypač bus prbtestiiįl- 
jama prieš tėisfriiŠktlj^ vtflibkaĮ- 
bius;1 varomus prieš' Miriėoįos 
strdfkierius, Shįfriri^ ir kituok 
taiįgi bus 'iškelta protestai 
prieš policinius žucteikaa, kurie 
pradėjo šaudyti darbininkus ir 
kurių pirma auka šiuo tarpu 
yra drg. Katovis.

Sakys prakalbas Ben Gold, 
Israel Amter, Otto Huiswood, 
J. L. Engdahl, Sam Nęšin, Mi
chael Obermeier. Kalbės taip
gi Shifrinas ir tūli kiti teisia
mieji. • ■ \

Komunistams Bedarbiams
Sėkiriadienį, 26 d. sausio, 9 

yak...ryty,, h68 Whipple St., 
Brooklyn e,‘ įvyks susirinkimas 
krm^iptų u: jįed^tyų.' Bus 
tvarstoma/kaip organizuot be
darbius darbininkus į tarybas.

Su Statybos Darbais Miestas 
Dvigubai Apiplėšiamas

'Miešto taryba yra*paskyru
si bilioną doįerių tokiems sta
tybos darbąmš, kaip tiltai, li
goninės, kalėjimai, tuneliai ir 
kt. Bet majoras Walkeris at
randa, ,kad iPąty.S; -dąrbai pas- 
kui' .......
tiek;' hegu b.uvb: Sapsk&itltuota 
ir paskirta’. ’Taip antai dasta- 
tymui prie Bellevue ligpnįnės 
protligių skyriaus namo buvo 
nustatyta' mnionas .dolprių, o 
dabar reikąlaujama pridėti 
dar $1,092,126., Kiti statymo 
darbai, kurie buvo, ąpskait- 
liuoti triads milipnams dolerių, 
dabar reikalauja šešių miĮio- 
nų. Majoras pasišaukė vy
riausią architektą C. B. Me- 
yersą paaiškinti, kodėl taip, 
dedasi.

Nejaugi majoras iš ilgo pa
tyrimo nežino, kad jo paties 
sėbrai politikieriai visuomet 
suvagia daugiau kaip pusę 
miesto pinigų, skiriamų staty
bos darbams? Netolima pra
eitis parodė, kad milžiniškas 
vagystes išvien su kontrakto- 
riais atlikinėjo net tokie augš- 
ti valdininkai^ kaip komisio- 
nieriai ir Queenso bei kitų sa
vivaldybių prežitlėntai'; Kode! 
majoras nuduoda,, būk. tie. da
lykai esą’ jam koffi, 'tai' pa
slaptis? '

127 East 84th Street 
(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedaliomis 10 A. M. iki J P. M.

SUVAŽIAVIMAS, VAKARIENE, 
KONCERTAS

Kiekvienas “Laisvės” šėrininkas turi būt sekančiame* “pais
tės” bendrovės suvažiavime, nes bus labai svarbių dalykų ap
tarimui. Nuo šio suvažiavimo įvyks svarbių organizacinių 
permatau, užtat svarbu kiekvienam dalininkui būti ir išreikšti 
?avo nuomonę tais klausimais. Atsiminkite, kad suvažiavimas 
įvyks nedalioj, 26 d., sausio; pradžia 10 vai. ryte.

Vakare bus skani vakarienė ir puigi programa., Vakarienę 
pagamina draugės Vaicekauskiūtė, Juodzevičienė, Čepulienė, 
Deiktenfc ir- Kazakevičienė, kurios jąu raitpjasi rankoves ir 
P'rfgiasi imtjs už cįarbo, Vakarienių lankytojai jau žino, jog 
Šios .gaapadjnes pagamina skaniausias vakarienes. Gi šiuo 
kartu jos žada pagaminti tokią vakarienę, kokios dar nesame 
taga^ę. f i J.- » ■ •. > * ' 1 i ’ 1 - j/i '"to'

naktį
AtpUĮitilcahtiems pas Katovisą 
»atris vyresnioji slaugė sa- 
_ fOHM nęsupranta- 

yra 
kilinys; ir todėl negalite jo 
matyt, kada jums patinka?”

^Kątpvisui padaryta operaci
ją^ įgimta keturios pėdos žar
nos, kuri buvo peršauta. Turės 
būt daroma ir antra operacija.

tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas reikalauja, kad 
Įlįstų’ Katovisą perkelti iš šio 
mastinio ligonbučio į privati
nį kur galima būtų suteikt 
jam geresnė priežiūra ir gy- 
dyrriaš; taipo pat reikalauja, 
kad būtų prašalinta policijos 
sargyba nuo ligonio lovos. Pa
sirodo, kad ir mirčia besiva- 
duojančiąm Katovisui. policin
iai nedudda ramybės ir vargi
na jį visokiais klausimais.
* Bet policmanas, kuris Kato- 
visą peršovė, švilpauja sau gat
vėse. “Demokratinė” miesto 
valdžia nei nemano jį areš- 
lupt suž tą nedorybę. Užtat 
jie toliau kankina to žvėries 
auką, drg. Katovisą.

Vakarienės rengimo komitėt
J. Nalivąika, pranašauja
programoje. Prieš ir p(
EUmo* Retikevičiūtė* oikestros. Vakariene
8 vai. vakare, jžanga $1.50 ypatai.

34 metų, 
sausio 20 

d., bus palaidota sausio 23 d., 
šv. Jono kapuose. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius 
J. Garšva.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

REIKALINGA patyrusių moterų 
prie itsrankiojimo svederių skudu

rų.—Rtibin Bros., 124 Boerum St., 
Brooklyn, N. Y. (17-19)

VIDURIAI UŽKIETE.IE
Kendrick’s Herb Laxative yrk Padaryta iš 

š Grynų Žolių ir Neturi Salyje1 Jokių
\ .1, Chemikalų
šiais Vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint, natural! vidurių malimą. 
Nereikia vipnt, o tik sumaišyt su vandeniu ir. užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ...... . ................... 60c, per paštą 65c,

metų 
dėdę 

amžiaus

JŲDIS APIE KAIZERĮ
Nuo šeštadienio pradedant, 

visą savaitę būš rodoma Film 
Guild Cinema teatre, 52 W^st 
8th St.; New Yorke vokiškas 
judis “Kaizeris Taikos ir Ką- 
ro Metu,” su scenomis iš 
pirmkąrinių, karinių ir poka
rinių laikų. Judyje matoina 
ir įvairus 0 vokiečių ' ir austrų 
generolai šu'1' jų manevrais. 
Veikalas nėra pritariantis kai
zeriui. 1 " f

Toj pačioj programoj duo
dama dar pora kitų judamų 
paveikslų: “Vėjas” ir 
lų Taisytojas” (su 
Pickford pastarajame)
“IMPERIJOS SKEVELDRA”

Cameo Theatre, 42nd St. ir 
Broadway, New Yorke, nuo 
šeštadienio prasideda “Imperi
jos Skeveldra,” Sovietuose pa
gamintas jud'is. Perstatoma 
karo pasekmės, nukentėję nuo 
karo, sužaloti vyrai ir t. t.

Be to, yra amerikoniškų 
garsinių, kalbančių pamargini- 
mų Cameo savaitės programo-

' U-Ž-E-I-G-A
Jūs pažįstate mus, meę pažįstame 
jus, bet jau senai matėm ėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepąžįs 
dfel pažihties užeiki^ 
loriiai priimti.

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

Ir Vėl Smagus Vakaras 
Ridgewoode

Šią subatą, sausio 25 dieną, 
Degulio ir šapalo salėje, 147 
Thames St., bus smagus ridge- 
woodieciu - balius ir 
griežiant gerai orkestrai 
džia 6:30 vai. vakare, 
senai visiems žinoma, 
mūsų rengiami vakarėliai bū' 
na suėjusios publikos visapu
sio patenkinimo bankietai 
o šiuo sykiu manqme dar sma
gesnio laiko turėti, 
šokių, bus daugybė 
užkandžių. Įžanga, 
suomet, t labai pigi: 
asmeniui. Tat kviečiame vi 
sos apielinkės draugus ir pri 
tarėjūs bei jaunimą, 
smagiai pabaliavoti 
mdsu parengimą 
lupkite 
wopdo progresyvių 
organizacijos—

uopa ir. L., D.. S. :Ą, .132 
kųppa,: kurios visuomet ; ątsi* 
liepia į gyvuosius darbininkų 
reikalus. Komisija.

(19-21)

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

Y-Sfrunduh’ą Dmgnozd 
221 South' 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po plet.
Ketvertais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties. <

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

.'IN.......   ,,, i . ... „ ......... . ......... y

VIETOS ŽINIOS

grobiu. Brangumynų krautu
vei tarnautojus surišo, užkim- 

suvarė į užpaka
linį-k ambaįf. ■ \* • 
> VisirplėŠikai pabėgo.' ' , • 1 
jftj Demonstracija 

Teisme už Chiropraktą 
j'r&hristian P. Eifersten, chi- 
rop^ktas, Staten Islande, pa
siųstas trims mėnesiams į ka- 
lįj Įilą už gydymą žmonių be 
dŽkihriškų “laisnių” ir už va- 
Siijlhąši daktaru be išėjimo 

Įti tikro mokslo. Jis turėjęs 
70U ligonių, kuriuoš gydęs ma
sažais, badavimu ir žaliais val
giais. Bent 100 iš jo pačijen- 
tų suėjo į teismo salę, beveik 
visos moterysf kurios sukėlė 
deihonstracijukę prieš Eifer- 
steno baudimą. Trys iš jų, iš
ginusios kalėjimo nusprendi, 
"apalpo,” arba nudavė, būk 
apąjpo teisme.

Nufotografuoja ir 
npmaliavoja viso
kį u s paveikslus 
Įvairiomis s p a l- 
von|is. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir .nudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės Šiuo 
adresu:

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

Smarkus Kumštininkas 
Baudžiamas už Vagystę' 
fe z ** I ’' *

UĖTArik7 Fleming, kumštinin- 
kąįi,. kuris savo laiku buvo per 
faaKkutą” numušęs Benny Le- 
čtlArdą, lengvojo svorio čam- 
pioną, dabar liko pasiųstas į 
kalėjimą už plėšimus.
•t f f

«/.jętK pastebėtinas dalykas, 
kadiš kumštininkų randasi 
Įur kas didesnis nuošimtis kri- 
rniąalŲitų, nekaip iš bije ko
kios kitos profesijos.

iiiUiii
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