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Kurie Stato Savo “Aš”. 
Negeistini Elementai. 
Apsivalymas Reikalingas.

Rašo Triksas

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Visi tie, kurie peršasi į mū
sų organizacijas su savo “aš”, 
neturėtų būti įsileidžiami. Nes 
tokiif tendencijų žmonės yra 
kenksmingi mūsų judėjimui.
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Jie anksčiau ar vėliau gali iš
kirsti šposą.

Nepersenai su panašiais ele
mentais man teko dirbti tūloj 
meno draugijoj.' Ir kas pasiro
dė? Kuomet jie pamatė, kad 
ta draugija gerai tvarkosi ir 
jokiai ypatai ekstra kreditų ne
teikia, pradėjo visą darbą sa- 
botažuoti ir pagaliaus jąją nu
marino.

Tai dar vienas įrodymas, kad 
su karjeristais mums ne pake
liui. Tokius toleruoti nėra ver
ta. Kaip tik pastebėjai, kad 
toks ar tokie kur savo ypatą 
stato augščiau draugijos reika
lų, tuoj reikia perspėti. Juo 
greičiau nuo tokių .atsikratysi, 
tuo sveikiau bus pačiai draugi
jai.

Kaip girdėti, ne tik pas mus, 
bet ir pas kitus panašius špo
sus iškerta baltrušaitiniai. Tie 
fruktai, neturėdami ant galo 
kur dėtis, glaudžiasi ir prie 
mūsų organizacijų. Kai-kurie 
jų tyli, bet “velnią” mislina ir 
progai pasitaikius parodo savo 
ilgus dantis.

Jeigu kas sako, kad pasaulyje 
nėra gerų žmonių, tai žinok, 
kad tas yra pirmos klesos žu- 
likas—sako išmintingi žmonės. 
Panašiai yra ir su taip vadina
mais “kairių kairiaisiais”. Tie 
gaivalai niekam nepasitiki, vi
sus niekina, visus šmeižia, o 
patys didžiausi niekšai.

Apsivalymas nuo negeistinų 
elementų yra sveika nuomone. 
Tokios opinijos, rodosi,, yra 
ALDLD., pirmininkas drg. L. 
Pruęeika; Jęi taip, tai ih aš 
su 'juomi už šį obalsį.

Kas buvo pasakyta apie “kai
riuosius”, tą patį būtų galima 
pasakyti ir apie tulus kitus mū
sų organizacijų narius. Tačiaus 
yra sakoma, kad velnias nėra
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Teisia 3 Anti-Fašistus
MESSINA, Sicilija.— Čia 

tęsiasi teismas trijų anti
fašistų politinių kalinių, ku
rie pereitą vasarą pabėgo 
iš Lipari salos, netoli nuo 
čia. Fašistai jų nesugavo. 
Sakoma, jie dabar randasi 
Franci joj. Fašistai nori 
juos pasmerkti, nežiūrint, 
kad jų nėra teisme.

Pabėgusieji yra: profeso
rius Carlo Alberto Rosselli, 
buvęs parlamento atstovas 
Emilio Lusso ir Francesco 
Fausto Nitti.

Vienas asmuo, kuris at
gabentas į teismą, yra Pao
lo Fabri. Jis nesuspėjo at
vykti j motorinį laivelį, ku
riuo trys kiti pabėgo nuo 
salos. Jis tapo sugautas.

Reikalauja $500 Už Sulau
žymą Medinės Kojos

ATLANTIC CITY.— Ed
ward Meizner užvedė bylą 
prieš Atlantic Stages (busų 
kompaniją). Reikalauja at
lyginti $500 už sulaužymą 
medinės kojos. Sako, kad 
medinė koja tapo sulaužy
ta buso nelaimėj spalių mė
nesį.

Stalingradas Apvaikščiojo 
Pasiliuosavimą Nuo

Baltagvardiečių
MASKVA.— Sausio 3 d. 

Stalingradas K apvaikščiojo 
dešimts metų sukaktuvių 
nuo pasiliuosavimo nuo

taip baisus, kaip nupiešiamas.^ baltagvardiečių viešpatavi- 
Taip lygu, yra ir su kai ku-J^ darbininkų
riais aukščiau minėtais žmonė-; 
mis. Tūli jų buvo suklaidinti 
per įvairius renegatus ir atsi
metė, dabar dirba drauge su 
mumis pilnoje harmonijoje.

20 Žuvo Sukilime Albanijoj
ATHENS, Graikija.—Čia 

gauta pranešimas ketvirta
dienį, kad Dibra, Albanijoj, 
tapo užmušta 20 valdininkų 
laike masių sukilimo prieš 
karalių Zog, kurį Italijos 
fašistai patupdė ant sosto.

VilniausKraštas Jau Nebe- 
: turi Miškų',

VitMlUS'.—1'Vilniuj pra- 
ėjusių metų pabaigoj įvyko 
vietos medžio pramoninin
kų suvažiavimas; Paskuti
niam per suvažiavimą refe* 
rate medžio pramonė Vil
niaus kimšte buvo charakte
rizuota1 kaipo katastrofinga 
ir reikalinga skubios pagel- 
bos.

Waterbury, Conn.
Lenino Mirties Paminėji-

' mas
Sekantį sekmadienį sau

sio 26 d J 7:30 vai. vakare, 
Garden Svetainėj, 168 E. 
Main St., bus Lenino mir- 
ties paminėjimas. Kalbės 
žymūs kalbėtojai. Visi lie- 
tuviai darbininkai dalyvau
kite.

KALININAS AIŠKINO, KĄ REIŠKIA 
SOCIALIZMAS IR KOMUNIZMAS

I

MASKVA.— Trečiadienį 
Sovietų Centralinio Pildan
čiojo Komiteto susirinkime 
to komiteto pirmininkas M. 
Kalininas kalbėjo apie kovą 
prieš kulokus ir buržuazi
nius elementus ir pareiškė:

“Mes turime ne tik išnai
kinti kulokus, bet turime 
tiesti kelią tyram socializ
mui, sutverti naują draugi
ją, o pagaliaus atsiekti mū
sų komunizmo tikslą.

“Kuomet mes turėsime 
pilną komunizmą? Mes tu
rėsime pilną komunizmą 
tuomet, kuomet kiekvienas

draugijos narys liuosnoriai 
dirbs sulig savo išgalės ir 
liuosai ims sulig savo rei
kalavimų. Bet mes dar esa
me labai toli nuo komuniz
mo. Pirmįi, negu tikrasis 
komunizmas gali būt, mes 
turime pergyventi socializ
mo laipsnį. Prie socializmo 
skirtumai žįmonių turte pa
siliks, tas tiesa, bet nebus 
galima jokiam žmogui' iš
naudoti kitą, nes* privatiška 
nuosavybė gamybos įrankių 
bus panaikinta ir gamybos 
įrankiai pereis į valstybės 
rankas.”

Virėja Gavo $1,000,000
PRAGA, Čekoslovakija.- 

Rosalie Pozalik, 45 metų 
amžiaus, dirbanti už virė
ją pas tūlą daktarą, Znaim 
mieste, trečiadienį aplaikė 
laišką nuo advokato iš 
Jungtinių Valstijų, kad jos 
pusbrolis, nesenai numiręs 
Californijoj, paliko jai $1,- 
000,000. Ji pas daktarą iš
dirbo dvidešimts metų. Į 
mėnesį gaudavo $8. Sako, 
kad ji nemano pasitraukti 
iš to darbo. Pinigus žada
padalint tarp biednųjų gi
minių ir sau pasilikti nema
ža suma.

Lenktyniuos su Amerikos 
Automobilių Išdirbėjais

Amerika Reikalauja
Laivyno Lygių Spėkų

i ! Su Anglija

Apie 1,000 darbininkų 
is Maskvos, Leningrado, 
Saratovo, Baku, Nižni-Nov- 
gorodo ir kitų miestų daly
vavo apvaikščiojime.

Raudonarmiečiai ir vete-
ranai, kurie kovojo prieš 
baltagvardiečius, skaitlin
gai dalyvavo apvaikščioji
me.

Vakare 'Stalingrado So
vietas laikė specialę sesiją. 
Nutarta paprašyt Revoliu
cinės Karo Tarybos suteikti 
Raudonosios Vėliavos orde- 
na Stalinui, Vorošilovui ir 

| del dvylikos kitų revoliucio
nierių, kurie aktyviai daly
vavo gynime' “Raudonojo 
Verdurio.” ' (

LONDONAS.— Ketvirta- 
dienį penkių imperialistinių 
valstybių laivynų konferen
cijos sesijoj Jungtinių Vals
tijų delegacijos galva, Hen- 
■ ry L. Stimson, pareiškė, 
kad Amerika sutinkanti su
mažinti laivyną, bet 'turi 
būt Amerikos' laivyno' [ spė
kos lygios Anglijos laivyno 
spėkoms.

Italijos atstovas, užsienio 
reikalų ministeris Dino 
Grandį, pareiškė, kad Itali
jos laivyno spėkos Vidurže- 
minėse jurose turi būt ly
gios kitų valstybių laivynų 
spėkoms.

Sesija laikoma slaptai. 
Laikraščių korespondentai 
neįleidžiami.

Anie delegatų kalbas 
slantoj sesijoj trumpai laik
raščių reporteriams prane
šė premjeras MacDonaldas. 
Sakė, kad buvo raportuoja
ma. kokios laivyno spėkos 
reikalinga kokiai šaliai.

Negali Užslopint Chinijos 
Darbininkų Judėjimo

Buvo pranešta apie buda- 
vbjimą milžiniškos trakto
rių dirbtuvės Stalingrade. 
Darbininkai, dirbanti prie 
budavojimo, pasižadėjo 
dirbtuvę užbaigti rugpjūčio 
mėnesį, daug anksčiau, ne
gu pradžioj buvo suplanuo
ta.

Amerikos Falšvvi Pinigai 
Vokietijoj

BERLYNAS. — Šiomis 
dienomis tapo surasta, kad 
daug Amerikos falšyvų pi
nigų paleista apyvarton Vo
kietijoj. Banknotes pada
rytos nuo $10 iki $100. Ek
spertą! sako, kad jos taip 
puikiai padarytos ant Ame
rikos piniginės popieros, 
kad net sunku pažinti. Ma
noma, kad piniginė pbpiėra 
pavogta Amerikoj.

SHANGHAJUS,. Chinija. 
—Čia įvyko darbininkų ir 
studentų demonstracijęs iš
reiškimui simpatijos strei
kuojantiems American Edi
son Kompanijos darbinių-, 
kams. Taipgi nepią^ąi ja-, 
pelių čia; išmėtyta /sąryšy su 
paminėjimu Lenino mįrtie^J 
Nemažai darbininkų tapo 
suareštuota, < ; : }

Nors nacionalistinė „ val
džia naudoja terorą, pries 
revoliucinį darbininkų ju
dėjimą, tačiaus negali jo už
slopinti.

Pabrangs čeverykai
WASHINGTON.— Sulig 

muitų biliaus, kuris dabar 
randasi kongrese, bus pa
kelta dideli muitai ant odos, 
jeigu tas bilius bus priim
tas. Tuo būdu čeverykų 
kaina pabrangs.

Chicago.— Trečiadienį su
virs 3000 Chicagos darbi
ninkų dalyvavo Lenino mir
ties 'paminėjime Ashland 
Auditorium. -

Henderson Patiekė 
Protestą Sovietų

Ambasadoriui

LONDONAS.— Arthur 
Henderson, Anglijos užsie
nio . reikalų ministeris, so
cialistas, trečiadienį atsto
vų bute pasigyrė, kad Ang
lijos valdžia patiekė protes
tą Sovietų ambasadoriui G. 
Sokolniko-vuL delei ’ Komuni
stų ■ Internacionalo ' įstraipš- 
nio, tilpusio Anglijos komu
nistų dienrašty • “Daily 
Worker.” Mat; tame straip
snyje Anglijos “socialisti
nė” valdžia atakuojama del 
brutališkumo kolonijose, 
del rengimosi prie kito im
perialistinio karo. Hender
son pareiškė: v >

“Aš nurodžiau Sovietų 
ambasadoriui, kad Trečio 
Internacionalo straipsnis 
“Daily Workery” buvo tai
komas pažeidimui san tikiu 
tarp abiejų šalių. Dabarti
niu laiku nemanoma daryti 
tolimesnį žingsnį tuo klau
simu.”

^Vienas konservatyvų at
stovu užklausė: “Ar varde 
Sovietų valdžios nebuvo 
duotaš jokis; atsakymas už 
tokį aštrų subarimą?” .

“Aš nesubariau aštriai,” 
atsakei Henderson, ; t.

Sb vietų i valdžia- atkarto ti
nai, nuSrode, kad- Komunistų' 
Internacionalas nėra 'Sovie
tų valdžios Jokiai įstaiga, 
kad tai yrą pasaulio .darbi
ninkų,' revoliucinių; /partijų 
susivienijimas, s Anglijos 
socialistinė valdžia nori, 
kacį* -Sd vietų valdžia sulai
kytų Komunistų Interna
cionalo! propagandą. Aiš
ku, ji to niekad nesulauks.

HAGUE.— Minerva Fab- 
rique Nationale ir kitos 
Belgijos automobilių firmos 
organizuoja trustą su Ho- 
landijos kapitalistais gami
nimui pigių 15 arklių spė
kos automobilių, kurie bū
tų pigesni už Fordo ir Che
vrolet automobilius.

Pasmerkė Komunistų 
Redaktorių
^ĘRLYNASį — Fritz 
Štūckė, redaktbriuš' kbmu- 
nistų laikraščio “Volks 
Echo”, augščiausiame teis
me Leipcig tapo nusmerk- 
tas 18 mėnesių sunkiųjų 
darbų kalėjimo už patalpi
nimą straipsnių, atakuojan
čių Berlyno policijos virši
ninką Zoergįebel del šaudy
mo darbininkų laike Pirmos 
Gegužės demonstracijos. Jis 
buvo kaltinamas “šalies iš
davystėj.”

Lenkijoj Du Darbininkai 
žuvo Susirėmime Su 

Policija

Totorių Suvažiavimas

VILNIUS.-— Nesenai Vil
niuj įvyko Lenkijoj įgyve
nančių totorių ; suvažiavi
mas. Dauguma totorių yra 
musulmohų tikybos. - Jie už
ima aukštas vietas lenkų 
valstybės ir ekonomijos! gy
venime. iDaūg iš jų u?ima 
karininkų ir aukštų valdi
ninkų vietas. (

Metai XX, Dienraščio XII

DIDELIS KRIZIS PAMATINĖSE PRAMO
NĖSE; BEDARBIŲ ARMIJA DIDĖJA

Suvirs 700,000 Darbininkų, Priklausančių Reakcionierių 
Vadovaujamose Unijose, Yra Be Darbo

NEW YORK.— Bedarbė 
New Yorko valstijoj yra 
daug didesnė, negu buvo 
laike didelio krizio 1914 
metais, pareiškė trečiadienį 
Frances Perkins, New Yor
ko valstijos pramonės ko- 

' misionierė. Toliaus ji pa
reiškė:

“Pranešimai nuo pusės 
1,700 firmų, su kuriomis 
mes susisiekiame, parodo, 
kad bedarbė šioj valstijoj 
bėgy pirmų savaičių sausio 
mėnesio buvo didesnė, negu 
bile laiku nuo spalių mėne- 

išio.”
Aprobuojama, kad suvirs 

500,000 bedarbių yra New 
Yorko valstijoj.

Hooverio Melagystė
Washington.— Už dienos 

po to, kaip prezidentas 
Hooveris ir darbo ministe
ris Davis pareiškė, jog pa
staruoju laiku bedarbė ma
žėjanti, Darbo Departmen- 
tas išleido raportą, kuria

me nurodoma, kad “darbai 
labai sumažėjo New Jersey’ 
valstijoj gale pereitų me
tų”. Beveik kiekvienoj tos 
valstijos pramonėj gamyba 
sumažėjo. Bedarbė didėja 
visuose New Jersey valsti
jos miestuose.

Automobilių pramonėj 
gamyba nupuolė ant 80 
nuošimčių, palyginus su ga- 

! myba balandžio mėnesio, 
1929 metais. Žymiai gamy- 

' ba sumažėjo^ ir kitose pa
matinėse pramonėse.

Suviršs 700,000 darbinin
kų iš 3,500,000 darbininkų, 
priklausančių reakcinėj A- 
merikos Darbo Federacijoj, 
yra be darbo. Tatai pripa
žįsta patys reakciniai fede
racijos vadai savo sausio 
mėnesio biznio peržvalgoj. 
Jie sako, kad 12 nuošimčių 
unijistų darbininkų 24 mie
stuose buvo be darbo lap
kričio mėnesį, 16 nuošimčių 
buvo be darbo gruodžio mė
nesį. ' .

5 Suareštuota Lenino
Mirties Paminėjime

GARY, Ind.— čia antra
dienį laike masinio mitingo 
paminėjimui Lenino > mir
ties sukaktuvių policija įsi
veržė į svetainę ir suarešta
vo draugus Stevens, Krei- 
ger, Williams, K jar ir B. 
Stevens. Policija išdraskė 
susirinkimą.

VARŠAVA.— Antradienį 
laike Lenino mirties pami
nėjimo rytinėj Galicijoj Lu- 
bycza mieste, netoli Lem- 
bergo, įvyko didelis darbi
ninkų ir valstiečių susikirti
mas su policija. Kova tę
sėsi per keletą valandų. Mi
nia ?darbininkų, biednųjų , 
valstiečių ir ūkių darbinin-1 
kų* smarkiai ; kovojo prieš 
policijos pulką; Du darbi
ninkai'tapo užmušti ir keli 
desėtkai sužeista.

Varšuvoj ir kituose mies
tuose taipgi įvyko demon
stracijos. Policija jas iš
draskė.1

Pakelia Telefono Kainą

ALBANY, N. Y.— New 
Yorko Telefono Kompanija 
suplanavo pakelti kainą ant 
telefonų visoj New Yorko 
valstijoj. Nauja kaina įeis 
galion su 1 d. vasario.

Londonas.— Trečiadienį 
užsienio reikalų ministeris 
Henderson pranešė atstovų 
butui, kad visos spęcialės 
privilegijos del Anglijos mi
sionierių Chinįjoj išsižada-

Išeikvojęs Pinigus, Nori 
Vietos

RAUDONĖ. — Raseinių 
apsk. kurį laiką tarnavo 
valsčiaus raštininku, vėliau 
ėjo sekretoriaus pareigas 
Antanas Lebedinskas. Tar
naudamas surinko iš gy
ventojų žemės mokesčius, 
surinkęs pinigus pragėrė ir 
į banką neįnešė, žmonės ga
vo mokėti antrus pinigus. 
Iš sekretoriaus pareigų bu
vo paliuosuotas. Dabar sa
ko gausiąs kokių tai Valsty
binę vietą Raseiniuose. Vie
tos žmonės bijo, kad tik ne 
Lietuvos banke, nes girdi 
reikėsią mokėti vėl antrus 
pinigus. ~

Pajauninimas Rentgeno 
Spinduliu Pagelta

Rusų akademikas Laza
revas padarė sensacinį ati
dengimą, naujai nušvie
čiantį pajauninimo proble
ma. Laike kelių metų tir
damas mikroskopinių būty-' 
bių gyvenimą, Lazarevas 
priėjęs išvadų, kad apšvie
timas rentgeno (X) spindu
liais mažoje dozoje padidi
no mikroorganizmų ir bak
terijų gyvenimo ilgumą. 
Priešingai sustiprintas 
spindulių dozavimas iššau
kė pirmlaikinę senatvę ir 
mirimą. Bandymai parodė, 
kad šitokios išvados tinka 
visiems audiniams. Akade
miko Lazarevo darbai duos 
galimumą surasti visai nau-~ 
jus kovos būdus su vėžiu.

Lenkijos “Rekordai”

VARŠAVA.— Lenkijos 
statistikos biuras paskelbė 
protestuotų vekselių skaičių 
per lapkričio men? Skai
čius tikrai rekordinis—500,- 
000. Suma prašoka 118,- 
500,000 zlotų. Didesnioji 
dalis—110,000—tenka Var- 
šavai. Šių suma siekia 
28,000,000 zlotų. Išvados sa
vaime aiškios ir supranta
mos / ■ 1 ’ '■ v‘ 1 1 ‘

Susikirtimas Tarp Bolivijos
Ir Paraguay, ?

i » i........................  r i > v

GENEVA, Šveicarija. — 
Paraguay respublikos val
džia trečiadienį pranešė 
Tautų Lygai,. kad pereitą 
savaitę (ketvirtadienį) įvy
ko susikirtimas tarp Bolivi
jos ir Paraguajaus kariuo
menės. Abiejose pusėse žu
vo po vieną kareivį; kelio
lika sužeista.

Vėl santikiai pablogėjo 
tarp Bolivijos ir Paraguay „ 
delei valdymo Chaco Boreal,, 
srities.

• ■ >—»—it.» .Uu v'
* • * ■>' fax. * ''YTAWf

Tampico, Mexico.— Aš
tuoniolika ‘Meksikos jūrei
vių prigėrė nuskendus 
dviems žvejojimo laive* 
liarhs iš priežasties didelės 
audros? '
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Tenka atvirai pasakyti, kad Amerikos lietuviai komu- 
nistaj neatlieka savo uždavinio dabartiniame vajuje ga
vimui hkujų narių Komunistų Partijai. Beveik negir
dėt kolpniijose kalbos apie varžytines, katra grupelė bei 
vienetas pririnks Partijai daugiau rekrutų. Vadinamos 
pagelbinės komunistų organizacijos, kaip kad Lietuvių 
Darbjninkų Literatūros Draugijos kuopos, Darbininkių 
Susivienijimo kuopos, nesirūpina siųsti savo narius į 
Ęomųnistų Partiją. Tose organizacijose esanti parti- 
jieįiai dažnai beveik pro pirštus žiūri į Partijos vajų.

Ką gi tai reiškia, draugai? Ar jūs duodate patys sau 
atskąitą, prie ko veda toks tupėjimas ant vietos?

Jeigu ir toliaus bus žiūrima į Komunistų Partiją, kaip 
į penktą vežimo ratą, su laiku pasijusime, kad visas kla
sinis lietuvių darbininkų judėjimas Amerikoj liksis be 
ratų ir vos bepašliauš žeme.

Visos mūsų vadinamos pažangios darbininkų organi
zacijos yra tiek drūtos, kiek jose yra drūtas komunisti
nis nugarkaulis. Bet paskutiniais laikais, ypač kada 
Partija įstojo į tiesesnę, kovįngesnę liniją, kuomet Leni- 
nizmMs pradedama kūnyti praktikos darbuose,— tai 
daugelis ligšiolinių komunistų atlėžo, pradėjo atbuli 
eiti ir dairytis, kaip čia išsisukt nuo revoliucinių parei
gų. Tokiems savo asmuo parūpo, kuomet Komunistų 
Paktija leidžiasi į platesnį, nuodugnesnį vadovavimą pro- 

detariato kovoms, į organizavimą darbininkų eilių delei 
smarkesnių susikibimų su kapitalistų. klase.

Kąs, dar skaitydamasis komunistu, velkasi uodegoj, 
kas ’niurna prieš Partijos uždedamas pareigas arba žval
gosi, kaip sklandžiau pasprukt iš Komunistų Partijos, 

‘ su kritiškais bei “džentelmeniškais” pasiteisinimais, — 
v kiekvienas toks silpnina ir abelnąjį lietuvių darbininkų 
judiėjimą.

Mes didžiuojamės turį du komunistiniu dienraščiu; gė
rimės tūkstančiais narių tokiose organizacijose, kaip 
Anierikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijoj, 
Darbininkių Susivienijime,, lietuviškoje sekcijoje Tarp
tautinio Darbininkų Apsigynimo ir kt. Daugelis džiau
giami, kad mep> kotounistaį l arba ąrtįmi komunistams 
žmdnės, vadovaujame įvairioms pašelpinėms draugijoms, 
kliūbams, chorams Jr ttLIgSėt jeigu tose organizacijose 
mes nemokame padidinti Komunistų Partijos narių skai
čių; Jeigu iš buvusių partijiečių kai kurie mažu-pamažu 
nusmunka iki paprastų šių organizacijų narių,—tai tik
renybėje čia nėra perdaug vietos pasididžiavimams; tai 
progresas ne pirmyn, bet atgal.

Mūsų tikroji intaka simpatizuojančiose organizacijose/ 
mūsų ne paviršutinis, o pamatinis pasisekimas jose rei
kia mieruoti būtent tuom, kiek mes priauginame naujų 
komunistų iš jų narių.

Dabar gi matome ve kokį negeistiną reiškinį; vienur, 
kitur ir trečiur vietoj to, kad narius kelt augščiau lin
kui Komunistų Partijos lygmalo, tai dažnai patys parti- 
jiečiai šliaužia žemyn prie nepartijinio lygmalo didžiu
mos-narių, besitaikydami prie jųjų.

Visas mūsų lietuvių darbininkų judėjimas, su jo spau
da ir organizacijomis, draugai, ne anksčiau, tai vėliau 
turės surūdyti ir supelėti,—jeigu mes nepataisysime lig
šiolinių savo kelių; jeigu mes nestatysime Komunistų 
Partiją pirmoj vietoj; jeigu mesdavo kasdieniniame vei
kime nebūsime organizaciniai ir drūčiai dvasiniai susi- 
rišę su Partijos darbais, su josios gyvenimu.

Kas ištikro gero velija kovojančiam lietuvių darbinin
kų judėjimui, tas privalo solidaringai darbuotis su Ko
munistų Partija, tas turi stovėti kampanijos fronte da- 

• baliniame Partijos narių vajuje ir visuose kituose jo
sios vajuose.

; Visame tame reikia minėti, kad Amerikos lietuviai nėra 
U. kokia tai atskira respublika, nepriklausanti nuo bendro- 
M.įo V&U šioje šalyje esančių tautų darbininkų judėjimo. 
^Liet. darbin. yra sudėtine dalim viso Amerikos proleta-

stų gi Partija vienija, krūvon riša visų 
darbininkus delei vieningų kovų už laiki-ia

Proletariato reikalavimus ir už galutiną klasinio 
jįĮnjosavimo tikslą. Mūsų veikimas Amerikoje tiktai 
ę paveiks į mūsų, kaipo darbininkų, būklės pagerini- 
rfkiek mes veiklįai prisidėsime prie bendrojo visų šios 

darbininkų judėjimo. O tą judėjimą, kaip jau 
lėta, jungia delei sėkmingų kovų ne kas kitas, kaip 
oJingtinių Valstijų Komunistų Partiją.

KAIP VAJAUJA DRAUGAI SVETUR
Vokietijos komunistai Berlyne po paskutinių rinkimų miesto 
l^ybos gavo jau 7,000 naujų Kom. Partijai narių. Jie pla- 
Į& išnaudojo s( eialistines varžytines. Viena Partijos dalis 
■jttyniavo su kita, katra gaus daugiau naujų klasinių karei- 
■fl Partiją. Vien tik gruodžio 24 d. Gelzenkirchene į Partiją 
W 49 bedarbiai, Hageno apskrityje per tris dienas 100; 
|Bn>unde į (fįeną dieną 37, Duesseldorfe 79, vis bedarbiai.
Bhlhcijos Komunistų Partija paskelbė varžytinių vajij nuo 

iki 26 š. m. Ypač varoma kampanija tarp tų nepar- 
'garbininkų, kurie streikuose, demonstracijose, rinkimuo- 

Mmb su Komunistų Partija, bet vis nesirašė į josios narius. 
Mfor. verbuoti naujus Partijai narius ir iš pašelpinių ir kul

APŽVALGA
Meluoja 
It Pasamdyti!

Menševikų “Keleivis” suz- 
siriesdamas džiaugiasi, kad 
“socialistams” vyksta stip
rinti “Tautos katalikų baž
nyčia”. Minėto lapo nume- 
ryj 4-tam talpinama iš 
Pittsburgho “koresponden
cija”, kurioj pirmiausiai su
rinkama: “Susitvėrė Lietu
vių Tautos Katalikų Bažny
čios Sinodas, Bolševikų Mi
sija susmuko”. Ir štai kaip 
ji “susmuko”: Esą gruodžio 
menesio pabaigoj Pittsbur
ghe tautiškos rūšies lietu-1 
viai apgavikai pradėjo sąyp 
“bažnyčių organizavimo, į3;1?.' ^^BdarieciaĮ gah, pasi- 
darbą” ir net išsirinko vys- i didziuoti Akivaizdoje to, 
kupu tūla Viparta (kurį ^.e zn>lončs turi drąsos nie- 
Montevideo lietuviai darbi- k.intl bolševikus, primetant 
ninkai išvijo). Viskas bū- J^ms bandymą SLA. iždą 
tų gerai, bet, apsiverkia tos uzgnebti. 
kvailos “korespondencijos” e e ~ 
autorius, Džiaugiasi Rūsy

lietuviai negali nieko nuveik-1 
ti, kad bolševikai neįkištų sa-| 
vo dvylekio, 
tinės parapijos < 
Sinodą, Maskvos agentėliai 
tuojaus pasisamdė salę ir pa
skleidė didelius skelbimus, 
kad “Vilnies” redaktorius Ro
kas Mizara (tas pats ką Ar-|ir paskelbė visuomenei, kad 
gentinoj vadinosi^ Rasoda) ■ pasisaugotų. Tačiaus men- 
aiškinsiąs, kuri bažnyčia yra. §evį^aį sandariečiai ir at- 
geresne: Romos ar neprigul-; 
minga. Aš girdėjau kalbant 
apie bažnyčias adv. Bagočių 
ir 4 nepriklausomus kunigus, 
tai norėjau pasiklausyti ir 
bolševikų kunigo Mizaros, 
kaip jis aiškina tikėjimo rei
kalus. Bet nuėjęs į bolševikų

patį Mizara su nuleista nosi-! smerktas į kalėjimą, kaipo 
kad vagišius ir apgaudinėtojas, 

bolševiku misijoiperius visai Lyginai.dąbąr tokią pati 
už dyką iš Chieagos atvažia- istorija kartojasi, SU tūįu 

Nebuvo iš ko nei ,ąukų Besiedovskiu, i ’dirbusiu So^ 
:o_ vietų atstovybėje Paryžiu

je. Jis, būdamas dideliu 
alkoholiku apsivogė (pasi- 

jglemže 15 tūkstančių dole
rių pinigų). Kuomet Sovie
tų vyriausybė į pareikalavo

Pora mėnesių .atgal p. Vin- 
ciunas “Sandaroje” užklausė 
T. M- D. valdybos ir tame 
darbe dirbančio p. Dėdyno: 
kur yra aukos, kurios buvo 
surinktos po globa TMD. 1923, 
1924 ir 1925 metuose—jų su
rinkta nemažai pastatyti Dr. 
V. Kudirkai paminklą Lietu
voje?

Iki šiam laikui visi tyli, 
pasiaiškinti nebenori. . .
Vadinasi, sandariečiai

social-fąšistais dar vieną 
fondą prašmugėliavo! “At
statymo Bendrovė”, “Žemės 
Bankas”, “Laivų Bendro
vė” (organizuota Šliupo)’ 
“Kudirkos paminklui fori- 
das”, tai (vis darbeliai, ku-

nei

SU

Išgirdę, kad tau- ” ' "
bulionis, prisišliejęs prie ko
munistų, apsivogė, tai pa
starieji kuoveikiausiai jį iš
metė laukan iš savo tarpo

Kuomet kadaise tūlas Za7

viri fašistai pasiėmė savo 
globoti tą elementą ir jo 
“raštus” skaitė už auksą 
todėl, kad juose buvo plūs
tama ir niekinama komu
nistai. Laikė tą niekšdarį 
iki jis pagaliaus tapo nu-

mi besėdint. Pasirodo, •

vo. .
rinkti.

Kaip matome, ši “kores
pondencija” yra nuo pra-š 
džios iki pabaigai perdėm i 
melaginga. Drg. Mizarane1 
tik nėra “V.” redaktorium
bet ir pačioj Chicagoj jau grįžt { SSSR h. atsiteisti>
antras metas nebuvo. Pitts- 
burghe jis taip pat nebuvo 
per pastaruosius kokius aš
tuonerius mėnesius. Pabai
goj gruod. mėnesio, kuomet 
tasai plepalas (tūlas Vir
bickas) rašo, būk Mizara 
buvęs Pittsburghe, pastara
sis dirbo IBrooklyne, “Lais
ves” redakcijoj. Kaip tuo
met “Keleivio” rašytojas 
galėjo matyti jį. Pittsburg
he?!

Mes manome, kad tasai 
žmogus buvo persilakęs 
mūnšaino ir todėl jo akyse 
tas persistatė. ■ t Šis prasi
manymas, aiškiai parędo, 
kokios vęii^s. į t “Kelęivffi 
telpa “km^įxmdeA(p|01y! 
Jei menševikai, su' 
čiais tikvu^simanoi^a WMi 
apšmeižti,' I apipurvintų J .lai 
jiems nereikia^ kad kas ątr 
sitiktų: jie'patys į tai sugaU 
voja. (nors llbai kimjai) . fifj 
paskui tauškia,J rėkdami, 
žiū rėkit j kaip ' “bolševikai! 
susmuko”. '■ ;. • •

tai |;asai vagišius pabėgo iš 
ambasados ir pasiskelbė, 
kad jis dabar nebesąs ko
munistas, bet pakeičiąs sa
vo liniją į demokratų pusę. 
Buržuazija ir social-fašistai 
tą žmogų (vagį ir girtuok
lį) ant rankų nešioja ir jo 
visokius prasinįanymus ant 
Sovietų Sąjungos talpina į 
savo laikraščių špaltas ap
silaižydami. Talpina todėl, 
kad jis niekina komunistus.

Mums, komunistams, sma
gu, kad šitaip atsitinka. 
Mums smagu, kuomet mū
sų politiniai priešai suside
da su vagimis ■ ir į šmeižia 
komunistus. Tuomet darbo 
■žmonių' akys gt’ėįąiąįi* atsi~ 
t ■ r' ' ** ' 1.......... .

iriįas pas hi^^yikhs ir “dė- 
nįokratus”,i vaįffiąsi; T<6mti- 
njstams’ tįlb paęlėš, 1 ■ I j

■ J t i L A f ’■ . ’ d <. n
■ ■■ o

PARTIJOS KAUPELIS
daugiau jaunimo, tad 1 ir revo
liucinis darbas plauks platesne 
vaga.

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barriuose lietuvių 

darbininkų judėjimas visai ne
peiktinam stovyje. Ten yra 
gan diktas lietuvių komunistų 
būrys. Draugų ideologinis sto
vis visai pagirtinas, bet tuo ne
reikia tenkintis. Studijuokite, 
draugučiai, ir traukit prie ap
švietos atsilikusius darbinin
kus. Leninas tankiai priminda- 
davo, jog “be teisingos teorijos 
negali būti teisingos taktikos.” 

Jaunųjų komunistų Wilkes- 
Barriuose yra didelis būrys. 
Mitinge, kur man teko būti, tie 
jaunuoliai darė labai gerą 
nuotaiką. Nors mitingas įsi
siūbavo į ilgas ir plačias dis
kusijas, jaunuoliai buvo iki pa
baigai. /

Draugė Kaspariutė Jaunųjų 
Komunistų Lygos organizatorė 
Wilkes-Barreje Lietuvių Biuro 
pakviesta atvažiuos į pavasari
nius kursus, kuriuos Partija 

Apie tokius jis duos per tris mėnesius Darbi
ninkų mokykloj New Yorke.

Brooklyn© jaunuoliai turės

New Yorko 
Darbuotės’ ’. 

kaip yra 
turėti savo 

sekti

DANTISTAI IR JŲ PACI- 
JENTAI

“Laisvės” pereitų metų pas
kutiniam numeryje tilpo Petri- 
kos straipsnis, “Iš 
Dantų Gydytojų 
Autorius nurodo, 
svarbu dantistams
profesijos organizaciją, 
toj linkmėj literatūrą ir lanky
ti pratęsiamus kursus. • Esą, 
tai reikalinga, kad neatsitolinti 
nuo .“supratimo savo inteligen
tiškesnių pacijentų”. Gi bū
tent tie dantistai, kurie nelan
ko tokių pratęsiamų kursų, ne- 
siorgąnįzuoja, tai “tokiam atsi- 
likusiui daktarui, nieko daugiau 
nelieka, kaip, tik laikytis prie 
tamsios publikos.’” •

Nuo a. iki z. visas ^straipsnis 
dantistų biznis. Išgyrimas nu- 
šlipuotų dantistų, kurie “inteli
gentiškiems” (smulk-buržuazi- 
niams ir augštęsniosios darbo 
aristokratijos.—F. A.) pacien
tams puola į glėbį. Autorius 
mato ir kitos rūšies dantistus, 
tai apsileidėlius, tinginius ir ne
organizuotus.
prastai atsiliepia ir jiem pave
da visą tamsiąją publiką. Pe
triką nemato klasių ir sluogs- progą pasižinti su Kaspariutė. 
nių. Jis aptaria kaip ir papras
tai buržuazija vartoja terminą 
“publiką.” Del to tik “inteli
gentiški pacijentai ir tamsi 
publika.”

Ta “tamsi publika” visai nė
ra tamsi iš savo noro. Tai la
biausia išnaudota, nuskriausta 
ir spaudžiama darbininkija ka
pitalistų klasės. Ant šitos la
biausiai ' išnaudotos plačiosios 
darbininkų masės Komunistų 
Partija deda pilniausią pasiti
kėjimą, jog ta masė supras sa
vo reikalus, pažins naudotojus 
ir stos po komunistų vėliava 
griauti kapitalizmo tvarką, ku
ri palaiko tą “publiką” tamsy
bėj. , . ; , .

Toki straipsniai neturi rasti 
vietos ^omunistų laikraštyje. .

SCRANTON, PA. "
Pradžioje sausio teko būti 

kietosios anglies srityje Scran- 
tone ir Wilkes-Barriuose. 
Scrantone komunistų ir komu
nistams broliškų organizacijų 
susirinkimas visai buvo nema
žas ir geram ūpe. I partiją tokių draugų butą apsilanko, 
įsirašė trys naujos narės. Ten Kalbėtojų užduotis kuodaugiau-
moterų organizacija atrodo 
gaivesnė už kitas. ~
terys lietuvių komunistų skai
čiuje sudarys didžiumą, 
čiaus prisieina pastebėti, 
scrantoniečiai turi ir gali plės
ti savo organizacijas ir lavinti 
narius. Daugiau komunistinių 
pamokų, daugiau apšvietos.

Prakalbų rengime taip pat 
draugai turi blogą ydą. Padė- 
kim žaldokas du metai kaip 
darbuojasi toj apielinkėj, o 
dar nei vienas prakalbas nebu
vo surengę jam Scran tone. Ko
dėl taip yra? Veikiausia vie
tos draugai atsideda ant “ge
resnių^ inteligentų” kalbėtojų, 
šitam oportunizmui padarykit 
galą, scrantoniečiai.' Rengkit 
prakalbas svarbiausiais dienos 

ykMįimais' ir statykįt kalbėto
jas, kokius turit< §avo tarpe. 
Kalbėkit patys. Jūs geriau pa
žįstat savo vargus ir geriau ga
lite' perstatyt įjuos į darbinin
kams. ’ ■ j ’ i i ■ U 'f v H

? Jaimieji .komunistai įScranto- 
pje' 'darbuojasi pusėtinai gerai. 
Jų tarpe ir trys lietuviai. Įves
kite f sporto slcyrių, jaunieji 
draugai. Su tuo pritrauksit

T * t * ■ •

SuA' , .—L,; j-----

Ss ndariečiai Vėl 11
Prašmugėliavo Vieną Fondą

Chieagos “Sandara” susi
rūpino :

tūrinių organizacijų, darbinin
kiškų kliubų ir kt.

Kiekvienas Anglijos Komu
nistų Partijos narys pasi,žadė
jo gauti ką tik įsikūrusiam 
Partijos organui “Daily Worke- 
riui” bent 10 skaitytojų ir su
rinkti bent 10 šilingų pinigų.

Kitų šalių parti j iečiai, vadi
naisi, ii.e, .juokais- -stoja į savo 
Kdm. Partijų kampanijas.

Dr-gui J.fč—niui, Montr 
real, Canada. ; Rašinį 
“Gaujoj ‘Tėyyųęj’ ■: Kana
doj”' gavome-H^Ži;U f Sunau
dosiu! veleiįaų. 5

Petras Jonelifmas.—Vaiz
delį gavome-^peržiūrėsihi.5

-------------r-------- i---- .įį . ------ -

DARBININįCŲ
KALENDORIUS

Sausio 24: i
—'Įsikūrė Lenkijos Komunis

tą Paytija, 19ię.-j^Nužu(Įytįa 121 
Japonijos rėvoliucibnierių, 1911.'

Penktadieh., Sausio

' Į NEW BRTJAIN, CONN.
Kas Griauja S. L. A. 34 Kp.

Suminėtos kuopos laikyta
me susirinkime 9 .d. sausio, iš 
metinio raporto pasirodė, kad 
kuopa turi apie 45 nariais 
mažiau, nekaip buvo du metai 
atgal, prieš užimsiant sanda- 
riečiams kuopos valdymą, nes 
pradžioje 1928 metų Vuvo 
265 nariai, o ‘dabar randasi 
tik 219. Kai kas paklaus, 
kuo čia sandariečiai kalti, kad 
nariai apleidžia kuopą? Rei
kia pripažinti šį faktą, kad 
nariai pameta organizaciją to
dėl, kad tos sandarietiškos 
šmugelystės yra nariams nepa
kenčiamos. Dar kaip ^ada 
yra kalbama pritraukti jauni
mą prie kuopos, bet tokiais 
politikavimais, kokie čia yra, 
jaunimas tik nubaidomas.

Pavyzdį galima paimti iš 
vietinio sandariečių “stulpo” 
J. Mikalausko, kurio vaikai 
prigulėjo kuopoje *per keletą 
metų, bet prieš praėjusį sei
mą “veikėjams seimavojant” 
jo namuose vaikai pamatė 
daug neteisybės ir apleido 
kuopą. Tai veikėjų darbai.

Pažvelgkim dar toliau. Pra
ėjusiame kuopos susirinkime, 
išdavus metinę atskaitą iš 
kuopos finansinio stovio ir 
nuveiktų darbų per metus lai
ko, pirmininkas užklausė kny
gų peržiūrėtojų, ar viskas 
tvarkoj ? Bet vienas iš knygų 
peržiūrėtojų, J. J. Gerdauskas, 
pastebėjo, kad kuopos knygos 
nėra vedamos tvarkoj, nes 5 
metai tam atgal buvęs rašti
ninkas V. Vinikaitis per savo 
silpną gyvenimą buvo išeikvo
jęs narių mokestis. Kuopa už 
jį užmokėjo iš iždo į Centrą, 
ir jis apsiėmė kuopai sugrąžint 
apie $110 ir minėtos sumos dalį 
atmokėjo 1926 ir 1927 m., ir 
jau tik apie $10 buvo skolin
gas iki šio laikp. Bet dabai’ 
klausimas, kodėl kuopos iždi
ninkas niekuomet tų , pinigų ; •, 
tais ląikais nežymėdavo į

da yra V. V, sugrąžinęs tų jo 
prižadėtų pinigų ? šis faktas z 
parodė tą, kad buvo koks 
nors skymas delei tų pinigų. 
Pagaliaus, Mikalauskas išsi- ( ; 
ima lakštelį popieros ir skaito : i 
“Tais metais tiek buvo sugrą
žinta, tais tiek, o dabar atsi- 
teisęs su paskutiniais.” Tada „ 
vėl Gerdauskas pastebėjo, kad 
kuomet buvo pinigai po kiek 
grąžinami, turėjo būt priduo
ti susirinkime, bet ne kišeniu- 
je laikytis pinigus per apie 3 
metus, neįtraukiant į knygas.

Šis svarbus dalykas, nes pa
rodo, kaip sandariečiai sveti- - 
mą turtą tvarko. Ne be reika
lo jie savuosius spraudžia ir 
į kuopos valdybą, šitokie da
lykai verta visiems nariams 
gerai įsitėmyti.

Sausio 12 d. generalis dis- 
organizatorius . p. Žukas laikė 
prakalbą. Publikos tose pra
kalbose buvo atsilankiusių 15 
ypatų. Ir jeigu dar randasi 
žmonių, kurie mano, kad to
kios prakalbos neša naudą del 
S. L. A. ir verta mokėti $100 
į savaitę organizatoriui, kaip1 
Žukas, tai stačiai nesąmonės!

Sakoma, genys margas,, bet 
svietas dar Ynargesniš. ‘Ve, 
kad ir šiose.prakalbose ’žahohių 
vos 15 ypatų buvo, bet ir‘iš tų 
tarpo vienas, tai vienintė.lįs 
vietos. . “sociaįistąs,” , niekaip ; 
negalėjo nusėdėti Žukui • kai- ■ 
baht, ,Kada Žukflsi suminėjo,' t 
“kad komunistai sakot jie UŽ- 
valdysią S. L. tai tas į 
žmogelis pašoko iri fcūkauda- 
mas pareiškė, kad jis vięnas 
visus komunistus išnaikinsiąs. 
Gerdauskas jam pastebėjo, 
kad komunistai jo vaikelius 
lavina dailės ir jeigu juos iš
naikinsite, tai tada paties vai
keliai neteks mokytojų, žmo
gelis nusiramino. Nors tai 
ma£as dalykas, bet ir tas pa
rodo, kiek gero yra vertas to- 
kis organizatoriaus'i-užsipuldi
nėjimas ant skirtingų pažiū
rų narių ir tokis šimtadoleri- 
nio organizatoriaus k 
mas lengvai .gali sukelti 
types, o nę gero duoti

Brooklyniečiai, mokinkitės, kad 
susitikę kietųjų anglių srities 
draugę nesijaustumėte darbi
ninkų judėjimo reikalų supra
time visa galva mažesni.
APIE TINKAMESNĮ KALBĖ

TOJŲ PANAUDOJIMĄ
Kuomet komunistai kalbėto

jai nuvažiuoja su prakabomis 
bei šiaip organizaciniais reika
lais, tai vietos draugai netaip 
patinka, kaip korųunis^ąi turėtų 
daryti. Jei telkia nakvynę 
gauti, tai stengiamasi surasti 
vietą kur geri rakandai, gra
žus namas, ir graži gyvenimo 
vieta. Tokius pasirinkimus be
darant kalbėtoją nukiša pas ko
kius biznierius arba šiaip aris
tokratišką darbininką., (

Prakalba jr} ^trumpas j kelių . ,_T__ _ ___
žodžių apsimainymas kalbėtoją knygas?. Arba po kiek ir ką- 
nesupažindina su vietos darbi
ninkų ekonominė padėtimi ir 
jų ūpu.

Gi nakvojant jau yra dau
giau laiko pasikalbėti ir geriau 
pasižinti su karingąja darbi
ninkų dalimi, jei kalbėtojas į

šia pasikalbėjimų turėti su tais
Dabar mo-;(Įraug.aįs> ^urje daugiausia dir

ba organizacijose, partijoj ir 
yra karingiausi klasių kovos 
frontuose.
KAS YRA PIRMOJ VIETOJ

Paskui perdaug tupčiojama 
apie “poniškas” ypatas ir 
apie dailininkus. Pasakys kas 
eilutes, sudainuos dainelę, pasi
rodys vaidylos rolėj, tai pagy
roms nėra galo. Pasekmės bū
na tokios, jog patį dalyvį su
gadina. Jis nežino, kas toks 
jis yra: šaliapinas ar Karuso. 
Gi mūs laikraščiai pavirsta į 
pagyrų balą, o į tą balą savęs 
kritikos druska verkdama pra
šosi.

.Partijos darbas, naujų narių 
įrašymas, literatūros platini
mas, laikraščių užrašymas ir 
komunistinės propagandos ve
dimas yra daug svarbesnis dar
bas, negu muzikos kavalkėlio 
'išpildymas, eilučių pasakymąs 
bei dainelės sudainayųnąs.

Klasių kova su visais sūku
riais ir veikimo sritimis pirmoj 
vietoj. Darbininkiškas pasi
linksminimas antroj vietoj.

F. Abek.

Darbininkai, Stokite j Savo Klasės Partiją!
Communist Party U. S. A.
43 Ėast 125th Street,
New’ York City.

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

Name

Address

Occupation

City

i lšpįįdi? šitą’bląnką, siųskite j JCom.ųnistų Partiją, 43 .East 
125fh St., New York, N. Y.

tynęs, nę gero duoti

S. L. A. Narys.

Mm

R
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pų ir pačio apskričio stovio'. 
Apskritys susideda iš 12-koš 
kuopų; jose narių, yra 315. 
Nors n^ujų narių per metus 
gauta' 48, bet 1929 metais na
rių skaičius sumažėjo viso 14. 
Hartfordo kuopa yra daugiau
siai gavus naujų narių—viso

• '■ 14. Kitos kuopos naujų na- 
Mūsų Finansų Sekretoriai ir į tą, kuopos numerį, ir kuopos rių gavo po mažiau, tačiaus 

Waterbury kuopa, turėjus 100 
Parengimų 

per kuopas buvo 48; prakal
bų 15, perstatymų 4, baliai 7, 
piknikų 16, koncertai 4 ir va
karienės 2. Parengimų 11 

'daugiau, negu 1928 m. Lite- 
Jeigu per sekretorių plau-Į ratūros išplatinta už $125.45. 

j užrašyta nedaug. 
Jei-Į per specialeš blankas neina, j Agitacijos mėnesį kuopose ma- 

Gastenijos strei- 
kieriams per kuopas išaukota 
$224.70. Per spaudą paskelb
tas naujas A. L. D. 'L. D. pla
nas veikimui tik 3-jose kuopo
se svarstytas; taip pat tik 2 
kuopose svarstytas Darbo Uni
jų Vienybės Lygos klausimas. 
Diskusijos tik WaterbuTy kuo
pos buvo rengtos įvairiais 
klausimais, kitur nebuvo. Pa
ties apskričio ' rengti išvažiavi
mai buvo pasekmingi, nuo vie
no išvažiavimo buvo skirta 
Komunistų Partijai $50. Ra
portas priimtas.

Fin. sekretorius J. Didžiū
nas pranešė, kad kuopos už
simokėję reikalingas duokles 
į apskritį ir ižde 
$348.72. Raportas

Iždininkai j finansų sekretoriaus antrašą.
Mūsų visos kuopos ir apsKri-! " 

čiai turi finansų sekretorius ir chyvą. Tuomet, jeigu kas; 
iždininkus, o Centras tik ben-i nors atsitiktų su sekretoriaus! 
drą sekretorių ir iždininką. į dokumentais, tai lengvai gali-1 
Finansų sekretoriai veda visas ma būtų viską surasti pas iž- 
finansines apyskaitas, visą dininką. !
tvarką, o iždininkai, didžiu-( ------------£ — ---------
moj, tik pąsįžymi į knygutes, kia kokios nors aukos, kurios! Laikraščių 
kiek jie pinigų priėmė. Jei-1 per specialeš blankas i 
g U į ; vcn ovni v. vv-i .v. .j
vyksta kokia nors klaida, tai kvitas-triplikatus, kaip kad 
jau iš iždininko, nieko nepatir- į užvesta II Apskrityje ir vieną 
si, nes jis nieko nežino, kada! kopiją siųsti iždininkui, 
kas mokėję, už ką ir t. t. Pas; Išrinktos knygų 'peržiūrėji- 
jį rekordų nerasi. Jęigu fi-įmo komisijos, pradedant nuo 
nansų sekretorius pražudytų kuopų ir baigiant Centru, tu- 
•dokumentus, tai jau viskas už-lri peržiūrėti ne tik sekretorių 
baigta. j vedamas knygas, bet ir iždi-

Taip neturėtų būti. Pas iž- ninku, kad ir pas juos būtų 
dininkus, pradedant kuopomis; tvarka. 11
ir baigiant centru, privalo bū
ti pilni finansiniai rekordai. 
Iždininkai turi vesti savo kny
gas, turi žinoti, nuo ko, kada 
ir už ką jie gavo pinigus ir 
kur, kada ir už ką juos išmo
kėjo.

Aš prisimenu gerai, kaip 
mūsų II Apskrityje vis būdavo 
nesusipratimų tarpe finansų

t Pačią blanką turi padėti į ar- narių, neteko 14.
K x xx xx 4- x XX x x 1 - <X r. 1  - 1_____________1.______________________

gu pas fipansų sekretorių į- tai sekretorius privalo turėti i žai ‘ dirbta.
kad

Gal kai kurie pasakys, kad 
mes galime pasitikėti sekreto
riais ir čia bereikalingas iždi
ninkams darbas.

Tokiam pasakymui nėra vie
tos. Pavyzdžiui, mūsų sekre
toriaus buvo užsidegus stuba. 
Gerai, kad dokumentai išliko. 
Na, o jeigu jie būtų sudegę, 

_____r..........v .......... tai mes nieko nežinotume ir 
sekretoriaus ir iždininko. Pri-! reiktų rankioti iš kuopų, kiek 

‘ ' ■ jos mokėjo ir t. t. Pagaliaus, 
jeigu mūsų vienas ar kitas se
kretorius, sakysime, velniop su j 
dokumentais nueitų, tai vėl at-;
sidurtume tokioj pat padėtyj,!^ 
kaip po gaisro.

Todėl visi iždininkai, pra-| 
dedant kuopomis ir baigianti 

ją, įtraukia į savo kųygas iri Centru, turėtų vesti savo kny- 
jau tuomet turi rekordus. Į- gas ir rekordus. Juo pas mus 
vedus tokią tvarką, išnyko ir! bus geresnė tvarka, tuo pa- 
tie nesusipratimai, kurie pir-1 tiems bus geriau, 
miau būdavo.

Centre tuo klausimu, 
bartiniu laiku, irgi dalykai 
sutvarkyti. Pas iždininką

siejo atspausdinti kvitas-trip- 
likatus. Finansų sekretorius, 
gaudamas pinigus, rašo kvitą 
ir dvi kopijas. Kvitą išduoda 
kuopai už gautus pinigus, pir
mą kopiją iždininkui su pini
gais ir antrą sau pasilieka. 
Iždininkas, gavęs kvitos kopi-

d a-'
ne-■
ne-! ’

t................................ . . . .

komitetas iš 5 dfaugiį: V. J. 
Valaitis, J. Štrižauskas, J. 
Kazlauskas, B. Muleranka ir 
J. P. Chepulis. Alternatais— 
J. Didžiūnas ir P. Šokąs.

Partijos narys pasiūlė nors 
5 draugus siųsti į Pąrtijos mo
kyklą, kuri bus įsteigta grei
toje ateityje New Havene. 
Toje mokykloje bus lavinama 
iškalbystės ir labiausiai pažini
mo marksizmo.

v*
♦

Puslapis Trečias

apie: ' Argentinos ' aparkisttis? 
Ji) galybę sutrint r užtektų ir 
vieno Įygmalio vežimo bolševi
kų. <

žalia Eglaitė.

vaikučius į Pionierių grupes. 
Įnešimas priimtas.

Įnešta, kad apskričio kuo
pos nuo parengimų skirtų tam 
tikrą nuošimtį del Komunistų 
Partijos distrikto. Įnešimas 
priimtas.

A. L. D. L. D. naujo plano 
vykųnimo klausimas apkalbė
tas platokai ir nutarta, kad 
būtų taip, kaip dabar yra.

Darbo Unijų Vienybės 
Lygos klausimu gerai išdėstė 
d. A. Suskin, kaip darbinin
kai turi būti organizuojami 
tuo klausimu ir anglų kalboj 
priimta tam tinkama rezoliu
cija.

Komisija rekomendavo iš- 
aukoti $150 del sekančių rei
kalų: Agitacijos Fondui $60; 
Komunistų Partijos 
Dist. $25; T. D. A. 
Dist. $15; Argentinos 
jui” del linotypo $10;
U. L. $10; streikieriam 
nieriam $10 ; • “Laisvei 
“Vilniai” $10. 
jimo komisija 
dar ižde rasis

Įnešta, kad 
sėkmingiausiai 
ti rengti Dainų
rus, nutarta kuogeriausiai pri- 
gelbėt chorų parengimui.

Sekančią konferenciją nu
tarta laikyti Waterbury, Conn.

Del stokos laiko protokolas 
nebuvo skaitomas.

Konf erencija 
vai. vakare.

Pirm. J.
Sekr. V.

! Užrašykite “Laisvę” j
Jeigu turite savo gerų drau- .u 

gų ar pažįstamų Sovietų Są
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose 
svetimose šalyse—užrašykite 
jiem “Laisvę.”

“Laisvė” jiem bus gertabsia 
; dovana.

GYDUOLE, KURU 
VISAD GELBSTI? 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capšįles’v ’ 
žinomos kaip gyduole irikstų, 
kepenų ir pūsles bėdose, yri fna- — 
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- ' 
savo jas nuo 1696 metų. IšvyA' 
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- ' 

i kite kūną. Vaistinėse trijų dy-' 
džių. Ieškokite "Gold Medai”4 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

ra. ’ Soūthbųry yjęn tįik lietu
vių ūkininkų, kuopelė gyvuoja 
ir ji vis auga. Jie mano, kad 
greitoj ateityj, sutversią kuopą 
Woodbury, tik jų manymu ap
skričio komiteto narys turėtų 
būti pasiųstas į mažesnes kuo
pas del Ju sutvarkymo. Jie 
mano pirkties žemės sklypą 
del piknikų, šiaip kitokio ju

dėjimo ant ūkių ir negalima 
sudaryti.

New Britaine darbininkiškas! apkalbėjimo nutarta nu- 
. judėjimas silpnas. Draugai į skirti, jeigu tokių draugų bus 
tarptautinį judėjimą 
žiūri, aptingę tame 
Partija irgi silpna.

Ne>w Havene veikimas tarpe 
lietuvių neperdidelis. Iš abel
no judėjimo niekas nepasaky
ta.

Hartforde veikimas didokas 
ir ypatingai Partijos veikimas 
žymus. Ten reikia tik 
giau įtraukti lietuvius 
tarptautinio veikimo, 
abelnai judėjimas daug 
giau pagerėtų.

ate r b u ry . nępergė r i a u šia i 
su abelnu darbininkišku judė
jimu- Partijoje narių penna-1 
žas skaičius; lietuviai dau
giausiai dirba tik lietuviškoj 
dirvoj, bet pradėta organizuo
ti Darbo Unijų Vienybės Ly
gą- 

Bridgeporte veikimas nedi
delis, bet ten gerokai sekasi 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui, nes yra kelios' Ap
sigynimo kuopos. .

Stamforde tarpe lietuvių 
darbininkiškas veikimas ne-j 
koks, . bet tarptautiniai gana į 
geras, daug yra Partijos na-j 
rių, kurie sugebi vesti' inten-! 
šyvį darbą.

Bristolyje veikimas neįgali
mas, nes kitų tautų tokių or- pondencijų skyrius, 
ganizacijų, kaip A. L. D. L. 
D., nėra. Pati . 
kuopa silpna.

Ąnsonia per laikus judėji
mas pas lietuvius negalimas! Įnešimas priimtas, 
pagerinti, bet Partija, kiek iš-! Nutarta, kad žaldokui reng-ipykdo, nepakenčiu aš jų.

Taip tai po dienęs darbo sa
vo kambaryj nuobodaudama 

f galvoju, už ko čia dabar imtis
i veikti. Visa ko deliai, paėmiau 
1 peržiūrėt' Argentinos sabotaž- 
ninkų lapą. Įr, tikesit, ar ne, 
■bet tas man išėjo ant to viso 
vakaro naudos. Jame , radau 
tokią “gražią", taip juokingai 
parašytą kvailystę, kas mane 
iki ašarų prajuokino ir per tai 
atgavau geresnį ūpą ir galėjau 
skaityt knygą per visą vakarą.

Štai ta kvailystė: 
rodo, kad Rusijoj 
sunaikino anarkistai su 
listais revoliucionieriais, 
metais, pačiame Revoliucijos 
žydėjime, kas mirė ant barika-

Kas statė krūtines prieš 
ir kazokų durklus. Kas?! 
anarkistai ir socialistai, 
laikais bolševikų nė dūko

Tik kuomet buvo ca- 
nugalėtas, Vokietijos 
atvežė pilną vagoną

prastai ■ K^hma rasti. Apskričio komi- 
darbe Ituomi turės rūpintis.

dau- 
prie 
tada 
dau-

Bridgeport 63 kp. įnešimas, 
kad A. L. D. L. D. agitacijos 
mėnesis būtų pakeistąs iš spa
lių į gegužės. Įnešimas at
mestas.

Taip pat 63 kp. įnešimas, 
kad apskričio komitetas steng
tųsi'surasti būdus skleisti dau
giau agitacijos prieš fašistinį 
terorą Lietuvoje ir ant vietos. 
Priimtas.

Įnešta, kad apskritis para
gintų Centrą išleisti lapelius 
darbininkam nušviečiant faši- 

į stų ruošimąsi pasipinigauti 
rengiant Vytauto 500 metų 
mirties sukaktuvių apvaikščio- 
jimus.

Įnešta, kad rengti tris išva
žiavimus ateinančia vasara.• - i
Įnešimas priimtas. Vietas, ku-l 
riose turi būt surengti išvažia-l 
viniai, Apskr. komitetas su-!

15-tam 
Conn. 

“Rvto- 
T. U. 

mai-
$10 ir 

Bilų peržiūrė- 
pareiškė, kad 

$168.29. 
apkalbėt, kaip 
choram padė- 
Dieną. Pasita-

Haarlkm oil
’su

uždaryta 7 :30randasi 
priimtas. 

Ižd. J. Kazlauskas pranešė, 
kad jis priėmęs apskričio iž
dą liepos mėnesį ir per B. Sa- 
laveičiką jam buvę priduota 

Iždo stovis nesutiko 
j su finansų sekretoriaus rapor- 

. Pavesta komisijai sutvar
kyt. Raportas priimtas.

Penktas komiteto narys J. 
J. Gerdauskas nedalyvavo ir 
raporto nepridave.

Pertraukta sesija ] 
i vienai valandai laiko.

Antra sesija pradėta 2:30 
I vai. po pietų. Į šią sesiją 10 
delegatu pavėlavo.
šaukio. perstatytas Komunistų 

kytos Metinės Konferencijos ' arUjos broliškas delegatas 
S d. Sausio, 1930 m., Lietu- j Raka’bėt,,’.,ku(1S ,nU1'Ot’6 svarb« 
vių Svetainėj, 354 Park St., 
New Britain^ ‘ Conn.
Konferenciją atidarė org. J._ 

Štrižauskas 11-tą vai. ryte. 
Taipgi nuskyrė mandatam su
tvarkyti komisiją: K. Sabutį, 
P. Naunčiką ir V. Staugaitį. 
Iki mandatus komisija sutvar
kė, organizatorius 
pakalbėti K. 
Makovecką, V. 
Muleranka ir V. J. Valaitį. 
Visi trumpai 
auginimą organizacijos ir kaip 
kurie ragino A. L. D. L. D. 
narius stoti į Komunistų Par-i 
tiją.

Mandatų komisija pranešė,' 
kad nuo 10 kuopų randasi 27 
delegatai ir 4 Apskričio komi-

• teto nariai. Broliškų delega-j 
tų radosi nuo L. D. S. A. 8-to

l Rajono 2 delegatės; nuo dar- 
, bininkiškų 4 chorų 6 delega
tai. Vėliaus pribuvo broliškas 
delegatas nuo Komunistų Par
tijos 15-to Distrikto.

Suteikus sprendžiamą balsą 
' Apskričio komiteto nariams ir 
broliškiems delegatams, su 
sprendžiamu balsu viso dele
gatų susidarė 40. Nepribuvo 
6 ir dvi kuopos neprisiuntė de
legatų.

Konferencijos pirm, išrink
tas J.' Kazlauskas, pagelb. V. 
Jokymas; sekretorius V. J. 
Valaitis ir pagelb. P. Bokas; 
įnešimų komisija—V. Staugai
tis, J. žemaitis ir K. Krasnits- 
kas.' Bilų peržiūrėjimo B. 
Muleranka, S. Jurkiūpas ir J. 
Stokes. Korespondentas J. 
Štrižauskas.

Sekretoriaus patiektas die- 
notvarkis ir priimtas. Skaity
tas pereitos konferencijos pro
tokolas ir apskričio komiteto 
tarimai. Priimta.
Apskričio Komiteto Raportai

Org. J. Štrižauskas savo ra
porte minėjo, kad dirbęs kiek 
jo jėgos ir laikas pavėlino. 
Pradžioj metų surengta pra
kalbų maršrutas ir (kai kurio
se kolonijose surengti persta
tymai bei koncertai. Tik bai
giantis metams nebuvę galima, 
del tam susidėjusių aplinky
bių, daug veikti. Raportas 
priimtas.

Sekretorius V. J. Valaitis 
išdavė platų raportą iš kuo-

PROTOKOLAS

siranda jokių rekordų, ir jei- I A.L.D.L.D. III Apskričio Lai- 
gu Centro sekretoriaus doku-!
mentai dingtų, tai nieko netu-Į 
retume, pasitenkintume orga-r 
ne tapusiomis apyskaitomis. Į 
Taip negali būti. Rėlkia įves-į 
ti, kad pas iždininką rastųsi 
visi rekordai. O kad ta atsie
kus, tai visos kuopos, siųsda
mos Centran narines duokles, 
turėtų siųsti dvi blankas, vie
ton vienos, kaip, dabar daroma, 
Sekretorius, gavęs dvi blankas, 
padeda eilinį Centro numerį 
ant abiejų, vieną sau pasilieka, 
kitą siunčia su pinigais iždi-J 
ninkui. Iždininkas turi įtrauk-' 
ti į knygas ne tik pinigų su- j 
mą, bet blankos numerį, mies-l

TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.

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

PLAUKU IR GALVOS ODOS
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų slinkkg|^^pleiskanas ir 

kitus galvospasek 
mingal gydofflBBP^ds savo mok- 
sHikais būdais. Mūsų plaukų to- 
•flcas ir mostys sugrąžins sveika
ta Jūsų galvos odai ir augins bul
ius plaukus. Atsikreipkite bei 

rašykite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DAN NELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2?29. 

Užsakymai laiškais greit išpildo- 
osa; persiuntimas apmodama,

pietum

Po vardo-

Partijos klasių kovose.
Delegatai išdavė raportus iš 

abelno veikimo.;. .Torringtone 
esą viskas kaip ir nuo senes
nių laikų. Ten abelai, darbi
ninkiško judėjimo kaip ir ne-

lliai»BlllQlllBlliaiiiaiiiBinainaHiai
perstatė, 

Krasnitską, S.! 
T. Jokymą, B.

išsireiškė apie

Newark

Įnešta,' kad 
ve,” kuomet 
džią ilgą apysaką per savas; 
skiltis, kad būtų leidžiama’ 
per laikraštį iki apysaka pa- J 
sibaigia. Įnešimas priimtas.

Įnešta, kad “Laisvėj” būtų! 
įvesta Conn, valstijos korės-;

Atmesta, i
.. Įnešta, kad apskričio komi-!atsiliepia _ .
Literatūros tetas paragintų savas kuopas, Reikės pasistengti Įsigyt antrą- 

kad jos užsidėtų tam tikras! ją pusę, tai bus su kuom pasi- 
duokles ant metų/į T. D. A.'bart. Kibą eisiu į judžius, bet 

tie kapitalistiniai judžiai mane

organas “Lais-I 
leidžia žingei-Į Kazlauskas.

J. Valaitis.
CASTON ROPSEVICH

Ir Kvailystė ant Naudos
Vienatvės gyvenimas tankiai 

įkyriu nuoboduliu.

A. L. D. L. D. kuo- ti prakalbų maršrutas ir apsk.i 
"komitetas turi tuomi greitai i 
rūpintis.

Įnešta, kad kuopų nariai 
gelbėtų darbininkiškiems cho-j 
rams padauginime narių ir vi
same darbe. Įnešimas priim
tas. ' "

Įnešta, kad kuopos stengtųsi 
prigelbėti įtraukti januolius į 
Jaunųjų Komunistų Lygą ir

pelė silpna.
L. D. S. A. 8-to Rajono de

legatės suminėjo, kad jų kon
ferencijoj buvę $150 išaukota 
del darbininkiškų, reikalų ir 
nutarta veikti khrtu su A. L. 
D. L. D. apskr.

Visi chorai,! kaip raportavo, 
stovi gerai,! o ypatingai su fi
nansais. Išrinkta Apskričio

Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją .

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge-, 4 
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
o gausite tikrai profesionalę pagel- t-.’ 

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

1218 So. 10th St., Camden, N. J.
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New Jersey Newark “Istorija 
monarkiją 

socia- 
1917

ALDLDi 5 KUOPA STATO SCENON

TRIVEIKSMf KOBMM 1WAII’ 
Stibatoje, 1 (feną Vasario (February), 1930

Svetainėj Šv. Jurgio Draugystės, 180-2 New York Avenue
ĮŽANGA 75 CENTAI * Pradžia 7:30 vai. vakare

Scena iš Komedijos “Nervai”
Gerbiami vielos ir'apielinkių lietuviai! ,

Šią komediją pas mus suloš aktoriai mėgėjai iš Brooldyno. Jau keliose vietose buvo lošta ši ko
medija ir visur publika likos pilnai patenkinta. Kai kurie sako, kad jie eitų dar ir antru sykiu žiū
rėti. Komedija “Nervai” labai juokinga, nes parodo buržuazines šeimynos gyvenimą ir kas jos 
nervus gadina. Perstatymas užims apie dvi ir pusę valandos. Pertraukomis grieš jaunuolių smuikų 
orkestrą. Vadinasi, ir laike pertraukų nenuobodausite.
Visus vietos ir apielĮnkių lietuvius kviečiame atsilankyti. Tik prašome nesivčluoti,, nes komedija* 

ilga įr aktoriai stengsis paskirtu laiku pradėti, kad neužvilkus iki vėlumai nakties. O kurie pra
džios nematysite, tie paskui gailėsitės. , , , _■

dų? 
caro 
Tai 
Tais
nebuvo, 
rizmas 
kaizeris 
agentų, juos išleido Finlandijos 
parubežy, kurie ir pasmaugė 
Rusijos Revoliuciją. Bolševiz
mas yra Vokietijos Burbonų di
nastijos viešpatavimo tąsa.”

Mūsų gerbiamas Tabokius 
(kurio aš jau pasigedau) ma
ne anuosyk skaniai pajuokino, 
bet manau jis turėtų užsišnirp- 
kiuot gerą dožą tabokos, kad 
suposmuot tokius politinio tu- 

juokus, kaip kad Argen- 
“ligoniai” suposmuoja. 
varge mano! Kad kaize- 
būtų taip galingas, kaip 
tai aš . kaip davatka po-

rinio 
tinos

O, 
rėlis 
buvo,
piežiui pabučiuočiau jam į pan- 
taplį ir paprašyčiau, kad retį pa
ėmęs prigaudytų it musių pilną 
vagoną bolševikų ir nuvežęs pa
leistų ant Zeballos Avellanedos 
mieste. O tai būtų balius, kai 
bolševikiškos vapsos pradėtų 
zvimbt po motkelės bučių.

Jeigu jau, broliukai, Rusijos 
Revoliucija krito nuo vieno va
gono bolševikų, tad ką bekalbėt

$1,000 Tik už 60 Centy
, Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
; stebuklingų žolių vertas tūkšt&nčio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 1 
kokios nors ligos bei vidurių Muge-. , 
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk 
sinį kalną parodytum, tai jam male 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukse 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs ., 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų fr 
atgaut savo sveikatą.

j • Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-. . , 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth* 1 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krtt- 

į tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
' pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų ■ • 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaisi

) žolių, kurios jums sugrąžins sveika ' \ 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvąt 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 

i širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaus 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nerv^ P-eparatas.” Nervų li
ga yra labai b Algas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užl^ga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums -10c, o gausi mūsa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. * r *Kf

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road. Spencerport, N. Y.
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AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas----- $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) —.$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedeldieniais 10 
iki 12 vai. ryte. , •,
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r Puslapis Ketvirtas

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

(Tąsa)
Ir buvusi oficiero žmona greitai atsisegė 

visas sagutes ir ploną baliaus drabužį nu
metė po kojomis. Orlovas nervingomis 
rankomis atrišdinėjo jos gorseta. Liudmi
la Nikolajevna jau visai nuoga buvo, užsi
lipo ant stalo. Partizanų moterys, verkda
mos, rietėsi ant grindų, stengdamos paslėp
ti savo nuogumą drabužių šmotais.

—Ponai oficieriai, moterų vardu pareiš
kiu protestą. Laisvė kaip laisvė, lygybė 
tai lygybė. Ir jūs turite tuojaus numesti 
savuosius drabužius.

kiniuose, judino jau pamėlynavusias lūpas 
ir kalbėjo į čekų oficierių:

—Ponas oficieriau, kaipgi jūs taip mane 
tiesiog be tardymo ir. teismo į duobę. Tai 
visai be reikalo. Reikėtų ištirti pirmiau. 
Kam pražudyti žmogų? Mes manome, kad 
tokių ir tiesų nėra, kad reiškia be teismo, 
be tardymo ir sušaudyti.

Čekų oficierius su neapykanta primerkė 
akis, pakėlė veidą:

—Aš čekų komandantas, aš tūrių tiesą: 
pakarti, sušaudyti, areštuoti,—laužyta ru
sų kalba kalbėjo oficieras.

Valstiečių minia krūvomis ant kitų kapų
—Teisingai!... Teisingai!... Bravo!... 

Bravo—rėkė oficierai ir Vera.
Oficierai, rėkdami, juokaudami numetė 

ūuo savęs mundieras ir kitas drapanas. 
Verevkinas, nusirengdamas juokavo:

—Ai, ai... moterys... moterys... Oh!... 
i Pulkininkas su baltu dideliu pilvu jau 

buvo visai nuogas. Moterų pasirodė yra 
mažiau, kaip vyrų. Apie kiekvieną mote
rį sukinėjosi po kelis nuogus vyrus... 
barzdotu, jaunų ir senų, seilėtų.

—Moterų maža!... Moterų maža!...
—Moterų!
—Mums nėra moterų!... Daugiau mo

terų !...
Vera, tik pasiliuosavo iš būrio nuogų vy

rų, juokdamosi bėgo per svetainę. Pulki
ninkas Orlovas vijosi ją. Ji, išdirbinėda
ma įvairias figūrhs, pasiutusiai erzino vy
rus. Orlovas užsigrūdo pilvu ant stalo, 
nuvertė bonkas ir patsai nugriuvo. Verą 
pasigrobė Polozovas. .. Liudmilą mylavo 
rotmistras Švarc...

—Moterų maža!.. ’. Moterų!...
. —Oi, oi... Oi... U-u-ul... Pagelbėki
me!...

-—Čia gyvena keturios moterys mokyto
jos,—kas tai tarė.

—Pas jas!... —Paimti jas!...—Ir apie de
šimts vyrų trypė jau koridoriuj. Nuogi, 
įkaitę visi laužė duris. Durys braškėjo, 
siūbavo. Viduj huo lentynų griuvo kny
gos. Mokytoja Olga Ivanovna, pasigrobus 
kietą daiktą, išmušė laukan abu langus,, 
stiklais susipjaustydamos rankas išlindo 
viena paskui kitą mokytojos į gatvę. Vy
rai išlaužė duris, bet kambarys jau buvo 
tuščias. Per išmuštą langą veržėsi šaltas 
oras. Pulkininkas rėkė:

-^onai oficieriai, tai betvarkė!... be
tvarkė !... Reikia vakarą geriau suorgani
zuoti ... Ponai!... Ponai!...

Nuogi, suveltais- plaukais jie sukinėjosi. 
Orlovas pasigriebė kardą ir mosuodamas 
juomi, varinėjo juos. Tamsūs.rudi 
plaukai mirgėjo jo akyse.

—Sukaposiu!... Smirna!... Svoloč!... 
Smirna!... Sukaposiu!...

—Žibantis plieno kardas, paverstas šonu, 
krito ant karštų įkaitusių vyrų kūnų, o 
pulkininkas vis kriokė—smirna, svoloč!... 
Jo baltas diktas pilvas nuo nutukimo dre
bėjo. Plaukuota kruti nė kilnojosi augštai. 
EHkta plaukuota ranka tai pakildavo, tai 

■; Vėl nusileisdavo...
B J —Smirna, svoloč!...

O oficierai su įkaitusiais veidais, išplės
tomis nosimis “darbavosi.”

Visi žūsime, Jei ne Tu Vienas
Priespauda kontr-revoliucionierių baltųjų 

Medvežijos, Pčelino ir Širokoje rajonuose 
darėsi su kiekviena diena didesnė ir sun
kesnė. Korimai, šaudymai, plakimai dar
bo žmonių nesuskaitomi, konfiskacijos ir 
siu deginimai ištisų miestelių bei sodžių. 
Gyvenimas, kur stovėjo užsienio imperia
listų kariuomenė ir atamano Krasilnikovo 
baltieji buvo sunkus, grūmojantis net ra
miausiems valstiečiams, varguoliams. Į vi
sus valstiečius jie žiūrėjo kaipo į šalininkus 
sovietų valdžios. Jokių tardymų ir teismų 
nebuvo. Veikė karo načalninkai pagal sa
vo nuožiūrą. Bile kokis, net kvailas skun
dimas prieš dirbančiuosius, viešas pareiš
kimas iš kunigijos, dvarponių ir kitų para
zitų, buvo rokuojamas faktu ir naikinama 
dešimtys gyvasčių.

Valstiečiai pamesdavo savo ūkius, na
mus ir šeimynas ir ojo į taigą (didžiuosius 
miškus) ir ten stodavo į partizanų kovos 
būrius...

■ Trys verstai nuo Medvežija, Čeremšako- 
ve ant kaplį buvo minia žmonių. Ant kra- 

. što duobės, tik ką naujai iškastos, stovėjo 
■ šeši vyrąi ir moterys, nuspręsti sušaudyti. 

Čeko-slovakų kareivių būrys užsitaisinėjo 
• šautuvus, žemo ūgio vyras, baltuose marš-

k

stovėjo, rami, tyli, mirkčiodama nusigan
dusiomis akimis, kaip kurie tykiai verkė. 
Rudabarzdžio \ valstiečio moteris, Darija 
Nepomniaščych, sėdėjo ant žalio kapo su 
mažyčiu kūdikiu ant rankų. Stovėti ji jau 
nepajėgė. Jos kojos drebėjo, linko. Ver
kus ji jau nustojo. Ašarų daugiau nebuvo.

—Na, atsisveikinkite! Tuojaus būsite 
sušaudyti!

Nusmerktieji palingavo galvomis. Gimi
nės, artimi puolė prie jų.

—Negalima!—tarė oficieras, pakėlęs 
ranką.—Negalima, ir iš tolo galima taip 
jau pat atsisveikinti. Vis tiek pat.

—Ponas oficieriau,—parpuolus ant kelių 
prieš oficierio kojas moteris verkė,—leisk 
nors paskutinį kartą paverkti prie vyro 
krūtinės... Oi!... Oi!... Oi!... Kaip aš 
gyvensiu, kaip gyvensiu be jo? Balandė
li, mano Petreli! Nelaimingas, oi nelaimin
gas tu! Oi!... Oi!... Oi!...

—Gana!... Negalima!... Mes pradeda
me,—piktai veidą perkreipęs tarė čekų ofi
cieras.

Vaikutis ant rankų pas Dariją pabudo, 
nuo isteriško motinos šauksmo pradėjo 
verkti. Prieš nusmerktuosius sujuodavo 
šautuvų apvalios juodos skylės. Jiems tar
tum saulė aptemo, galvoj svaigo, minią jau 
kaip per dūmus matė. O kapas (duobė) 
užpakalyj tartum pasidarė dar gilesnė, pla
tesnė, baisesnė. Nusmerktą jSUšjaūdymĮiri 
moteris sunkiai atsiduso, patratiltė^ piln^ 
krūtinę oro. Ji kiek susvyrav6. Jos bro
lis, stovintis greta su ja, maloniai ją apsi
kabino, pabučiavo jau į atšalsiantį veidą ir 
tarė:

—Drąsiau, Maša!... Mudviem netaip 
baisu!

Jos brolis kalbėjo maloniai, bet jo akys 
jau buvo veik mirę, žibėjo kaip stiklinės. 
Buvo labiau išplėstos. Oficieras ką tai 
kuždėjo kareiviams, akimis rodydamas į 
moterį ir kareiviai galvomis lingavo. Ofi
cierio ranka su balta pirštine pakilo virš jo 
galvos. Nelaimingieji vienu kartu, tartum 
kas juos būtų patraukęs už užpakalio, pa
kėlė augščiau galvas, įrėmė savo akis į 
oficierio baltą pirštinę. Oficieras, kiek lai
ko judino pirštus, šautuvai sujudo vienoj 
eilėj. Sužibėjo ugnys, perdūrė kulkos krū
tines, sudraskė širdis šešių nusmerktųjų 
mirti. Jie užrietė galvas į nugarą, nuleido 
Tankas, sulinko jų kojos ir supuolė į duobę 
užpakalyj jų.. Moteris iškarto pasvyravo, 
atsisėdo ant žemės, aįnejomis rankomis at
sirėmė, burna gaudė orą, kaip iš vandenio 
ištraukta žuvis. Čekas priėjo prie jos:

—Matai, niekše!... Ar daugiau nedary
si sukilimų? Eik, kalė, namo ir pasakyk 
visiems, kad bolševiku būti yra negerai, 
baisu! , ' . .

Moteris nesuprato nei vieno jo žodžio. 
Minioj žmonės nuleido rankas. Kaip kurie- 

i susėdo ant žemės, galvas nuleido. Darijai 
jau gulėjo be jausmo, jos vaikutis verkė:

—Aaa!... Uaa! Aaa!... Aaaa!
—Kur yra starasta?—riktelėjo čekų ofi

cierius. '
—Aš čia,—žilabarzdis senelis Koduškin, 

drebėdamas iš baimės, atsiliepė.
—Užkaskite šiuos žmogžudžius, niekšus! 

Giminėms jie laidoti nevalia! Mes vėliau 
patikrinsime, ar visi užkasti!

Čekai sujudo. Užsimetė šautuvus ant 
pečių. Sėdo ant arklių.

—Mes patikrinsime, ir .jeigu" nors vieno 
debus užkasta čia, tai visą miestelį sude
ginsime! Suprantate!

Oficierius sukamandavo kareivius čekų 
kalboj. Raiteliai iškarto paleido savo ark
lius šuoliais. Minia metėsi į dvi pusi ati
darydama jiems kelią.

Tyla užviešpatavo. Liūdėsis spaudė šir
dis. Pčelino miestelio linkui ojo mūšis. Ka- 
nuolių dundėjiiūąs augo. Žemė drebėjo. 
Valstiečiai dūsavo.

(Tąsa bus)
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Massachusetts ’ ir į Artimųjy
Valstijų Draugams ir Drau
gėms. Draugo M. Žaldoko

Maršruto Reikalu
)

Draugas M. žaldokas šiuo 
tarpu pradeda savo maršrutą 
mūsų apielinkėj. Jį čia at
siuntė Komunistų Partijos Lie
tuvių Biuras, kad pasidarbuo
tų abelnai del mūsų organiza
cijų ir sustiprintų ;mūsų dar
bininkišką judėjimą šioje apie
linkėj e. - i

Prakalbas jam rengia dau
giausiai A. L. D. L.(D. kuopos, 
bet kitose kolonijose rengia ir 
kitos mūsų kuopos, bei visos 
bendrai.

Jo išlaidas turėtų padengti 
K. P. (lietuvi^) Biuras, bet 
mes gerai žinome, kad Biūras 
finansiškai stovi silpnai ir tūri 
daug visuomeniškų darbų at
likti, kurie, be pinigų irgi ne
galės būti atlikti,, ta^ prie pa
dengimo išlaidų turime, prisi
dėti kiek galint daugiausia* 
Aš tikiu, kad mes padengsime 
visas d. M. žaldoko padary
tas mūsų apielinkėj išlaidas, 
taip kad Biurui nereikėtų tuo- 
mi daug rūpintis. Mes visuo
met apsimokėdavome savo 
maršrutų išlaidas, tad visose 
kolonijose draugai ir draugės 
turėtų pasirūpinti, kad ir šio 
maršruto išlaidos būtų apmo
kėtos.

Drg. žaldokas važinėja po 
mūsų kolonijas ne vien tik su 
prakalbomis, bet taipgi turi 
daugelyje kolonijų bendrus 
pasikalbėjimus su mūsų drau
gais ir pritarėjais. Tokiuose 
pasikalbėjimuose būna trum-l 
pai ir aiškiai nušviečiama vi
sas mūsų veikimas. Ragina
ma mūsų pritarėjai rašytis įi 
mūsų organizacijas ir sykiu da-Į 
lyvauti visokiame mūsų veiki-' 
me.

Dienos visom kolonijom jau 
yra paskirstytos ir draugams 
pranešta, kad rengtųsi prie jo 
prakalbų ir pasikalbėjimų. 
Tiktai Northampton apielinkėj 
dar nėra .p^skįrstytps dienos, 
nes su ta apielinke neturime i 
gėry , sūsiMe’Iiįnų. Toje apie-į 
linkėįė: d- • zaįdpkas bus nuo! 
17 iki’ dienai vasario.

Rengiantis prie prakalbų, 
reikia žiūrėti, kad kiekvienoje 
kolonijoje būtų platinama nau
ja literatūrą, reikia: turėti ge
rus agentus.'; Nei viena kolo
nija negali „ pasilikti < neparsi
traukusi dienraščio “Laisvės” j 
kalendoriaus del pardavinėji-1 
m o.

Prakalbas reikia . garsinti 
gerai. Reikia padaryti geri 
plakatai ir juos gerai išnešioti, 
išdalinti savo kolonijose, kad 
jais pasiekus kiekvieną lietuvį 
darbininką.

Per prakalbas reikia prira
šinėti nauji nariai ir narės į 
mūsų organizacijas. Mes tu
rime daugybę gerų pritarėjų 
kiekvienoje kolonijoje, kurie 
yra tinkami priklaušyti mūsų 
organizacijose, tik reikią, laiks 
nuo laįko, pakalbinti juos, pa-' 
raginti priklausyti mūsų orga
nizacijose ir traukti juos j mū
sų organizacijų veikimą.

Visos kolonijos turėtų pasi
darbuoti energingai, ;kad šis 
maršrutas būtų vienas iš sėk
mingiausių. ■ • v ’ ' *

A. Taraską,
U89 W. 3rd St.,| 

So. Boston, Mas^.
■ 4. .. ■ .--X-----

SHEtjANDOAH, PA.
Kunigas' Išvytas iš Susirinkimo

Sausio 19 d. ~šv. Jurgio pįi- 
rapijonai sušaukė suširinkirrią 
aptarimui bėgančių reikalų. 
Susirinkusieji visai nemani, 
kad kunigas užpuls jų susirin
kimą ir pradės susirinkusius 
atakuoti. Kaip tik parapijo- 
nai susirinko, atbėgo kunigas 
Karalius ir paskelbė, kad čia 
jis prezidentas ir susirinkimą 
atidarys jis, o ne kas kitas. 
Susirinkusieji parapijonai pra
dėjo reikalauti, kad kunigas 
prasišalintų. Kunigas plaktu
ku muša į stalą ir liepia para- 
pijonams nutilti, ries jis čia 
esąs galva. Iškilus lermui, at
eina į svetainę policistas ir pa
reikalauja, kąd kunigas išsi
kraustytų .iš- .svetainės. Nors 
kunigas ilgai purtėsi ir neno-

LIETUVIS GRABORIUS

Rengėjos.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

ŠIŲ METŲ MADOS

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas

Studija atdara kiekvieną dieną ii 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

ne- 
168 
Bus

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

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

A. L. D. 
nariai gaus Seno Vinco Raš- 

Komitetas.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geriausio

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

(49-20)

A. L.
D. S*.
vakarą nedėlioj, 26 šaušio, Knygyno 
svetainėj, 51 Butler Alley. Pradžia 
6-tą vai. vakare. Vietos ir apielin- 
kės lietuviai kviečiami atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti.
L. D. 
tus.

PITTS'j'ON, PA.
' ' • ’ ' i » ■ ; f

D.. L. D. 12-ta kuopa ir L.
A. kuopa rengia skrynučių

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
G R A BO Ri US- U N DERTA K ER

WATERBURY, CONN.
Masinis darbininkų 'mitingas 

nino mirties paminėjimui bus 
dėlioj, 26 sausio, Garden Hall, 
E/Main St., 7:30 vai. vakare,
geri kalbėtojai, kurie nurodys, kaip 
reikia darbininkams organizuotis 
prieš gręsiantį imperialistinį karą, 
kaip reikia kovoti prieš nedarbą, už 
pašclpą bedarbiams, nusenusiems ir 
nepajėgiantiems dirbti. Visi lietu
viai darbininkai ateikit patys ir at- 
siveskit savo pažįstamus. t

A.

j i ) X—

visi nariai ateikit laiku.
Sckr. J. J. Mockaitis.

(19-20)

BRIDGEPORT, CONN.
A. L. D. L. D. 63-čios kuopos me

tinis susirinkimas bus nedčlmj, 26 
sausio, po No. 407 Lafayette St., 
10-tą vai. ryte. Šis susirinkimas 
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

WORCESTER, MASS.
Visiems “Laisvės,” “Vilnies” ir 
“Darbininkių Balso” Skaitytojams 

ir Simpatikams
Komunistų Partijos vajaus reikalo 

delei .atvyko draugas M. Žaldokas į 
Naująją Angliją. Jis bus Worceste- 
ryj sausio 29 d. del pasikalbėjimo su 
visais mūsų laikraščių skaitytojais ir 
simpatikais. .Pasikalbėjimai- įvyks 
Lietuvių Svetariiėje, 29 Endicott St., 
7:30 vai. vakarę. Visi dalyvaukime!

, ' D. G. .J.
. . ■: (19-21)

Tėjo svetainę' apleišfi,' Tet' W 
rėjo policisto reikalavimą iš
pildyti; Tai kunigui Karaliui 
taip atsitiko, kaip toj komedi
joj sakoma: “Lėkė kaip saka
las, o nutūpė kaip vabalas.”

Parapijonai sako, kad pri
verstą jį ir net už kleboniją 
randą užsimokėti.

Rašant šiuos žodžius, jau 
devintas parapijonas laidoja
mas be bažnyčios apeigų, nes 
parapijonai kovoja su kunigu.

Reporteris.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

BINGHAMTON, N, Y.
L. D. S. A, ,23;čia kuopą, rengia 

pąskąitą. Ir diskusijas nedėlioj, 26 
sausio, Lietuvių svetainėj, skiepe. 
Pradžia 2-rą- Vai. po pietų. Paskai
tos tema “Gyvenimas .ir idarbai Ro
žės Luxemburg.” Diskusijos bus 
apie- religiją. Kviečiame visus atsi
lankyti.

PHILADELPHIA, PA.
L. D. L. D. 10-tos kuopos susi

rinkimas bus panedėlj, 27 sausio, 
Liaudies Name, 8th St. ir Fair- 
mounth Avė. Pradžia- 8-tą • vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų. Taipgi gausit naują 
knygą Seno Vinco Raštus. Pasirū
pinkit . ir mokesčius užsimokėti. At
sivežkit ir nauju narių.

Org. A G..
.................. (20-21)

WORCESTER, MASS.
i A.' L. I). ’ L. D.- 11-Ztos 'kubjšos su

sirinkimas bus nedėliojr 26 sausio, 
Lietuvių 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.
(19-20)

1 ; BlilDGEPČRT, ;.ęONN.
Lenino namiriėiimb iriitirie-as bus

lau Try(s, Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Sąvo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJAS’!, t
Jis pilnas žinių apie įkrfcgntmbs ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyveniipą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros- spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
■‘RYTOJŲ.” ’ Tuomet jis susipa- 
žiris su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik----$3: Pusei-------$1.50

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“HYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenoš Aites,

Argentina į ; i

Penkta'dien., Sausio 24, 1930'
i * >

Lietuvaitė Fotografiste
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoiu 

Visokiom Spalvom Paveikslus^
GREAT NECK, N. Y.

Linksmą ir didelį balių rengia L. 
D. S. A. 64-ta Kuopa Subatoje, 25 
d. sausio (January), 1930, B. Strauko 
svetainėje, 139 Steamboat Rd. Pra
sidės 7-tą vai. vakare ir tęsis iki 
vėlumui . nakties.—Gerbiama Great 
Necko, Port Washington© ir Hunting- 
tono visuomene! Nuoširdžiai kvie
čiame visus atsilankyti i šį linksmą 
balių, smagiai laiką praleisti ir pa
sidalinti mintimis su savo draugais 
ir pažįstamais, kad užmiršti kas
dieninius rūpesčius nors ant valan
dėlės. Bus skanių užkandžių ir leng
vų gėrimų pakankamai. šokiams 
grieš Jaunuolių Orkestrą iš Brookly- 
no. Įžanga 50c ypatiai.

Kviečia Rengėjos.
(18-20)

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Norintieji ge1- 
j riausųo patar

navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

ant
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mano 
galite rauti lotus ant visokią kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

FORN1SIAI
Išparduodami Dabar

PARLOR — BEDROOM 
KITCHEN SUITES

DINING ROOM and

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

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

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

::

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA 

Flushing Russian and Turkish Raths, Inc. 
{Žanga nuo 8 vai. iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 

r»V’»T’F> J Antroj klasėj lašais išsimaudymas ,LAIKA y miegojimas per visą naktį ant Jį Cetltūl 
trečių lubų, onngam kambaryj —

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiikai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimai 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio va 

prūdas su sūrum vandeniu.
X LAPUOTOS IšSlPfiRIMUI VANTOS

-Čia įtaisyta 
ir mažesnis

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

Ties Broadway k Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas! Pulaski 10M



MAMMY CITY, PA.

rajono

Per pirmuosius dešimt me-
MES PATAIKOM

tais; bet skirtumas galėtų

Mat, vaičių, gaminant cigaretus to-
jie

WORCESTER, MASS
Gulbes Zarasų Ežere

zuoti, tai veik ant kiekvieno ■ Sausio 9 d. atsibuvo Suvieny- F ' » i j -y • j • IPX. * • • ✓ T * j •

VIETOS ŽINIOS

%
•komite-

Susirin- 
draugin-

dolerių. 
iš tokio

ZARASĄI.—Qruod. mėn. 
11 į 12 Zarasų ežere nak- 
» j f v ’.b 1 .1 _ •

da- 
pa-

BR0CKT0N OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 
šeimynų.

krepį 1”
M. J.

Mass., j
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš

nuo pereitos vasaros. ’ 
kuomet Huntingtonas šūktelė
jo mus, greatneckiečius,prakalbos, diskusijos.

M. ž.

Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos Ir salės, 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad { 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu;- nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepį!”

is .
vojo retos viešnios, pakelei
vės į šilkus kraštus—gulbės

. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence; 
j savo krautuvę kas meneais po kelioliką 

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 

io SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

VASAROS DARGANAI
Ankstyvas , paukštei is pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

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

bus. Atminkite mūsų žodį.

kiu spartumu, kaip kad 
, į į šiandieną yra gaminami.

kąip esąnčių mums skolingais padengtas bėgyje dviejų

. r.mrn" ............-............. . .

, PIRMUTINE IR SENIAUSIA AGENTŪRA

UTHUANIAN AGENCY
■ 545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bklg.

Room 205. Tcl., Liberty 7865

Penktadien., Sausio 24,1980

WILKES-BARRE, PA.
Dar Daugiau Atsikraustė 

Mulkintojų
Šioj apielinkėj ir taip jau 

prispausti darbininkai fanatiz
mo letenos. Giliai yra užnuo- 
dintas darbininkų protas reli- 

J^ginėmis pasakomis, pomirtiniu 
^gyvenimu. Tad ir išnaudoji

mas, ypatingai jaunuomenės, 
yra pasibaisėtinas. Kaip šil
ko industrijoje, taip ir kitose 
ipdustrijose jaunuomenė turi 
įirbti nuo 9 iki 12 valandų 
jcas dieną ir už menkiausią 
ątlyginimą. Turčiam čia lai
me, užtat darbininkams nelai
mė. i '

Nesenai man teko kalbėtis 
su marškinių siuvimo darbi
ninkėmis. Ve ką jos pasako
ja. Dirbu po 9 valandas kas 
dieną; darbas nuo šmotų. Dau
gelis mergaičių išdirba po dvi 
Savaites, tai gauna po $4.00, 

t po du doleriu į savaitę. Dar 
kitos nei tiek neuždirba. O 
labai turi skubinti dirbti. Už 
pukarpymą siūlų nuo rtuzino 
marškinių gauna 10c. Jei no
ri padaryti 10 tuzinų, tai turi 
labai greitai dirbti. Jei nege- 

. rai padarai, tai tau vėl atgal 
sugrąžina arba nuo darbo pa-

■ varo. Mergaitės ir berniukai, 
daugumoje nuo 12 iki 18 me
tų, visi dirba atsistoję prie di- 

. fielių stalui kad kito vos tik 
galva augštesnė už stalą. Ir 

■» tie kūdikiai turi vargti per die
nas tik už du doleriu į savai
tę. Ar bereikia didesnio pa
sityčiojimo iš darbininkų ? Ne.

* Tėvai daugumoje organizuoti 
į mainierįų uniją ir kitas, bet 
Vaikų neorganizuoja. Nes jie 
jau daug pasimokino, kad da- 

, kartinė U. M. W. of A. nie- 
z kas daugiau, kaip tik mokėji- 

mo duoklių įstaiga, tad į tokią 
pat uniją neorganizuoja nei 

rt^ yaikų.
Kuomet darbininkai organi

zuoti į tokią uniją, kuri tar
nauja kapitalistams, tai tur
čiams yra proga išnaudoti dar-! 
tnninkus, kiek tik galima. 
Taip pat turi didelę naudą 
tamsybės apaštalai. Kuomet 
darbininkai tamsūs, neorgani-

Įsas,” kaip ir visados/ tarnaite 
išnaudotojams, o ne darbinin
kams.

Nepaisant kaip nebūtų slė
giam! darbininkai fanatizmo 
jungu, jei tik mūsų organiza
cijos—Komunistų Partija, A.

nariai pradės daugiau veikti, 
tai tamsybės apaštalai neras 
dirvos ir šiose kolonijose. Tad 
kiekvienas, mažiaus daugiaus 
klasiniai susipratęs darbinin
kas, turi kuo daugiausia rū
pintis klasine apšvieta, kad ji 
būtų kuoplačiausia paskleista 
darbininkuose. “Laisvė,” 
“Vilnis” ir “D. B.” ir mūsų or
ganizacijų išleistos knygutės, 
kaip “Krikščionybė ir Darbi
ninkai,” “Pralotas Olšauskas” 
ir kitos, turi būti plačiai sklei
džiamos darbininkuose.

Tamsybės apaštalai ruošiasi 
prie apvaikščiojirpo 500 metų 
sukaktuvių nuo monarcho Vy
tauto. Ką Vytautas monarchas 
davė tais laikais del darbinin
kų klasės, kurį taip ąugštai 
bando iškelti tamsybės apaš
talai, kartu su tautininkais ir 
fašistais? Vytautas nęi kiek 
nesiskiria nuo kitų kraugerių. 
Jis tūkstančius išskerdė darbo 
liaudies, ir tūkstančius pūdė 
kalėjimuose, kurie tik drįso 
pakelti balsą prieš savo paver
gėjus. Bet ir dabar atsiranda 
monarchizmo ir tų budrių 
garbintojų. Fašistai ir juodie
ji apaštalai dar turi ir kitą 
tikslą. Jiems rūpi kuodau- 
giausia iškraustyti darbinin
kams kišenius, kad tuomi su
tvirtinus lietuvišką fašizmą 
Amerikoj ir Lietuvoj. Musų 
organizacijos apskričiai-Vturi 
surengti kelius maršrutpA.;mai
nų apielinkėse tuo klausimu. 
Nheko nelaukti^ reikia greįtai 
dirbti. Iš pat pradžių pakirs-* 
ti fašistų užmačias, neleisti fa
šistams įtraukti darbininkus 
fašizmo naųdaį. Visur turi 
būti jau rengiamos tuo klausi
mu

■ • i

ti vasario 9 Kl. Tni pifrirni sy
kiu bus didžiojoj svetainėj, kad 
ir virš 400 svieto būtų, bus 
susodinta visi prie stalų. Nuo 
esttądos bus duodama atatin
kama programą įr prakalbčlės. 
Vakąrięnę gamins specialiai 
patyrę kepėjai.

Sitsiid/nkime Dalyvavęs.

Sausio 12 d. įvyko prakal
bos draugės Z. C. Mažeikie
nės, kuriąs surengė A. L. D. 
L. D. ir L. D. Š. A. vietiniai 
apskričiai.

Ęalbėtpja nurodė skirtumą 
darbininkų šąlįes Rusijos ir fa
šistų įvaldomos Lietuvos, bū
siantį karą ir Amerikos dar
bininkų uždavinius^ 
buvo labai gera programa, ku
rią išpildė Shonandoah Lyros 
Choro žymesni 'dainininkąi ir 
vietinės dvi merginos, sudai
nuodami solo, duetus bei kvar
tetus, net dešimtį dainelių ir 
du kavalku smuįko solo išpil
dė Shenandoah Choro mokyto
jas j. Šiūtikas.

žmonių atsilankė vidutiniš
kai, bet pagal čionaitinį lietu
vių skaičių, tai mažai. Ne- 
if&įgi mes manome, kad jau 
viską žinome ir todėl nemato
me reikalo eiti į prakalbas bei 
sąmoningų darbininkų susirin
kimus ?

Kūrio šias prakalbas ir pro
gramą girdėjo, tikiu, kad liko 
pilpai patenkinti.

Kelintu kartu man tenka pa- 
tėmyti vienas žymėtinas daly
kas, tai per prakalbas į sve
tainę prieina mažų vaikų, gal 
būt tiįsjiai atsiųstų, triukšmą 
kelti, kj^tuomi pakenkus kal
bėtojui |r klausytojams.

Rengėjams turėtų būti pa
inoka, kad vaikus be tėvų vi- 
|ąi neleisti į svetainę.

Per prakalbas aukų surink
ta $9.75 Aukojo K. Petkevi
čius $1.00; J. Senkus, J. Mi- 
kelionis, A. Baniulis ir Amb- 
razas po 50c; smulkių $6.75.!

K. R.

tų Lietuvių Draugijų (Lietuvių 
Svetainės) metinis susirinki-* 
mas. Atstovų nuo draugijų 
buvo šiaip: Liet. Sūnų ir Duk
terų Brol. Draugijos 18-ka dele
gatų ; SLA. 57-tos kuopos 8 de
legatai ; Lietuvos Dukterų Dr- 
jos 14 del.; šv. Kažimiero drau
gijos 3 dek; Aido Choro 3 del.; 
LDSA. 2-ros kuopos 1 del. ir 
ALDLD. 11-tos kP- 2 del. In
dividualių dalininkų didesnė da
lis nedalyvavo. žinoma, yra 
daug tokių, kurie apleido šį 
miestą, vienok susirinkime da
lyvavo viso apie 60. Iš komi
teto raportų pasirodė, kad per 
praeitus metus gerą progresą 
padarė ir gana geram stovyj 
pradėta 1930 metai, 
kusieji buvo gerame 
game upe.

Sekantiems metams 
tas ir direktoriai išrinkti šie: 
pirm. J. Gerdauskas, vice pirm.
I. Urmonas, užr. rast. V. Mo- 
tiejaitis, fin. rast. J. Petkūnasį 
ižd. A. Katkauskas, iždo globė
jai—P. Bacevičius ir W. Dut 
bickas (jaunuolis, delegatas 
nuo Aido Choro). Direktoriais 
—J. Kyžis, P. Labanauskas, A. 

i Stalulonienė, A. Motięjąitienė, 
j M. Novikienė, L. Sadeikįenė ir
J. Kalakaųskas. Kaip matote; 

itai ypatingas dalykas, kad mo
terys stoja j Lietuvių Svetainės 
komiteto darbuotę. Galima ti- 

i kėtis dar geresnių pasekmių ve
lkančiais metais, nes paminkius 
į visos moterys yrą jau ne kar
tą pasižymėjusios įvairiuose

$urys atdaros 7:30 vai. vakare parengimuose savo sugabiu 
A ~ S - • i, . darbštumu. Buvusio komitetom. amžiius ir žemiau veltui. patiekų pĮaną didelei vakarie. 
Įžanga $1 ypatai; .vaikams.)! c ne« (bankietul) susirinkimas 

KOMITETAS. iUŽgyrė. Vakarienė turės įvyk-

kampo yra bažnyčios, kuriose 
jdarbininkus mokina būti nuo- 
lankiais, ištikimais! išnaudoto

jams. Niekad nesipriešinti 
prieš išnaudotojus, tuo dau
giau dievas mylėsiąs. Ir to
mis nesąmonėmis daugelį dar
bininkų apkvailina. Darbinin- 

- kai nieko negavo be kovos ir 
aštrios kovos, ir nieko niekad 
nelaimės. Tik per aštrią ko- 
yą gales laimėti didesnes al
gas ir geresnes darbo sąlygas.

Špitolninkų dar viena įstai
ga atsikraustė į Wilkes-Barre, 
tai “Garsas.” Aišku, kad jis 

y tas čia sau didesnę dirvą, ne- 
gu kitoj kurioj kolonijoj. Kaip 
minėjau, mainų apielinkėj visi 

į ^ darbininkai labai yra prispau- 
' .sti fanatizmo letenos, mažai 

dar rūpinasi protavimu, klasi
ne kova. Bet ir tai jų tos pa
sekmės bus tik laikinos. At
eina kovų bangos, mainierių 
Streikas. Jei iki tam laikui 
darbininkai nepdrsitikrins, kas 
yra jų tikras priešas ir kas jų 
Reikalų gynėjas, tai persitik- 

ns kovos bangose. “Gar-

riverside, n. j.
'Vakarienė su Šokiais
Bengia A.L.D.L.D. 142 Kuopa

Sukatoj, 25 d. Sausio (Jan.)
' LENKŲ SVETAINĖJ

Stirview ir Adams Streets

įSIGYIilT PUIKIĄ KNYGĄ

“SLIAKERIS"
Tai apysaka, paimta iš lietuvių gyvenimo Amerikoje, 
piešianti jųjų vargus, jų raskažius ir tas tragedijas, 
kurios prisiėjo pergyventi karo metu. Tai apie 300 

puslapių storumo knyga.
: J įleido dienraštis ‘‘Laisvė”. -:- ’Raina tik 50 centų. 

Siųskit užsakymus tuoj aus.
: *LAISVč”, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y,

■fįĮMlHiĮjlilį.iltl'iįil 11. ............. SZ

9 d. sausio įvyko L. D. S. A. 
(Į4-tos kuopos metinis susirin
kimas. . Tik pusė' parįų atsi
lankė.
kad neturi laiko nei metiniuo
se kuopos susirinkimuose da
lyvauti.

Iš finansų raštininkės rapor
to pasirodė, kad pereitais me
tais per kuopos pasidarbavi
mą, t. y., aukų rinkimą ir li
kusio nuo parengimų pelno 
darbininkiškiems reikalams iš- 
aukota apie šimtą 
Tai graži suma, kaipo 
mažo kaimelio.

Delegate iš pirmo 
konferencijos - išdavė tinkama 
raportą, pažymėdama visus

Bėda su draugėmis,

A. L. D. L. D. kuopos rengia 
mą pikniką, tai mes, ‘visas 
Great Neckas, kaip vienas, nu- 
gužėjom “pasiimdami” sykiu 
pusę Poyt Washington©. O 
Huntingtonas iki šiol pas mus 
nepasirodė. Nors, tiesa, nebu
vo nei oficialiai pakviesti. 
Todėl šį sykį nors akmenimis 
snigtų, vienok Huntingtonas 
privalo būti pas mus.

Baliaus vieta—439 Steam
boat Road. Pradžia 7-tą vai. 
vakare.

Greatneckiete G.

Didžiausias Išsivystė
Pareikalavimas
Cigaretę Rūkymui

Taip pat j _ ________
svarbesnius rajono nutarimus. nesių! 1929 metų pagamintas 

vcigaretų daugis beveik per
viršijo skaičių visų 1928 me
tais padirbtų cigaretų, kaip 
kad rodo valdžios raportai, 
kurie buvo paskelbti paskuti
niu laiku.

Nors cigaretų rūkymas pa
didėjo su 'augštu įtempimu' 
bizniškame ir visuomeniškame j 
gyvenime po karo, tačiaus 
žmonės, kurie turi artimų rei
kalų su pramone, numato, jog 
dabar, kada , mados yra. linkę 
prie kūno figūros pilnumo ir 
prie nuosaikesnių papročių 
darbe, žaidime ir valgyme,— 
tai išsivystys dar didesnis rei
kalavimas cjgaretų, kaipo nuo
saikumo prięmonės, delei iš
vengimo perdėjimų.-

Spalių mėnesį 102 bilionai 
cigaretų buvo padirbta Jung
tinėse Valstijose, kas yra apie 
12 bilionų daugiau, nekaip tą 
patį mėnesį pereitų įlietų, ir 
tiktai keturiais bilionais ma
žiau. už visą skaičių cigaretų, 
kurie buvo pagaminti per dvy
liką mėnesių ištisais 1928 me- 

būt
sa-

1 Abelnas pereitų metų veiki
mas kuopoj buvo gyvas ir su
tartingas. Nors/ . tiesa, mes 
nękurįos1 : “senės” kuopietės, 
nei piršto x nepridėjome prie 
kuopos darbų. Aš pati jau
čiuos esant kuopai skolinga 
darbais, bet ųž tai mūsų nau
jos kuopietės energingai dar
buojasi. Štai, drauges O. 
Skridulienė ir M. Šidlauskienė 
ąumušė rekordą iš anksto iš- 
plątindąmos daugiaus kaip po 
20 tikįetų buvusios prieš nau
jus metus vakarienės, kuomet 
“senės” nekurios tik po vieną, 
kitos nei vieno neįstengė iš- 
platint. O vakarienių pasek
mės priklauso nuo iš anksto 
tikietu išplatinimo. Minima 
vakarienė pelno davė 22 dol. 
su centais.

Mes niekad v>estovim be 
darbo, štai ir vėl rengiame 
šaunų balių ant 25 d. sausio. 
Čia noriu atkreipti atydą mū- 

kaimynų huntingtoniečių,

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: T^,ysK°ne’
Bell, Oregon 5136

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

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmi 
vietiniams 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 kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigaru, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pariunČia- 
me ant pareikaiavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatii- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigip, Skilvio, Žarnų ir Mūšlažarnes _LigU> 
Galypsį Skaudėjimo, Neuralgijos. Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. JėiįĮfd'jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrt-J 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI L'ZDYKĄ 
X-Spinduliai,

Specialistas Jau 25 Metai
VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

Kraujo literiniai, Lnhoratorijo. Bandymai

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 
M. Nedt-lioj 9 A. M. iki 4 P- M-

Nuodugnios Prelekcijos 
Workers Forume

Su visais svarbiausiais 
barties klausimais galima
matiniai susipažinti, lankant 
Sunday Forumo prelekcijas, 
kurios būna Jciękvieno. sekma
dienio vakarę, Workers 
School .svetainėje, Unįon Sq., 
New Yorke. Prasideda 8-tą 
vai.

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 26 d., čia duos nuodugnią 
prelekciją apie “Nusiginklavi
mą” drg. Wm. F. Dunne, “La
bor Unity” redaktorius, 
nušvies, kaip dabar po
siginklavimo” skraiste imperi- 
listai, susirinkę Londone, da
ro planus užpulti Sovietų Są
jungą, ir kaip jie veidmainiau
ja ir meluoja: kalba apię tai
kos palaikymą pasaulyje, o iš
tiki'© manevruoja vieni prieš 
kitus, besiruošdami į naują 
pasaulinę kraujo maudyklą.

Jis 
nu-

Nacionaliai Partijos 
Lavinimo Kursai

. J

'Komunistų Partijai dabar 
reikia daugiau,,negu kada pir
ma, veiklių proletarinių drau
gų, .kaipo vadų Partijos dar
be. Tuo tikslu vasario 10 d. 
New Yorke atsidarys kurdai 
National Training Sčhool, dė
lei nuodugnaus palavinimo 
marksizmo-leninizmo teorijoj 
ir praktikoj tų draugų, kurie 
bus susiųsti iš įvairių, distrik- 
tų.

Tai lab.ai’ „syąt'blte. dalykas 
šiuo momentu, kilomėt ameri
kinis kapįtaį.Umas kenčia kri- 
zį, darbininkų judėjimas' pa
matiniai kairėja ir revoliuci
nės darbuotės dirva platėja.

CITY POINT
Gražus kampinis trijų Šeimynų 

namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karąm mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiąi. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

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

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,5į00 arba mainytų ant? vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Mątykitę A. tylizarą.

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

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, bamė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo, su garadžium* 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

Kai yra didžiausiai žmogau* priešai?—fialtii. Jii ne tik innkiaoaiai ligai Įvaro. Mt 
ir j grai»t paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačig Ameriką paganejuiiua

~ _ __ w (Milteliui nuo šalčio) jokių Šalčių nebijo. UfcUrban s Gold Powders 75c už buk8^ «psigin>iuok nuo mto amžino prieuo!
TT m i ?rn tui kanuolė priefi kitą amžiną žmogaua priešą—-ridn-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuria žmogui pagamina daug rūpeičių Ir

aunkių ligų. 25 centai už akrynutą.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ. HOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PA8—

Siųsdami pinigui 
bu savo adresu, užrašykite:.

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
1C1 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

Aš, žemiau pasiraŽęs, siunčiu VIENA DOLERI, už kuri malonėkit man pridurti 
URBAN S GOLD ’POWDERS ir URBO LA, bu nurodymai*, kaip vartoti.

Vardu

No--------------

Miestas _ __

i Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Musų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai gėn.

Ką .maną! daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gailsi geriausi patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, faripas ir namus.

' OTRUANIAN agency 
Savininkai: A. WAS ir Ū K YWU

545 Broą4w*y> Boston. Tel., 0605—1337

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
786 Lexington Aye., tarpe 58tn ir 59th Sts., New York City 

, A . . __ , Įėjimas iš 736 Lexington Ave. .
Įsteigta 25 metai. Būk nepriguĮmingas. Išmok karų amatą ir P " 
dek kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokią išdirbimų karus per trumpą laiką ir mažą kainą. 
Specialūs klasės ;moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis įt' vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
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VIETOS ŽINIOS
Puikiai Pavyko Lenino

tie 
k u-

Oil

Nusipirkite, Draugai, 
Tikietus Išanksto į 
“Laisvės” Vakarienę

t Daug keblumo padaro 
mūsų draugai ir prieteliai,
rie nepasiperka išanksto tikie- 
tų į vakarienes. Turėtų su
prasti, jog valgiai, stalai ir 
kitkas turi būt priruošta tam 
tikram žmonių skaičiui. Ki- 
taaį), susidąro rengėjams ne
smagumas: gali, mat, būt pa
dirbta arba perplatūs prisi- 
rtfhgimai arba persiausi, kuo
met nežinoma, kiek bus pub- 
li|;64- O be tokių nesmagumų, 
roįdos, ^neapsiėjo nei viena iš 
mįsiškių vakarienių,* nes dau
gelis yra įpratę pirktis įžan
gos tikietus tiktai tą patį va
kari; be jokio pranešimo iš- 
anksto.

J‘Laisvė” prašo, kad draugai 
atfnestų. savo i

Muitų Valdininkai Leido 
Šmugeliuot Degtinę, 
į Ameriką

New York o Standard
Kompanijos pirmininkas, II. L. 
Pratt įsišmugeliavo laivu deg
tinėj ir kitų alkoholinių, gėri
mų bent už $25,000 pereitų 
metų gegužės mėnesį. Ųž tą 
įvežimą būtų turėjęs sumokėti 
$16,000 pabaudos. Bet New 
Yorko muitinės kontrolierius, 
pulkininkas, A. F. Foranas ir 
penki jo padėjėjai inspekto
riai be niekur nieko praleido 
tą šmugelį p. Pratto. Aikštėn iš
kyla, kad ir pats vyriausias 
kontrolieriuj ir labai i’‘šla
pias.” •; • ■ , r | j i•; ■

Dabar eina • nagrinėjimas 
skundų prieš p. Prąttą ir prieš 
minimus muitų valdininkus.

nerangumą šį Kairioji Maisto Darbininkų 
sykį ir tuojaus apsirūpintų ti- n •• n Limfiimil
kietais į “Laisvės” vakarienę, umJa uaro LdJIIItJJimŲ
kurią turėsime sekmadienio 
vakare, sausio 26 d., “Lais
vės” svetainėje, po užbaigimui 
dienraščio dalininkų metinio 
sUVažiavimo.

Svečių bus apsčiai ir iš to- 
liaus, nes “Laisvė” turi šėri- 
ninkų visuose Amerikos kam
puose. Smagu ;.bus, suėjus 
prie vakarienės, su jais pasi
kalbėti ir išgirsti jų prakalbė- 

• lių, kaip klojasi lietuviškam 
darbininkų judėjimui kitose 
kolonijose.

Vakarieniautojus d ž i uginsl 
ne tiktai skanūs valgiai, bet 
ir dainos su muzika. Grieš 
Wm. Endziulis, jaunas gabus' 
smuikininkas; dainuos K. 
Menkeliūniūtė ir F. Stankū
nas; pianu akompanuos L. B. 
Šalinaitė. Būsią ir daugiau 
meno kąsnelių, apie kuriuos 
ęužinos tįktai atsilankiusieji. 
* Po vakarienės seks šokiai 
prie 'RetSkėvičiūtės prkdstros.

Įžangos kaina $1.50. . .

Kairiosios Maisto Krautuvių 
Tarnautojų Unijos lokalas 
17-tas laimėjo streiką prieš 
vaisių marketą, 272 East 170th 
St., New Yorke. Visiems dar
bininkams ir tarnautojams lie
ka pridėta po $5 daugiams į 
savaitę.

Streiko metu policija ir sam
dyti privatiniai padaužos ap
mušė daugelį pikietuotojų. 
Dar tik užvakar buvo areštuo
ta šešios pikietuotojos.

Kairioji unija dabar veda 
streiką prieš mėsos krautuvę 
2311 Avė. U, Brooklyne. 
Streiklaužius stato “socialisti
nė” Hebrew Trades Unija.

Kairieji platina savo darbą, 
stengdamiesi šuorganizuot į 
savo uniją darbihinkus visų 
valgio produktų krautuvių 
New Yorke ir Brooklyne.

Iš jau padalytų laimėjimų 
gali įsitikint ir “nevierninkai,” 
jog komunistų vadovaujamos 
unijos yra vienintelės, kurios 
moka kovoti ir laimėti.

Peršautas Kareivis Kalbės 
Tarp. Dari). Apš. Mitinge

Šiandien vakare Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
mass-mitinge Irving Plaza sve
tainėje, New Yorke, kalbės 
Joseph F. Fofrich, ex-kareivis, 
kuris buvo sunkiai sužeistas 
pasauliniame kare. Jis yra 
smarkus veikėjas, ir suorgani
zavo iš buvusių kareivių Tarp
tautinio D. Apsigynimo kuopą 
Keasby, N. J.

Jis yra išgulėjęs ketverius 
metus Veteranų Ligoninėje 
Chicagoje, kur sužinojo apie 
komunistinį judėjimą, iš kaip 
tai užkliuvusio Partijos organo 
“Daily Workerio,” ir nuo to 
laiko pasidarė karštas revoliu
cinio judėjimo darbuotojas.

Mitinge bus ir keli kiti ga
būs kalbėtojai, kurie perstatys 
susirinkusiems' miesto valdžios 
ir teismų, terorą prieš streikie- 
rius ir kovojančias darbo uni
jas, ypač kreipdami domę į 
Shifrino, Miheolos streikierių 
bylą ir į peršovimą drg. St. 
Katoviso. /

Mitingas turės patarnaut 
sužadinimui darbininkų į veik
lumą šį šeštadienį ir sekmadie
nį, kur su dėžutėmis bus ren
kama aukos gatvėse ir vaikš
čiojant po namus, delei gelbė
jimo čia suminėtų klasės kovos 
kankinių, taipgi ir gastonie- 
čių.

Dėžutės yra gaunamos rašti
nėje International Labor De
fense, 799 Broadway, 
422, New Yorke.

18 Asmenų Nubausta už 
Vajišiavimą Krautuvėse

Specialiu Sesijų Teisme New 
Yorke užvakar buvo nuteisti 
užsimokėt po $25 pabaudos 
du vyrai ir 16 moterų už smul
kius apsivogimus krautuvėse.

Dvi mergaitės, drg. Minnie 
Smith, 16 , metų amžiaus, ir 
Anna Feuerstein liko nubaus
tos viena diena kalėjimo už 
dalinimą komunistinių atsišau
kimų kareiviams 212th Coast 
Artillery kazermes, W. 62nd 
St., New Yorke.

SUVAŽIAVIMAS, VAKARIENE, 
KONCERTAS

Visi “Laisvės” Bendrovės dalininkai turi 
sekantį sekmadienį, 26 sausio (January), 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
vės suvažiavime turėsime aptarti daug labai svarbių organi- 
zacijinių ir kitokių dalykų. Suvažiavimo pradžia 10-tą vai. 
ryte.

būt suvažiavime
1930, “Laisvės”

Šiame bendro-

Vienas iš labiausia pavyku
sių Lenino paminėjimo mitin
gų buvo Madison Square Gar- 
dene, New Yorke, trečiadienį, 
sausio 22 d. Darbininkiškos 
publikos prisirinko virš 16,000. 
Kadangi tai buvo šiokia diena, 

i viduryj savaitės, ir darbinin
kai ant rytojaus turėjo eiti 
prie savo užsiėmimų, tai gali
ma ' sakyt, mitingas pasisekė 
geriau, negu daugelis tikėjosi.

Visų ūpas buvo pakilęs. 
Įvairios unijos, ypač, kurios 
komunistų vadovybėje dalyva
vo pastaraisiais laikais strei
kuose, dalyvavo “in corpore” 
su vėliavomis ir su kovos obal- 
siais. Raudonųjų jaunuolių 
didelio pulko paroda liudijo 
apie gausų kovotojų šaltinį iš 
jaunosios darbininkiškos gent- 
kartės. '

Viena po kitos '■ skambėjo 
darbininkiškos dainos.

Mitingą atidarė drg. Darcy.
Įvedamąją prakalbą pasakė 

distrikto organizatorius drg. 
I Amter, daugiausia dėstyda
mas apie augančią masinę be
darbę, gilyn einantį kapitaliz
mo krizį, apie Hooverio val
džios “suraminančius” blofus 
ir apie reikalą organizuotis 
kovai prieš bedarbę ir prieš di
dėjančią reakciją, taip pat 
prieš darbininkų pardavikus 
iš Amerikos Darbo Federaci
jos ir Socialistų Partijos. Drg. 
Amteris padarė ir atsišaukimą 
stoti į Komunistų Partiją, kuri 
viena tegali vesti tikruoju ke
liu darbininkus -jų kovoj už Į 
kasdieninio būvio gerinimą, vi- prfiz HoOVCHC BlofuS 
suomet turėdama mintyj galu
tinąjį tikslą—kapitalizmo nu
griovimą ir proletariato dikta
tūros įkūrimą.

Kiti kalbėtojai giliau palietė 
įvairius specialius šio laikotar
pio reikalus, kovą prieš impe
rializmą, besiruošimus į naują 
karą, taikomą visų pirma 
prieš Sovietų Sąjungą, ir t. t. 
Kalbėjo negras drg. Otto Hali, 
Albert Totherow (vardu pie
tinių valstijų audęjų) ; Robert 
tylinor,, M. J. £Įlgin, < > ( ; • <

Buvo pasveikinimų nuo dau
gelio darbininkiškų organiza
cijų, tame [skaičiuje drg. En
rico Datina įteikė pęvoliuci- 
nius sveikinimus nuo Meksikos 
komunistų Partijos; < Alberta 
Tate—nuo negrių darbininkių ; 
pasveikinimas nuo Jaunųjų 
Pionierių ypač padarė įspū
džio. . i

Kad dabartinis Partijos va
romas naujų narių vajus duo
da pasekmių, tai pasirodė iš 
būrio čia įvesdintų Kom Par
tijos naujų rekrūtų.

Ęevoliuciniai-dailiška masi
niai vaidinama, šokių regykla 
“The Belt Goes Red”; Fr. 
Choro dainos, darbininkiškas, 
sportas, muzika—viskas darė 
vakarą iškilmingu, kėlė susi
rinkusiems dvasią, akstino prie 
naujų kovų po Lenino vėliava.

PASIRANDAVOJA didelis ir švie
sus kambarys del dviejų merginų 

arba vaikinų. Kreipkitės po No. 234 
Grand St., ant antru lubu, Brook
lyn, N. Y. ‘ ‘ (20-22)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviška užeiga, ga

li pirkti vien biznj arba su visu 
namu. Biznis įdirbtas, jokios bėdos 
neturėta per visą laiką. Randa ne
brangi. Prie biznio yra kambariai. 
Pardavimo priežastis—noriu apleisti 
miestą. Labai gera proga, pasinau- 
dokit. P. Gvazdaitis, 86 Jackson 
St., Newark, N. J. (2027)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA senyva moteris pri

žiūrėjimui 2 metų kūdikio. K. 
Meškauskas, 224 Ripley-Pl., Eliza
beth, N. J. (20-25)

REIKALINGA veiterka (prie stalų 
patarnautoja) nedidelėje restaura

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

f , LIĘTUVIS ;

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Room

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u s paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

JONAS
173 Bridge St., '

STOKES
’. Brooklyn, N. Y.

F. Stankūnas, Vienatinis Lietuvių Basas Amerikoje

žiavimui bus skani vakarienė ir puiki prograipa.
Stankūnas, K. Menkeliūniūtė ir Wm. Endziulis: 

10. Jiems akompąnuos L. B. šalinaitė. |, 
ęš EIen6s RetikeviČiūtės orkestrą.

Įžanga $1.50 Ypėtai - < > ; » > »>j

Darbo Komisionierė Muša

Miss Frances Perkins, New 
York o valstijos darbo komisio
nierė, užginčija prezidento 
Hooverio skleidžiama blofa, 
būk bedarbė jau eina mažyn. 
Jinai - per spaudą skelbia 
skaitlines, kurios rodo, jog be
darbių skaičius kasdien auga.

Ir Vėl Smagus Vakaras 
Ridgewoode

Šią subatą, sausio 25 dieną, 
Degulio ir šapalo salėje, 147 
Thames St., bus smagus ridge- 
woodiečių balius ir
griežiant gerai orkestrai, 
džia 6:30 yąl. vakare. 
J__ j visiems žinoma,

Tardysią Magistratus Kaip
Kriminalistu Sėbrus

Apskrities prokuroras T. C. 
T. Crain ketina pradėt platų 
tardymą Žemesniųjų miesto 
teisėjų-magistratų. Perdaug,, 
mat, jau artimų ir aiškių ry
šių turi’ magistratai su galva
žudžiais ir' kitais krirriinalis- 
tais, * kurie magistratus šme- 
rūoja* riebiausiais kyšiais, duob
dami jiems tūkstančius dole
rių neva į “paskolą”' ir t.' t. 
Bet magistratams' nėra ko la
bai bijotis ir šip tardymo. Jie 
supranta, jog varnas varnui 
nekirs į akį. Oraino žadamas 
tardymas bus tiktai naujas 
blofas, kad sumulkint gyven
tojus, būk augštieji valdinin
kai vis dėlto žiūri teisybės ir 
teisingumo.

Klaidos Atitaisymas
Aprašyme buvusios pramo

gos, kurią surengė keturios L. 
D. S. A. kuopos naudai Gas- 
tonijos streikierių, nebuvo pa
minėta drg. Merkevičienė iš 
East New Yorko, kuri labai 
daug dirbo tanji parengimui. 
Gal tc^dfau^S mums atleis už 
neat^argumąi. •

Komisija

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešai# Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergaii ir Bubatomia iki 6 vai. 
Penktadieniais ir »ekmadieniai« tik 
eulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR. Į
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTJIAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

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

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

Nedėliomis 10 A. M. iki i P. M.

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

šokiai, 
Pra- 
Jau 
kad 

mūsų rengiami vakarėliai bū
na suėjusios "publikos visapu
sio patenkinimo 
o šiuo sykiu manome 
gešnio laiko turėti, 
šokių, bus daugybė 
užkandžių. Įžanga, 
suomet, labai pigi: 
asmeniui. Tat kviečiame vi
sos apielinkėš draugus ir pri
tarėjus bei jaunimą, norinčius 
smagiai pabaliavoti, ateiti į 
mūšų parengimą. Tik nesivė- 
luokite. Rengia abidvi Ridge- 
woodo progresyvių darbininkų 

(org&nizacijos—A. L. D. L. D. 
'55 kuopa ir L. D. S. A. 132 
kuopa, kurios visuomet atsi- 
lienia į gyvuosius darbininkų 
reikalus. Komisija.

(19-21)

šenai

bankietai, 
dar sma-

Apart 
žaislų ir 
kaip vi- 
tik 35c

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

TeL, Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUĖR

SĄVININKAS
Pcrkraustome namų rakandus 

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABOK1US
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

visiem be skirtumo.Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo ne- 

-daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
i Chemikalų (

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint nąturalį vidurių malimą. 
Neręikia virint, 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.

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas \

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Tek, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) t 

BROOKLYN, N. Y.

r
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