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Iš Milžiniškos Drg. Katoviso 
Laidotuvių Demonstracijos Pirmas Lietuvių Darbininkai Visų Š&lių,

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

Darbininkų DienraštisPo didžiausiai darbininkų 
demonstracijai, kokią New 
Yorkas buvo kada matęs, kū
nas drg. St. Katoviso, kurį 
streikierių mitinge nušovė po- 
licmanas, tapo palaidotas ant
radienio popietį, Mount Olivet 
kapinėse, Maspethe, kur jį at
lydėjo pusantro tūkstančio 
darbininkų. Apart kitų pen
kių kalbėtojų, prie kapo pa
sakė prakalbėlę ir nužudytojo 
brolis, kuris pareiškė: “Aš 
įstoju į Komunistų Partiją, 
kad kovot už tą idealą, ku
riam mano brolis Stepas pa
aukojo savo gyvybę.“

Ant kapo storai sukrauta, 
kokios keturios pėdos augščio, 
raudonų gėlių vainikai nuo 
revoliucinių darbininkų orga
nizacijų, ir apjuosta raudona 
vėliava.

Iš New Yorko Katoviso kū
nas, kurį palydėjo 25,000 dar
bininkų iki 57-tos gatvės, bu
vo pervežtas per Queensbor- 
ough tiltą. Kada policija ant 
tos gatvės sustabdė demonstra
cinę procesiją, raudonosios vė
liavos nešėjas praspruko pro 
policijos eiles, užšoko ant au- 
tomobiliaus palaipo ir norėjo 
palydėti į kapines velionį 
draugą su ta pačia vėliava, 
kurią nešė demonstracijos 
priešakyje. Bet pasiviję polic- 
manai išplėšė vėliavą ir sugrą- 

* žino jį atgal.
Kapitalistiniai laikraščiai 

gieda, kad policija buvusi to
kia mandagi, tikrai “šventa.“ 
Bet teko matyti vieną polici
jos detektyvą, kuris stumdė 
komunistinių lapelių dalinto
jus ir mušė jiems iš rankų la
pelius. Policijose raitelių ka
pitonas ties 3rd Avė. ir 23rd 

' St. su arkliu šoko ant tirštų 
demonstracijos eilių. Tas jo 
bandymas tuojaus sukėlė
smarkų sujudimą ir skardžius 
protestus prieš brutališkumą. 
Visa giria darbininkiškų, kie
tai sugniaužtų kumščių iškilo 
į orą. Ką tai reiškia, suprato 
policijos inspektorius; sustab- 

;dė kapitoną ir ramindamas 
minią, veidmainiškai sušuko, 
kad tai kapitono arklys “pa
sibaidęs,“ o jojikas neturėjęs 
jokios blogos intencijos, . .

Nors policija elgėsi gana at
sargiai, bet atskiruose atsitiki
muose ji vis tik nesuvaldė sa
vo nagų.

Kaip žinoma, New Yorko 
policijos vyriausybė , iš pra
džios visai žadėjo neduoti vie
tos jokiai demonstracijai Un
ion Square; paskui buvo pri
versta nusileisti, ir paskyrė 
siauroką vietelę prie šiaurinio 
tos aikštės galo. Policmanai 
buvo pastoję ne tiktai įvairias 
gatves, kad nukreipt žmonių 
plaukimą į Union Square; jie 
bandė užtvenkti ir kiton pusėn 
nukreipti darbininkus, išeinan
čius iš 1 požeminių gelžkelių 
stočių.

• Kaip pripažįsta vienas po
licijos kapitonas, “tvarką“ da
rė 500 raitų ir pėsčių polic- 
manų, nekalbant apie kitą tiek 
slaptosios policijos kriukių, 
kurie maišėsi tvaniškai au
gančioje minioje. Bet jie to- 
žmonių tvano nepajėgė sutu
rėti. Greitai • masės sulaužė 

■ sienąs toę vietos, kuri buvo po- 
* \ licįjčs paskirta. Užtvino dar- 

bir/inkų miniomis visi šaligat- 
I viai, aikštės pakraščiai, paga
liais ir visa aikštė.;'

Paklausus vieno i policijos 
kapitono, kiek čia galėtų būt 
žmonių, jis laikraščio reporte
riui atsakė, kad gal būt iki. 

į 60,000; bet, sako, į laikraščius' 
to dėti nereikia'; užteks, jei
gu parašysite, kad buvo kokie 
penki šeši tūkstančiai.

Panašiai it mažina buržua
ziniai laikraščiai tos publikos 
skaičių. Taip antai, Evening 
Telegram pripažino tiktai 21,- 
000; Evening World pažymė
jo, kad pačioje lydėjimo de- 

. monstracijoje gatvėmis traukė 
apie 10,000. Visi kapitalistų 
laikraščiai bent du tris kartus 
sumažina skaičių Union Sq. 
minios ir tų, kurie ėjo paly
dėjimo procesijoje.
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Moteris Reikalauja nuo Ku
nigo $5,000 už Bučkį

Kansas City, Kan.— Mo
teris Bertha Thomas, 35 
metų, patraukė teisman ku
nigą Cornish ir reikalauja, 
kad jis jai atlygintų $5,000 
už bučkį. Ji sako, kad baž
nyčioj mažam kambary ku
nigas per spėką ją pabučia
vo. Ji yra religijos ir mu
zikos mokytoja.

Švedijos Karaliaus Brolis 
Pasiuntė Protestą Sovietam

Stockholm, Švedija.—Šve
dijos Evangelikų Susivieni
jimas pasiuntė Sovietų val
džiai protestą prieš slopini
mą religinių burtų.

Taipgi protestą pasiuntė 
ir princas Bernadotte, bro
lis Švedijos karaliaus Gus-, 
tafo.

Tie parazitai reikalauja, 
kad Sovietų Sąjungoj būtų 
leista liuosai veikti viso
kiems religiniams apgavi
kams, kurie po priedanga 
religijos varo kontr-revoliu- 
cinį darbą.

džiau- 
valia, 
Union 
23-čią

Kulkosvaidžiais buvo už
tvenkta Broadway; policija 
sumobilizavo automobilius, ku
rie aklinai užmūrijo ,MUdison 
Avė. virš;23-čioą gatvės; pri
statė pėsčių ir raitelių polic- 
manų, taipgi ir slaptų polici
jos narių su gazinėmis'bombo
mis, kurie btivo už skrybėlių 
užęlkišę laikraščių reporterių 
korteles, idant darbininkai ne
pažintų, kas jie tokie. At
važiavo pats policijos komisio- 
nierius Whalenas ir miesto 
majoras Walkeris, kad būt ant 
vietos ir duot komandą atida
ryt ugnį į demonstrantus, jei
gu jie bandytų traukti didžio
siomis vidurmiesčio gatvėmis. 
Ir tie ponai dabar labai 
giasi, kad visgi yra jų 
nes demonstracija iš 
Sq. turėjo pasukti į
gatvę, o paskui į Pirmą Ave
nue. Policijos komanda ypač 
bijojo, kad demonstrantai nei
tų Septinta Avenue, kur yra 
didžiausias drabužių darbinin
kų centras.

Demonstracijos eigoje pa
skleista tūkstančiai lapelių, 
nurodančių kapitalistinės “de
mokratijos“ smurtą, terorą; be 
to, juose buvo, šaukiamą dėtis 
į Komunistų Partiją, organi-, 
zuotis bedarbiams, kovoti 
prieš imperializmą ir prieš pa
vojų karo, ruošiamo ant Sovie- 
tų galvos. • . ■) ; ; ■ , .

Pasipainioję “socialistai’/ 
piktai. šnai^ayo, j d e m on stj,'a ir
tus. Mat, kaip tik jų advo
katas, “socialistas“ Solomonas, 
ir buvo išėmęs indžionkšiną 
prieš streiką, kuriame . polici
ja nušovė drg. K'atovisą, 
' Keliolika kalbėtojų Union 
Aikštėje reikiamai išdėstė, 
ką reiškia nugalabijimas drg; 
Katoviso, kaip jo vietą revoliu
cinėse eilėse užpildys šimtai 
ir tūkstančiai kitų pasiryžusių 
kovotojų; kaip krizį kenčianti 
ir karui besiruošianti Ameri
kos buržuazija žiaurėja, o 
darbininkai, kęsdami nuo be- 
bedarbės ir įvairių kitų šio lai
kotarpio blogybių, eina kairyn 
ir darosi revoliucioniškesni. I
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Raudonoji Pagelba Atsišaukia į Darbinin
kus Nedaleisti Lietuvos Fašistams Žudyti 

Revoliucinius Kovotojus
Raudonoji Pagelba (poli

tinių kalinių gynimo tarp
tautinė organizacija) savo 
buletine, leidžiamam Berly
ne, sausio 16 d., išleido se
kamą atsišaukimą į pasaulio 
darbininkus:

Lietuvos fašistiniai valdo
nai rengia naują piktada
rystę, ir jie papildys tą pik
tadarystę ir nužudys du 
klasiniai sąmoningus ir nar
sius draugus, jeigu tarptau
tinė darbininkų klasė, jei
gu visi progresyviškos min
ties draugai ir tikri kovoto
jai už darbininkų klasės 
pasiliuosavimą negalės tam 
pastoti kelią.

Rugpjūčio mėnesį, 1929 
metais, fašistinė policija su
rado slaptą spaustuvę Lie
tuvos Komunistų Partijos. 
Nuo įsteigimo “Lietuvos 
respublikos” Lietuvos Ko
munistų Partija buvo nele- 
galė. Keli darbininkai, ku
rie buvo suareštuoti sąryšy 
su atrastą spaustuve, buvo 
atiduoti karo lauko teismui. 
Jie1 ’buvo kai tiriami’ šalies iš
davystėj. Karo Jauko .teis
mui to užtenka, jeigu kalti
namieji yra komunistai. Tas 
reiškia, kad jie taipgi kalti 
bile piktadarystėj. Karo

Bet

gė trys iš fašistų buvo nu
teisti apleisti Kauną ant tū
lo laiko, o prieš du kitus 
byla tapo panaikinta.
tą pačią dięną du kiti kalti
namieji, kurie nebuvo fašis
tai, bet revoliuciniai darbi
ninkai ir nariai Komunistu 

t <•

Partijos dištrikto komiteto 
Šiauliuose, ’ ’ tapo nuteisti 
mirčiai. 'i

Dabar fašistai nori nužu
dyti du darbininkus. Tik vi
so pasaulio darbininkų 
tarptautinis^ protestas gali 
išgelbėti jų gyvastį. Fašis
tai susilaikys nuo tos bjau
rios piktadarystės tik tuo
met, Jei jie pajus didelį dar
bininkų pasipiktinimą ir ga
lią tarptautinio solidarumo.

Darbininkai, išgelbėkime 
gyvastį Kučinsko ir Kontau- 
to! i

Ispanijos Fašistinis
Diktatorius Rezignavo

Jo Vieton Karalius Pasky
rė Kitą Diktatorių

MADRID, Ispanija.—Ge
nerolas Primo de Rivera, 

lauko teismas sekamai nu- kuris nuo ^rugsėjo 13 d., 
teisė tris suareštuotus dar- Į1923 metų, buvo Ispanijos 
bininkus: Domą Kučinską fašistiniu diktatorium, ant- 
ir Kazį Kontautą nužudy- padienį 
mui, o draugę Kristinaitę, 
jauną merginą, kalėjiman 
ant viso amžiaus.

Draugė Kristinaitę buvo 
baisiai kankinama kalėjime. 
Ji buvo žiauriai buožėmis 
mušama ir kankinama. Už 
kelių' dienų po nuteisimo ji 
išėjo iš proto ir numirė. 
Tuo būdu ji išvengė tolime
snio kankinimo fašistinės 
valdžios kalėjime.

Tie du draugai apeliavo 
bylą. Jie laukė penkis mė
nesius. Apeliacijos teismas 
pasiuntė bylą ' atgal karo 
lauko teismui, kuris vėl pa
tvirtino nuosprehdį. Dabar, 
sąusio 11 d.papeliacijoš teis
mas aiškiai'atmėtė apeliaci
ją ir patvirtino, nuosprendį; 
Tas reiskik, kad 'tlb'draugai 
gali tūojahs būt nužudyti. 
Jų Vienatinis' prasikaltimas 
buvo tas j kad jie Veikė dė
lei labo revoliucinės 'darbi
ninkų klafees: Del to fašis
tai nusprendė juos nužudy
ti-

Kad fašistinės diktatūros 
teismai aštriausia atkreipti 
prieš komunistus, tai paro
do teisimas fašistų. Kiek 
laiko atgal trys fašistai bu
vo teisiami už metimą bom
bos į viršininkus laikraščio 
'“Tautos Kelias.” Teisėjai 
labai švelniai su jais pasiel-

Dingo Baltagvardiečių 
Vadas

Paryžius.— Kur tai din
gęs čia rusų baltagvardie
čių vadas generolas Kotepo- 
vas. Du metai atgal balta
gvardiečiai išsirinko jį vadu 
militarės baltagvardiečių 
organizacijos, kuriai leidžia 
Franci jos valdžia gyvuoti.

Kur. jis dingo, nežinia. 
Baltagvardiečiai sako, kad 
jį nudėję komunistai.

Tačiaus manoma, kad Ko- 
tepovas išvykęs kur į slap
tą kontr-revoliucinę misiją.

Iškėlė Vokietijos
Fašistą Suokalbį

BERLYNAS.—Laikraštis 
“Welt Am Abend” iškėlė į 
viršų, kaip Vokietijos fašis
tų Anti-Youngo Plano Ko
mitetas daro planus pasi
griebti valdžios galią į savo 
rankas.

Fašistai laikė slaptus su
sirinkimus Berlyne, Essene 
ir Weimare. Jie diskusavo, 
kaip apginkluoti fašistų or
ganizacijas, ir išdirbo pla
nus, kaip, užgriebti galią ir 
sukriušinti darbininkų ju
dėjimą.

■Planai buvo' daromi, tuo 
supratimu, kad žiemos laike 
“socialistai” apleis valdžią, 
o tuomet prezidentas Hin- 
denburgas paskelbs fašisti
nę diktatūrą sulig konstitu
cijos 48 paragrafo.

Fabrikantas Hugenburg 
yra vienas iš finansuotojų 
fašistinio judėiimo. ■ Kiti 
stambūs industrialistai, 
Thyssen ir Rechberg, taipgi 
yra daug pinigų davę fašis
tams. Rechberg nesenai 
parašė straipsnį, agituoda
mas už karą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Fašistai turi užtektinai 
pinigų apginklavimui 300,- 
000 vyrų ir užlaikymui jų 
per keletą savaičių.

rezignavo, nebega
lėdamas toliaus būti toj vie
toj del pasireiškusio didelio 
krizio šaly.

Karalius Alfonso priėmė 
jo rezignaciją ir, paskyrė 
diktatoiaum generolą Dema- 
so Berenguer, kuris toks 
pat fašistas, kaip ir de Ri- 
yera, Pąstarasią išsireiškė, 
kad jis labai patenkintas 
Berenguer paskyrimu.

Generolas Berenguer, kad 
apmulkinti ir nuraminti ne
pasitenkinusias mases, žada 
atsteigti parlamentą ir šaly 
atsteigti “demokratinę” 
tvarką.
' Ispanijoj; kaip ir kitose 

kapitalistinėse šalyse, yra 
didelis - ekonominis < krizis, 
kas < smarkiai; j paliečia * ir 
smulkiąją buržuaziją. Pas7 
taruoju laiku pasireiškė ne
ramumas armijoj prieš ge
nerolą/ Primo de Rivera.

Smulkiosios ■ buržuazijos 
studentai sustreikavo uni
versitetuose.

Prie to pastaruoju laiku 
Ispanijoj prasidėjo didesnis 
darbininkų judėjimas. 
Streikų banga padidėjo, ne
paisant fašistinio teroro.

Ir dėlto Ispanijos buržua
zija nusprendė.pakeisti seną 
fašistinį diktatorių naujės- lakūnu, Eielson ir Borland, 
niu diktatorium.

Sudegė 7 Asmenys
FREDERICK, Col.— An

tradienį anksti rytą žuvo 
septyni ; asmenys ištikus 
gaisrui dviejų kambarių 
stubelėj, netoli Slopeline ka
syklos.,. : .
- Moteris Martinez, jos pen
ki yaikai ir mainierys Ern
est L. Newjon sudegė.

Newlon patėmijo gaisrą, 
išmušęs langą įlindo vidun 
gelbėti šeimyną ir pats žu- 
v0- . . •

Manoma, kad gaisras kilo 
iš perdaug įkaitusio pečiaus. 
Paul Martinez tuo laiku dir
bo kasykloj.

Nome, Alaska.— šešioli
ka žmonių su šunimis jieško 
lavonų Amerikos žuvusiu

šiaurės Sibire.

KOMUNISTU PARTIJA ORGANIZUOJA 
BEDARBIUS Į BEDARBIU TARYBAS
Šeši Milionai Bedarbių Mobilizuojama į Kovą; Rengiamasi 

Prie Demonstracijų Vasario 26
Amerikos bedarbių yra iki < tijų vadovybe, 

šešių milionų. Jie ' sala ir 
badauja jieškodami darbo, 
bet negali gauti iš priežas
ties didelio ekonominio kri
zio.

Amerikos Komunistų Par
tija ir Darbo Unijų Vieny
bės Lyga įvairiuose mies
tuose jau 
darbius į Bedarbių Tary
bas. Nuo šio laiko Partija 
dės didžiausias pastangas, 

j kad sumobilizuoti kuodau- 
giausia bedarbių 
prieš bedarbę.

Į tą kovą taipgi bus mobi
lizuojama dar pasilikę dirb
ti darbininkai, kuriems 
darbdaviai nukapoja algas, 
kuriuos verčia kuoskubiau- 
sia dirbti. Kad kova būtų 
reikšmingesnė, vasario 26 d. 
bus surengta milžiniškos 
demonstracijos prieš be
darbę, prieš algų nukapo- 
jimą, už darbo dienos su
trumpinimą iki 7 valandų. 
Tą dieną.yįSja.m pąsaulyvdax- pęrialistinį karą, 
bininkai'demonstruos prieš Ginkime Sovietų

organizuoja be-

kovai

4 
$ 
11

** ' Z™Kovos obalsiai bus iškelti:
Bedarbiams darbo arba 

mokėti pilnas algas.
Įvesti bedarbiams apdrau- 

dą, kurią turi finansuoti 
darbdaviai ir valdžia. u;

Tuojaus suteikti bedar
biams pašelpą iš valdžios

■ fondų.
Septynių valandų 

diena; penkių -dienų 
savaitė. Panaikinti

darbo
darbo 

viršlai-

•;w

.W.>

Kova prieš algų nukapoji- 
mą ir skubinimo sistemą. 
Už didesnes algas, trumpes
nę darbo dieną ir geresnės 
sąlygas!

Budavokime bedarbių ta
rybas !

Stokite į revoliucines dar
bo unijas! Budavokite su
vienytą frontą dirbtuvėse.

Stokite į Komunistų Par- | 
tiją.

Kova prieš gręsiantį im-

bininkai’ demonstruos prieš 
bedafbę po Komunistų Par- gą.

Bedarbių Susikirtimas 
su Policija1 Hamburge
BERLYNAS.— Trečiadie

nį Hamburge įvyko susikir
timas bedarbių su policija. 
Bedarbiai demonstravo po 
komunistų vadovybe. Poli
cija brutališkai užpuolė de
monstrantus. Du darbinin
kai tapo sužeisti. Policija 
šaudė į minią.

Mirė 151 Metu Žmogus

BUCHAREST, Rumunija. 
— Macin miestely, Rumuni
joj, šiomis dienomis numirė 
Johann Georgii, 151 metų 
amžiaus valstietis. Jis pa
liko virš 100 tiesioginių ai
nių.

Iki pat mirties buvo svei
kas protiniai; šiaip jau bu
vo nusilpęs.

51 Pati Nužudė Savo Vyrus 
PARYŽIUS.— 1929 me

tais Assize teisme Paryžiuj 
47 moterys buvo teisiamos 
už nužudymą savo vyrų. 
Šiais metais keturios mote
rys nužudė savo vyrus.

82 Metų “Gražuolė”
Londonas.— Nottingamo 

(Anglijos) buržujų grožio 
konkurse prizą gavo * 82 
metų gražuolė Marija 
White. Konkurse dalyvavo 
gražuolės, turinčios daugiau 
60 metų.

y—

Ispanijoj Studentai
Iškėlė Raudoną Vėliavą

MADRID, Ispanija.—- An
tradienio vakarą streikuo
janti studentai šiame mies
te susirinko prie karaliaus, 
palociaus, iškėlė raudoną

vuoja laisvė; lai gyvuoja 
respublika; mirtis policijai.” 
Policijai užpuolus demon
strantus įvyko susikirti
mas. Buvo pašaukta ka
riuomenė policijai į pagel- 

i’bą.
Keturiasdešimts studentų 

Tapo suareštuota. Viena 
mergina tapo sužeista.

Studentai taipgi kdvojo 
su policija Barcelona mies
te.

Sandino Sako, Greitai Vyl 
siąs 4 Nicaraguą

Mexico City.— Augustui 
Sandino, kuris vadovavo 
Niėaraguoj sukilimą* pri 
Amerikos marinus, atvyl 
čia iš Vera Cruz, kur j 
atlėkė pirmadienį orlaiv 
iš Medrida.

Pasikalbėjime su Meku 
kos laikraščių koresponden
tais, Sandino pareiškė, 
jis planuoja greitai sugi 
į Nicaragua ir pradėti kam
paniją prieš Amerikos im- 
perialistus. Jis sakė, 
laukia 2,000 ištikimų pai 
kėjų, kurie pasirengę sti 
į kovą.t , 1 ‘ į , » ■ 1 .. ... —.. . .....

Sekantį Nedėltfieni, Vasario 1 d., Labor Lyceum Svet, Brooldyne, Bus Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuro Koncertas. Brooklyn© ir Apie 
Lietuviai Darbininkai Skaitlingai Atsilankykite. Programa Bus Įdomi, Smagi. Tildė tus Galite Gauti "Laisvės” Ofise.-... ■ —-m .. nr i( i n uruliui „

’į '***• U ■ ė v f -4 ’•f \ A ' '' .U i ■

g

• •



?*'v '■ :r. a;.?./; ... •./.J

fe ' 1 1 I ■ IPusUpis Ahtras
t :: J: : ; i • : : : : t : : : : : : : : ' t : ■ : • * *.............   • ■ > ■

į į LITHUANIAN DAILY LAISVE
K; * . , , , Published by
I LITHUANIAN t CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc. 
V- ^Bvery day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

LAISVE

F United States, per year... .$6.00 
g Ihrofklyn, N. Y., per year..$8.00

Foreign countries, per year.$8.00
;• Canada and Brazil, per year. $6.00

SUBSCRIPTION RATES:
United States, six months.. .$3.00 
Brooklyn, N. Y., six months. $4.00 
Foreign countries, six months.$4.00 
Canada and Brazil, six mo..$3.00

Kntfcred as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
k z Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

DIES ESAME JAU STAMBI PAJĖGA
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- JI • **; New-Yorkas dar įlebuvo matęs tokios milžiniškos darbininkų 
z demonstracijos, kokia įvyko pereitą antradienį pagerbimui drau- 

■■ go St, ,KątQvi$o, policijos. nužudyto už dalyvavimą streiko pi- 
• kiete. • j j . ,; ■’ i ’ į į , į ' i i ‘ f | * j ' •' | ; .

♦ New Yorko gatvėse pasirodė tokia' revoliucinė pajėga, kbri il- 
? gą laiką neduos ramiai miegoti tūkstančiams buržuazijos, • mačiu
lį sienjs jąją. . ,šįmtąį ,tūkstančių darbininkų, kurie buvo demon- 
1 straįijos. liudininkais, įgaus drąsos, įsitikindami, kad jau esama 
l diddkr organizuoto kovos pajėgumo šiame Wall Stryto mieste, 

galingiausiame centre imperialistinio pasaulio.
Ą'pari'* valandą kitą dalyvavusių desėtkų tūkstančių Union 

Square fminių susitelkime, kokie 25 tūkstančiai ėjo pačioje lai
dotuvių ; procesijoje apie 50 blokų? su Komunistų, Partijos vėlia
va ’ priešakyje, su “Internacionalą” ir kitas revoliucijos dailias 
griežiančia orkestrą, su kovingais dainavimais ir su obalsiais, 

J' kuijie kėrštu žėravo buržuazijai, nužudžiusiai komunizmo karei- 
■$, Idraugą Katovisą.

Taip ir mirgėjo augštai iškelti vyrų ir jaunuolių kumščiai, 
paremdami šauksmus: “šalin buržuazijos terorą!” “Tepra
smenga Amerikos imperializmas su savo talkininkais iš ‘Socialis
tų’‘Pąrtijos ir Amerikos Darbo Federacijos.” “Valio Komunis
tų Partijai!” ir kt.

Ši demonstracija reikia laikyti ženklu naujos dvasios, apiman
čios .kas kartą didesnes proletariato minias: šalin stovinėjimą 
ant^ vietos, šalin baugštumą! Pirmyn į plačiausią minių kovą!

(Žalimą'įsivaizduoti, su kokiu džiaugsmu Europos ir kitų kraš- 
; , tų.levoliūcinė darbininkija atsilieps apie šį demonstracinį; išsi

versimą į gatves dešimčių tūkstančių-' amerikiečių darbininkų, 
meiūsių dar^a, paaukojusių dienos uždarbį, kad išreikšt pagar
bą kritusiam k ržygiui ir paskelbt atvirą kovą buržuazijai.

'Uai nebuvo kok'š’pripuolamas- masių išsivertimas į gatves; tai 
buijo sėkmė ir papildymas <paskutinjais laikais ėjuisių,-komunistų 
vadovaujamų kovų: Gastonij&š1 audėjų,?majnierių,; čeyerykų dar
bininkų ir kitų; tai buvo aųgštesnis laipsnis demonstracijų, ku- 
riag pastaraisiais laikais rengė Komunistų Partija su kairiomis 
da/po unijomis; bet Katoviso laidotuvių demonstracija, pamati
niai; buvo? proletąriato atsakymas į bedarbę, į vis didėjantį dar
bo “žmonių išnaudojimą ir į reakciją, kūpi ypač pradėjo šėlti' 
šiuflj trečiuoju laikotarpių pokarinio-kapitalizmo.

Kokią kapitalistinę šalį imsime, . visur šiandieną šuoliais šoka
bedarbė ir greta su tuom einantis kietesnis dirbančiųjų išnaudo- 

I jin^s.

; Viso pasaulio proletariatas rengiasi 'į Komunistų Internacio
nalo paskelbtą vasario 26 d. tarptautinę demonstraciją prieš be
darbę. Toš dienos demonstracijos turėb masinį'pębūdį ir Jung-

■ tinise Valstijose. O New Yorko darbininkai, kufie, nepaisyda
mi policijos uždraudimo, surengė minėtą milžinišką masių išėji
mą’) gatvę drg. Katoviso laidojimo dienoje, patarnaus kaipo pa-'
vystys ir daugeliui kitų darbininkijos centrų Amerikoj

World

ris rašo

isspaps 
sekmin

I kaukia i Debatus

neva prisiųstą ‘‘tiesiai iš 
Maskvos.” Joje pažymima, 
būk bolševikų laikraščiai 
“praneša apie valstiečių su- 

Rusijos

Šiomis dienomis jus tai da
rėte “Lithuanian Chamber 
of Commerce” susirinkime 
pravesdamas bendrai su savo 
bendradarbiais tarimus kuo- 
iškilmi ogiausia ritinėti kliu. 
Vytauto 500 metų ■sukaktuves?,

igos-•marijonų dien 
išspausdina “žinią,’

kilimus įvairiose 
dalyse.”

“Draugas” tatai 
dino tikslu, idant 
giau prigavus savo ir taip 
smarkiai prigautus skaity
tojus. Kas kam rūpi, tai 
net sapnuojasi, sako priežo- 
di$; Tas į>ats; įr ęia., “Drau
go” rejdaktoriam tie valstie
čių “sukilimai” taip .rūpi, 
kad kiekvienam (, juodlapib 
numeryj apie juos s’apalio- 
jama. Bet jų kaip nebuvo, 
taip ir nebera.

Chicagos Priešfašistinio 
Susiviepijimo sekretorius d. 
J. V/ Miller, varde tos or
ganizacijos, pasiuntė vieti
niam Lietuvos fašistų val
džios konsului p. Kalvaičiui 
pakvietimą į debatus, Lietu
vos kunigaikščio Vytauto 
klausimu. Laiške d. Milte

li1' tik keli,’bet tarpe jų 
.urnas milžiniškas. Tuo l 
H ši demonstracija buvo 
iausia, kokia kada has7 v

Iha Union Aikštėj. Fak- 
New Yorke didėsnių 

ininkų demonstracijų ( 
buvę.

įpitalistinių laiktaščių 
rteriai -bando priduoti 
galint mažiau svarbos 

Et darbininkų pasijudi- 
H ir todėl jie taip mela- 
;ad ir nesusitarę.

SaĮb Skaitytojus
$ew Yorko darbininkų 

deiįionstraciją, suruoštą 
pereitą antradienį palaido- 
jjmpL policijos nužudyto 
driftigo S. Katovis’o, kapi- 
Ulfiitiniai laikraščiai apra- 
M Įjo taip ypatingai, kad 
vįrta net čia priminti. Me- 
M jie, bet nesusitarę, štai,

“Sun” yašė,; rkad de- 
^etatęąęijoj dalyvavę 12,000 

< “New. Yorko Eve-
’ 45,pt00; “Eve- 
’ — 25,000; “Te- 
21,000; “Times”

Rezoliucijos, Priimtos “Laisvės”
Bendrovės Dalininkų Suvažiavime

Seno' vinco i raštai

DIENRAŠČIO “LAISVĖS”
POLITINĖ LINIJA 

“Laisvės” Bendrovės Dali
ninkų suvažiavimas, įvykęs 26 
d. sausio, 1930 metų; “Lais
vės” name, išklausęs dienraš
čio “Laisvės” redakcijos , ra
portą, po nuodugnių diskusijų, 
randa reikalinga ] pabrėžti! se
kamą :

Dienraštis “Laisvė,” abel- 
nai imant, ypač redakcinė jda-, 
lis, išlaikė jkohjuąįštihęį liniją,! 
nusakytą Amerikos Kųųnųiiš-- 
tu Partijos; ir Komunislų Inter_. 
nhcjorįąlPI 1 ‘ ‘ ' I M f H i H H i ;

Dibnrąštįs “Laįšvė^į įū^ėrpė. 
teisįiįgą į 'liniją, p'o Mųip^os’ 
pąuzok jr Vėliausiam iPdrtįjbs'

nacįorialbi j ‘ ■ i \ i i i
Dienraštis V 

teisingą \ (liniją, ,p(o 
paužbk/ kėliausiam l^drtijlos, 
persilaužime, apsiValymė ’ i)u<p 
Opottunistinių renegatų-MJove- 
stone U ‘Ko; . “Laišvė’r phšilu- 
ko Su Partija. ' i i :

Vienok ‘ trečiąme pokarinia
me periode, aštrėjant klasių 
kovai, artinantis karpi pavojui, 
kuomet imperialistai- ‘organų 
zuojasi prieš Sovietų Sąjungą; 
kuomet Amerikos Kohiunistų 
Partija eina į aštresnes klasių 
kovas,—suvažiavimas pareiš
kia, kad mūsų dienraštį dar 
galima taisyti ir gerinti.

1. Pasaulinės mūsų dien
raščio ' žinios -reikalinga kiek 
gerinti klasiniu taškaregiu. 
Pirmo puslapio žinios gali būt 
gerinamos taip, kad jose at
spindėtų, kiek galima, aiškiau 
klasinis draugijos pasidalini 
mnas, klasių kova.

2. Mūsų dienraštyje “Lais
vėje” dar negana ‘komuniste 
nes savikritikos. Suvažiavi- 
nįiaš ragina redakciją ir bend-1 
radarbius , išvystyti daugiau’ 
savikritikos, kuri taisytų dien- 
rašeib. ir viso mūsų judėjimo* 
nukrypimus. • .Savikritiką turi 
'apimti ne* tik teoretinius;mūsų' 
judėjimo nukrypimiis,. ’bėt ir 
praktikinį . veikiųią, kuris ąt-. 
Įspindi korespondencijose'.. <

į,Y?patihgąiklasių 1 kįovoš 
aštrėjimo periode// Komųniątų 
Partijos bolšėvizacijos B’teigbj, 
pagįį^aujajųįą,- kad .'įriįusį 'dieni 
raštis ‘daugiau if fyškiąu. nu
šviestų Amerikos Komunistų 
Part., gyVenimą,’ jos teoretines' 
ir praktikines kovas klasių ko
voj. Daugiau apie1»paprastą 
Partijos darbą. .Traukti mi
nias tan darban. \ ,

4. Suvažiavimas yra tos 
nuomonės,' kad “Laisvės” dien
raščio korespondencijos turi 
būt taisomos. Reikalinga ko-i 
respondencijose trumpinti, ma_| 
žinti protokoliniai formalumai. 
Daugiau jose apie klasių san- 
tikius ir kovas draugijose; 
apie literatūros platinimą. Ko
respondencijoms reikalinga ir 
redakcijos kritika. Daugiau 
kofesp. reikalinga iš kitų srio- 
vių organizacijų. Daugiau pa
stangų,turi būt dedama gavi
mui korespondencijų iš darbo

vietų. , Suvažiavimąs ragina 
redakciją dėti daugiau, pastan
gų* organizavimui ir, lavini
mui korespondentų ,ir bendra
darbių. Tam tikslui redakci
ja turi organizuoti, kolonijose 
korespondentų ir bendradar
bių susirinkimus, duoti pamo
kas žodžiu ir spaudoje.

. 5. Vietinių žinių puslapiui 
reikalinga ( daugiau žųnių 
lietuviu darbininkų 
ir jų. kląsinių kovų 
cijo$e. , | , . , j , .

jš 
gyvenimo 
organiza-

DELEI VYTAUTO 
, , . JAUS

“Laisvės” dienraščio suva
žiavimas užgiria ‘^Laisvės”, už
imtą 'liniją1 prieš monarcho 
Vytauto 500 metų- jųbilėjaus 

'rengimą. Suvažiavimas- ragi
na visus dalyvius sugrįžus į 
.organizacijas kovoti prieš tuos 
'.elementus, kurie eįna r lietu
vių darbininkų organizacijas ir 
kviečia jas dėtis prie, minėji
mo monarcho Vytauto jubile- 
jaus. .,

Susipratę darbipinkai nie
kad negali garbinti kunigaik
ščius, . -carus, monarchus bei 
kapitalistus, o juo labiau- Vy
tautą, kuris buyp n,e kas kitas, 
o Lietuvos ; bied.nųomenės en
gėjas, Lenkų dvarponių galios 
ir baudžiavos įvedėjus Lietu
voje, Romos agentas ir parda- 
vikas žemaičių.-kryžiokų ver- 
gijon. , i ;

Tat mūsų dienraštis ir visi 
jo dalininkai ir ąimpatikai gali 
tik kovą skelbti tokiems ele
mentams, kurie garbina darbo 
liaudies engėjus; ,

JŲBILĖ
i i •,

PASVEIKINIMAS PIETŲ 
T’ AMERIKOS LIETUVIAMS. 

t DARBININKAMS
Mieli Draugai!. t . . i . , ;

Jūs, .spiaudžiami kietos fa- 
■šistinės iran'lcos.ir žiauraus bal
tojo! Smetonos:/teroro, i vykote 
laimės j ieškoti įhPietų . Amerir 

akį.. : Nauja gyvępimp! yyieta 
.pęjkaląua iš j ūsų uir(na}ų jų;, pa
stangų i organiz,uot;i } lietuvius 
darbininkus ir i ve$fį, į. kovą 
prieš išnaudotojų sistemą, ku
ri yra dalįmi ir> Lietuvos fa
šizmo.

s Glauskite sąvp spėkas po 
Komunistų. Pa^tiJ(jŠ.<ir Komu
nistų Internacionalo vadovybe. 
Jūsų vyriausias. Jr . pirmutinis 
uždavinys—budaypti Komunis- 

įtų Partiją—vadą, darbininkų 
Į klasės visose kovose.
1 Lai gyvuoja - komunistinis 
judėjimas tarpe Pietų Ameri
kos lietuvių darbininkų!

Lai gyvuoja proletarinė re
voliucija !

populiarizųoti jo darbus ir 
bendrai aukštinti Lietuvos da
bartinę fašistinę valdžią.

Kadangi Priešfašistinis 
Chicagos Šusivieriijimas nu- 
sĮstatęs prieš tai kovoti, to
dėl jis . , . < ... t>i.
rengia debatus apie ;Vytdufą. 
ir sykiu dabartinę ‘valdžiip 
Lietuvoje f Musų pusę ■ atsto
vaus d. Andrulis. “Vilnies” 
iredakioHuiV * kui*y 1 nurodys/' 
kas tai buvo V-ytąufąs. ir kas 
yra, dabartine .vąldžia.. „Tuose 

x debatuose, jūs 'gajiįįpatys, da
lyvauti arba sąyo bendradarbį; 
kbks tik jums patinka; atsiųs
ti. Abi pusės turės lygias tei
sės* kalbėti. “ O aht.galo publiT 
ka nusvers, kurioj pusėj > tek 
sybė.

Debatai įvyks ' 'trečiadienį,’ 
vasario 5 d., Lietuvių Audito
rijoj, 3135 So. Halsted St., 
Chicago, UI. Prasidės 8 vai. 
vakare.

Gerai daro • dhi.cągiečiai, 
šaukdami .fašistu pakalikus 
į debatus. Ten jie bus' pfi- 
vėrsti parodyti savo tikrąjį 
vėidd, o jei nestos -L darW

PASVEIKINIMAS KLASIŲ 
KOVOS KALINIAMS IR PA

GERBIMAS KOVOSE ŽU
VUSIŲ DRAUGŲ

Jūs, draugai, klasių kovos 
kaliniai, kenčiate;už darbinin
kų klasės reikalus. , Jūs savo 
pasiryžimu ir karingumu prieš 
išnaudotojų klasę .užsitraukėte 
baltojo teroro budelių rūstybę. 
Šimtai tūkstančių yra sugrūsta 
kapitalistų kalėjimuose visa
me pasaulyje revoliucinių dar
bininkų'ir valstiečių. Jungti
nėse V a 1st. J 
tūkstančiais, grūda 
komunistus ir/ streikuojančius 

'’darbininkus. Nuteisimas į sep
tynių i Gastonij Os1 rtreikor Vadų 
ilgiems metams [ į i kalėjimą ;; 
Clevelande ar Chicagoj komu
nistų areštai ir deportaci
jos; angliakasių ( ir ^atsiųįyių 
streihierių grudimaš į., kalėji- 
mus1 ir ‘tt.,' žymi ‘ nervišką fa
šistinių spėkų dūkimą ir puo
limą pastoti darbininkų » ko
voms įkelia; '.-j. > v>

‘ Kapitalistų, klaisė dūkstan
čius kasmet išžudo komunistui 
ir. .šiaip karingų -.darbininkų, 
kad jų lavonais užtvenkti ky
lančias į revoliucijos j' bangias. 
Puolimas komunistų gegužinių 
dėmbnstiįacijų . - it tik šiomis 
dienomis’ Bdrlyne-'paladį de
monstracijos,. bel^dint; Vieną 
draugą, kurį fašistai, nužudė; 
Indijos »bed Chiniftfen darbinin
kų '.dembnšfiraeijol;, kur susi-

, » ( I > ' , I t f
ne, šešių audėjų' nužudymas, 
ir drg’ Ka'tovis New Yorke; 
tai vis karžygiai, kurie sudė
jo savo gyvastis už mūšų, dar
bininkų klasės reikalus. Ka
pitalistų valdžia, žudydama 
drąsiausią ir labiausia atsida
vusią savo reikalams darbinin
kų klasės dalį, nori išskersti 
vadus ir įgąsdinti mases, kad 
jos nedrįstų ginti savo reika
lus.

Mes lenkiame savo galvas 
prieš jus, klasių kovos karžy
giai. Jūs žuvote už visos dar
bininkų klasės reikalus.

Mes, “Laisvės” dalininkai, 
suvažiavę į metinę konvenciją, 
pasižadame nešti iškėlę augš- 
įąi kovos vėluką, kol neatsi
darys visų kalėjimų durys,- ko] 
nebus 1 nugriauta kapitalistinė 
sistema1 iri įsteigta sovietinė 
valdžia visame pasaulyje. 
: ' I • J . ---- ----r-

PASVEIKINIMAS < LIETUVIŲ 
KOMUNISTŲ SPAUDAI 
“Laisvės” dalininkų metinis 

suvažiavimas, įvykęs 26 d> 
sausio, 1930 m., “Laisvės” sve
tainėj, Brooklyn, N. Y., svei
kina komunistinius lietuvių 
darbininkų laikraščius: “Vil
nį,” “Darbininkių Balsą” (J. 
Valstijose), “Balsą,” “Komu
nistą” (Vokietijoj), “Raudoną, 
jį Artoją” (Sovietų Baltgudi- Taip ilgai nebuvęs Klumpių 
joj) ir “Rytojų” (Argenti- pastogėj 
noj). ’ (lankė. :

Komunistinės spaudos už- Senis Klumpius kam tai šnipš- 
duotis darosi dar atsakomin- telėjo, kad tas atsitiko netyčia, 
gesnė šiame trečiame pokari- šnipštelėjimas išėjo į kalbas ir 
niame laikotarpyje, laikotar- Klumpių naujasai šeimynos na- 
pyje klasių kovos aštrėjimo,1 rys visoj apielinkėj pramintas 
iriiperialistų ruošiamo karo Netyčiuku, Jiors tikras jo var- 
prieš" Sovietų Sąjungą ir karo das—Bronius.
tarp imperialistinių šalių už 
kolonijų ir rinkų pasidalini
mą.

Darbininkai ir valstiečiai 
kapitalistinėse šalyse ir kolo
nijose vis drąsiau stoja- į ko
vą su parazitais ir jų klasės 
valdžia, iš vienos pusės, ir ka-l 
pitalizmo krizio aštrėjimu, iš 
kitos pusės.
. : Tuo pačiu sykiu visi libera
liai -ir socialfašistai susidėjo į 
vieningą buržuazijos i fašistinį 
froritą ir1 pikčiausių- teroru te-, 
rtioja > karingąją, revoliucinę 
dartririiilkijbsf dalį Ir komunis-1 
tinę spaudą. : •• m i <

Mūsų spaudos vyriausia ro
le šiame besiartinančios revo
liucinės situacijos laikotarpyje 
—vesti aštriausią kovą su vi
sokio plauko reformistais, ne
va kairiaisiais socialistais, kon- 
ciliatoriais, kurių pamatinis 
tikslas — trukdyti1 revoliucinį 
judėjimą ir lopinti įrančias 
siūles fašistinės socialdemo
kratijos.

Mes, sveikindami komunisti
nę spaudą, nepailstančius pror 
letariato organizatorius ir agi
tatorius Spausdintu žodžiu, pa
sitikime, i jog po komunistų 
partijų ir Komunistų Interna
cionalo vadovybe ta spauda 
teiks leninistinius nurodymus 
klasių kovos frontuose ir bus 
tinkamiausiais prožektoriais 
nušvietimui visų darbininkų 
judėjimo kebų.

SVEIKINIMAS LIETUVOS 
KOMUNISTŲ PARTIJAI

Draugai! ■ *
Jūsų karžygiškoje kovoje su 

Smetona, Krųvinupj u įjį visa 
fašistine kliką mes, visa širdžia 
su jumis. . Vardus jūsų narių, 
paąųkojiMiį ;gyyą^f tojų. įcOVO-!

kapitalistų • klasė je, -Ąmerjk# ^yblid-
?rūda. į- kalėjimą: ciniai

Ketvirtąjį Sausio 30, 1SI30

Jis 
miš- 
nėra

besidžiaugiantį laisve, 
netekąs Ūprfipl- ;;!

“ (Bus daugiau)

Rašo GBEATNECKIETIS
(Tąsa) |savo meiluže (Berta)

pasimetė. Kuomet Amerikai 
įstojus į karą patriotai demon
stracijoj demonstravo savo įdu
kriną prieš kaizerį, tai Jurgis 
“šaltai žiūrėjo į demonstraciją 
ir mintimis smerkė karą.” Ber
ta—Raudonojo Kryžiaus slau
gė; ji rinko pinigus ir priseg- 
dinėjo vėlukus aukavusiems. 

■Pataikė ant Jurgio. Juodu su- 
porą desėtkų metų,! sikirto. Berta, norėdama at

keršyti, ėmė spiegti, būk Jur-. 
gis vėluką pamynęs, būk jis 
Vokietijos šnipas. Jis bjau
riai užpuolamas ir stumdomas. 
Pasipriešinus, minia dar labiau 
įdūko ir primuštą Jurgį rengia

usi. pakarti. Jurgis kaip bema
nant būtų kabojęs, įjėi ne' Bet-' 

,_____ j” (virvė į veidą).
Pasinaudojus “bučkio” momen
tu, Jurgis žaibo greitumu šoko 

pro Šalį bėgusio’ 
traukinio ir nuvažiavo. Jis da- 
sigavo ant mėšlų pilno vagono 
ir užmigo.

Nuvažiuota gana toli, kur 
“plačiųjų miškų glūduma bei 
nemieruotų pelkių kurtumas.”- 
Ir ten traukinio sargas priver
čia Jurgį šokti žemėn. Jurgis 
tai padarė, skaudžiai susižeis- 
damas.

Galutinai sugijęs, Jurgis nu
taria .negrįžti miestan, kur “tik 
idiotams leista gyvent.” 
apsigyvena milžiniškame 

Ike, “kur žmogaus koja 
(stovėjus.” Ir taip tas “didelis 
kąro priešas” gyveno ten pri
mityviško žmogaus gyvenimu, 
mintimis smerkdamas karą.

Skaitytojas jau matė, kaip 
pradžioj šios apysakos Jurgiui 
traukinys pasitaikė pagauti 
“just in time”, taip ir kiti jam 
ėjo panašioj “tvarkoj”. Jur-’ 
giui reikia įrankių: kirvio, špa
to, pjūklo ir šautuvo — ir jis 
gauna; atvažiuoja gelžkelio 
kompaiujos darbininkai kelio »
pataisyti ir Jurgis, prisitaikęs, 
ipasiima kas jain reikalinga. 
Net jų irtštriff (bžrpį)*-pavilio
ja. ' Viskas, ko Jurgiui reikia 
—tai “gaspadinės”. Ir ta “pa
sitaikė” gauti. Karui pasibai
gus, tūlas jaunas leitenantas 
yažiavo namo ir kartu vežėsi 

Ber- 
Norėdamas nuo jos atsi-

» per 
girias, nakties metu išgrūdo ją 
per langą. Ir tas “pasitaikė” 
netoli Jurgio būstinės; Džipis 
aptiko Bertą ir lojimu prišau
kė Jurgį. -Pastarasis, pažinęs 
Bertą, norėjo ją palikti, bet 

| Džipis stvėrė savo maąteriui už 
skverno ir sugrąžino atgal. 
Berta prisipažino klaidą dariu
si ir karštai meldė Jurgio at
leidimo, ką pastarasis ir pada
rė. Berta irgi pareiškė dau
giau negrįšianti į miestą, “pil
ną klastų ir nedorybių.”

Kaip matome, autorius mums 
perstatė charakterių Jurgį kai
po didelį karo priešą. Kitoje 
gi vietoje Jurgis pats save atsi- 
rekomenduoja sekamai: “Esu 
žmogus, kuris pasirengęs mirti 
už darbininkų reikalus,” Reiš
kia, chataktei-y i^er-
čiamį! matyti; klasiniai pra
tusi ir r^volioęįriįla^titeb|.į|Bet 
kaip gaįiihacmatyį^ HjpįHitas

;Di- 
žin-

“ Mirusieji tyli.'1 Pradžioj 
apysakos vaizduojama keistų 
ypatybių Lietuvos buožė, vadi
namas Klumpium. Jis įkyrus 
ir šykštus samdytai šeimynai, 
bet vaišingas kunigam, kurie la
bai dažni svečiai Klumpių na
muose.

Prieš
Klumpius vedė du syk už save 
jaunesnę, poniškos išvaizdos ir 
iš iš kunigų familijos, pačią. 
Jaunamartė, į tris mėnesius po 
apsivedimo, apdovanojo savo 
vyrelį gražia dukrele. Klumpių 
kai kas įspėjo, kad ta duktė ne | 
jo, bet kunigui išaiškinus, jog (“bučkis 
tokia “dievo valia,” jis apsipra
to.

Po metų kitų Klumpiai susi- ant kopėčių 
laukė dar vienos dukrelės. .

Dabar Klumpiutės jau mer
gos. Klumpius lanko daug sve
čių, o ypač kunigai pas juos 
tankiai lėbauja.

“garnys” ir vėl atsi- 
Šį karta buvo sūnelis.

Nors autorius ir labai plačiai 
piešia Klumpienės, Klumpiūčių 
įr kunigų palaidą gyvenimą, bet 
vyriausias jo šios apysakos 
charaktorius — Bronius-Nety- 

ičiukas. SU juom jis pradeda 
įvystyti vaizdą įš Anglijos dar
bininkų gyvenimo, kuris turi 
veik ’ neatskiriamą panašumą 
nuo šios šalies darbininkų gy
venimo.,

' Dykūnėlis Bronius-Netyčiu- 
kas Atsisupo į Anglijos sostinį, 
Londoną. Pralaidokavęs visus 
tėVų1 duotus ■ pinigus; atsidūrė 
baisaus bado'ir šalčio nasruose.- 
Jis buvo bejieškąs upės nusi- 
skandinimui. Bet štai atsirado 
“prietelis,” kuris jam pasiūlė 
“nori dirbt ir valgyt?” Pasiū
lymas priimtas. Jis pajungtas 
prie kailių išdirbimo. 
daugiau tokių būta.

delei to

Teir ir feavo nuvalkiotą “fiancę 
Baisus

skurdas, sunkus dhrbas -ir ver- kratyti, traukiniui bėgant ' •> l • • TA*
guvė. Gema mintis bendro pa
sipriešinimo. Šis ,tas laimima. 
Pajuntama, jog vienybėje galy
bė.

Pagaliaus, Bronius su savo 
bendrais pabėga, iš “koja palei 
koją” verguvės ir nusiduoda į 
anglies kasyklas, kur gyvenimo 
sąlygos prielankesnės, bet ir 
klesų kovą daug aiškiau jaučia
ma. Bronius neilgai trukus 
randasi tos kovos galvi n y. Jis 
parodo griežtumo kasyklų vir
šininkams ir daug nuoširdumo 
darbininkams, 
kia 
ma 
du j 
tas išpildytas. ‘ Nespėjęs pabėg
ti, mirčiai papuola į nasrus ir 
pats kompanijos nusamdytas 
užgriovikas, kuris, mirdamas 
pasakė, kate; ir kąipt |{ prie to 
■prikalbino. Gel1’^ '’ ‘ ’
tfiikddmašA^ D

neuĮzjmrši i p£srry^ipą| ta 
ytvHimęj f ĮM.ąsula6ž4^
Valia ir iialiuOsdptĮ
>Ldętqvos; |dąi|£|iįiįlįi| V klasę įžšj 
WagUi' bui^iihfc|j«fe| slibino ipįe's’ 
statome pįyyį&žįiį ’ Amerikoš 
lietuviams darbininkain s.

Priimkite j nu p’ įmūsų drau
gišką reYoiiucbd'sveikinimą ir 
pažadą*, kad Więš'įyk|U 'su jų 
mis nešime kovos Aįęlukt^. 
komunizųib įęrgdteL-! , 

šalin fašizmą!! f I ■ ( 
Lai gyvuoja Lietuvos 

•munistų Partija!
Lai gyvu o j a ’ Koinunistų 

tėrnacionalas!

Tuomi užsitrau- 
viršininkų kerštą. Nutaria- 
jis nužudyt, užgriovimu vi-' 
kasyklos jam dirbant. Ak-

>as-

į pasigavus |M į j ^telai-
W įtiek TOito 

TroihĮ>s,i p Kitl’bĮvo dd-; 
tėkšti ar iizfi*cįšk^.; v Vežant! į; 
ligoninę, Bronius;! ybs • spėjęs’ 
pasakyti sAvd draugui 'škotui, 
jog jie bii^o' ..tįkšliai' užgriauti; 
mirė. Nors ddrbininkai ir su
prato, jog tas nuožmus darbas 
priklauso kompanijos viršinin-

Uiįią.įkdrui 
skdlbia skshįi. Ar iokiuoi ’ mes 
mnįom'e Jurgį? ’ Ne! Vaizde 
meL mhtoiye • tik tai, kai|? Jur- 
glšz“šsfltai žiūr^jb į demonstra
ciją !i r mintimis smerkė karą”; 
mes matoipę, jog Jurgis papuo
lė k į įdūkūsių patriotų rankasą ikvkams, .bet nebuvo kam. visa tai | » ' :------ -v----------

liudyti, nes tikrieji liūdininkai <1°. veikimo prieš karą
* miiė, o mirusieji tyli. ..

Pati pradžia, pats supažindi
nimas su kūrinio herojum 
(Broriiiim-NJetyčiuku) taip il
gas ir išplėstas, kad beskai
tant jį, pradedi manyti, , jog 
paties kūrinio širdis ir yra tas 
supažindininms. Tas taip ilgas 
supažindinimas ir sumažina 
svarbą '“Mirusieji Tyli”. Ta- 
čiaus ši apysaka visgi yra vie
na iš geresniųjų šiame leidiny,

“Gyvenimo Sūkuriuose". Cha- 
jrąktęhią LįJurgis ) j įlįaroj
priešas.” Jis. riet šu patrtofe

Ko

Iri

DARBININKŲ
KALENDORIUS

n nkai žinos, kad jie. bailiai valgios spėko-
.F» ktųnšĄyo švėnt^- jungtinėse Valstijose' nūzUdy-, w __

_ _ " * *' ’ * ’TfrT *E11V ’ Wiggins*,’ Mario- riiiiui Karoliui "Pirmajam,’ 1'640.’jį Vytautą apginti;

H Saiišio 30:
• w • knT

6'

1

bęt.dėl jo 'buvusios meilužės 
keršto; mes matome, kaip Jur
gis, patriotų' išgąsdintas, nusi
davė, kur “žmogaus koja nėra 
stovėjusi” ir kartotinai pats 
prieš save prisiekė negrįžt “į 
civilizuotą pasaulį”; mes mato
me pas Jurgį girioje ruimingą 
stubą, • baltuose drabužiuose 
Bertą su mažiuku “Jurgučiu”, 
pakalnėj ant jaunos žolės besi
ganančią-baltą ožką su strak- 
smičiais ožiukais ir patį Jutgį 

ir kad
- t > t n



. .......... »
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Ketyiftad., Sausio. 30, 1930
TTT

BOSTONO IR APIELINKES NAUJIENOS tą ant savo pečių, sušaukė vi
suotiną susirinkimą ir nutarė 
atiduoti namą pašelpinėms 
draugijoms Brightone, kurių

BOSTONO NAUJIENOS , karna valdyba 1930 metams. I čionai randasi trys—Vienybė,
(“Laisvės” Biuro Pranešimai) Organizatorium išrinkta K. J/ Šv. Jurgio ii’ Šv. Vincento. Vi-

Sausio 26 d., Lietuvių Sve-' VVashkis, prot. rast. P. Petrai-! 
tainėj, buvo prakalbos, su-i 
rengtos Komunistų Partijos 1' 
Distrikto. Vakaro programai 
atidarė vietinis Laisvės Cho-! 
ras, vadovaujant drg. Boliui,! 
sudainuodamas 
ir dar keletą 
dainų. Vėliau 
bos. Kalbėtojai 
rių mūsų komunistinių organi-1 
zaciįz. Pirmutinis kalbėjo nuo į 
Jaunųjų Pionierių organizaci-l 
jos jaunas, bet 'gabus, Rein-' 
old, iš Cambridge. Norstrum-; 
pai, bet aiškiai nupiešė pio-' 
nierių organizacijos tikslą, 
kviesdamas visus, darbininkų 
vaikus prisidėti prie ju argą-, 
mzacijos ir lavintis sykiu su 
jais kovai prieš kapitalistų I 
klasę. Paskui kalbėjo jauna' Sausio 14 d. atsibuvo meti- 
draugė, Rabinovich, atstovau- nis susirinkimas pašelpinės 
janti Jaunųjų Komunistų Ly- draugystės Vienybės.1 Pasiro- 
gą. Kalbėtoja nuosekli ir ener- dė, kad Vienybė turėjo neda- 
ginga. Po jos kalbėjo lietuvis-j tekliaus per 1929 metus su 
kai drg. žaldokas. Jis aiškia! viršum $800. Per paskutinius 
kalba nurodė ateinantį naują j kelis metus draugija pradėjo 
karą, nurodė, kaip pasaulio ka
pitalistai ruošiasi užpulti So
vietų Sąjungą; ragino darbi
ninkus stoti po komunistų vė
liava, kad užkirsti kelią kapi
talistų ruošiamai skerdynei.

Buvo ir daugiau kalbėtojų,; 
kurie kalbėjo anglų kalba. !

. : - ;—---r-T' į , .. . y j...................................—... .
rys ir merginos statomos prie | Nors už tai reikštų 

’’ ,V1 . kad darbininkai žmonės taipsunkių vyriškų darbų.
Brightdnietis.

pabarti

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

skyrius pomirtinės arba ap- 
draudos: $150, $300 ir tt.; 
taipgi du skyrius pašelpos, į 
pirmą mokant 50c j mėnesį ir 
gaunant $7 pašelpos į savaitę, 
į antrą mokant $1 Į mėnesį ir 
gaunant $14 pašelpos į savai
te laike ligos ar nelaimėje.

Viršminėta organizacija pri
pažįsta klasių kovą ir tt. To
dėl kiekvieno darbininko par
eiga prigulėti prie A. P. L.A.; 
Detroite yra 47 kuopa. Laiko 
susirinkimus kiekvieno mene-j 
šio antrą nedėldienį, 10 vai. 
ryte, draugijų svetainėj, 4637 
Vernon Highway.

Senas Narys.

mažai interesuėjasj apie1 or
ganizacijas, bet tuom sykiu 
duosiu trumpą paaiškinimą, 
kas yra A. P. L. A. arba Augš- 
čiausia Prieglauda Lietuvių 
Amerikoje, centralizuota 
draugija. Turi savo kuopas 
kiekvienoje didesnėje lietuvių 
kolonijoje-mieste, taipgi gali
ma tverti naujas, jeigu kur

GREAT NECK. N. ¥
su draugysčių prieita su pa
siūlymais išrinkti atstovus su
darymui plano, kaip bus gali
ma paimti namą. Visų drau- 

' gysČių atstovams ištyrus da- 
_ j lykus, raportavo susirinkime, 

ir 12i^ai draugijos nutarė metiniuo- 
’ se susirinkimuose nuspręsti, 
ar imti namą, ar atsimesti.

Pirmiausia buvo metinis su- 
surengti koncertą : sirinkimas šv. Vincento Drau- 

ant 21 d. vasario, j gystės. Baisiausias triukšmas 
prasidės 7:30 vai. j kilo, kaip pakėlė namo klau- 
laipgi bus sulošta isimą. Rėkę, kad mums, Brigh- 

___ j lietuviams, namo (nerei
kia. Vienok nutarė keliais 

Grieš ge-' balsais daugiau, kad prisidėti 
orkestrą—Babe .Stan 

and His

tis, fin. rast. A. Jordanas, ka-, 
sierium J- Rumšas, knygium: 
K. J. Wash k is. Prie kuopos! 
prisirašė vienas naujas narys. 
Kuopa nutarė užsisakyti 12 
egz. knygos “Sliakeris” i- __ 
“Laisvės” kalendorių 1930 m. 

prakal-i TaiPgi P?skyrė $5 Dail-V Wor-i 
D/avi/x nu 1 m m 11 i

Internacionalą 
darbininkiškų ' 
sekė i

buvo nuo įvai-j kerio sušelpimui.
Nutarta 

ir šokius 
Koncertas 
vakare, 
linksma komedija, šokiai pra- tono 

i sides 10 vai. vakare ir trauk-; 
, sis iki 2 vai. ryto.
riausia 
ley

neva be pasek-

Vienybės susi- 
buvo pakeltas 

Pirmiausiai

pulti finansiškai žemyn. Tai
gi, delei stokos laiko, tą vaka
rą nebuvo galima atsakančiai 
išspręsti dalyką, kaip apsau
goti draugystę nuo puolimo fi
nansiškai. Liko nutarta su
šaukti ekstra susirinkimą 28.

i sausio, 7:30 vai. vakare, atvi-
Išplatinta nemažai literatū-[ rutėmis, įteikiant jas draugys- 

ros. Išpildyta daug aplika-jtės nariams.
cijų. norinčių įstoti į Komunis-J Brightono lietuviams gresia 
tu Partija. pavojus kas link palaikymo
_'lietuvių namo, katras yra po

Nedalioj, vasario 2 d., 7:30 lietuvių kooperacijos 
vai. vakare, 1 
Darbininkių Susivienijimo 
kuopa rengia skanią vakarie
nę, Lietuviu Piliečiu Kliubo 
svetainėj, 376 Broadway, So. 
Bostone. Moterys deda daug 
pastangų, kad užganėdinus at
silankiusius svečius. Todėl ne
praleiskite šios progos, daly
vaukite visi ir praneškite sa-1 
vo draugams ir pažįstamiems

R.

i vardu.
vietinė Lietuviu ' Bet kooperacija jau senai mi-

13 rusi, krautuvės nebeturi keli

BRIGHTON, MASS.
A. L. D. L. D. 193 kuopa 

laikė metinį susirinkimą 9 d. 
sausio. Pirmiausiai buvo ren-

krautuvės nebeturi keli 
metai. Krautuvės vieta stovi 
tuščia metai suvirs ir nesiran
da, kas parandavotų. Pri
klausančių narių prie koopera
cijos dauguma visiškai nesi
rūpina apie namo nalaikymą, 
ir net pasidarė didžiausiais 
to namo priešais. žinoma, 

. randasi ir gerų žmonių, kat- 
1 rie nori namą- palaikyti ir, pri- 
lėjus kokiems taksų ar procen
tu išmokėjimams, visados įsko- 
1 liną pinigus, kad tik palai- 
, kius toliau. , . , , > į , i / » i

Taigi kooperacijos direkto
riai, matydami šią sunkią naš-

niMJlHIlHUWUMIlI-lIIl.IIIMl'lMlll.luriWrili.'nTMllMlIMtlMllHItHIU-Il

Newark

prie pirkimo namo. ;
Orchestra iš p0 f0 įvyko Šv. Jurgio Drau

gystės susirinkimas. '• Taipgi 
kilo didžiausias triukšmas dr 

' klausimas liko 
mių.

Įvykusiame 
rinkime taipgi
namo klausimas, 
kalbėjo tie, kuriems daugiau
siai rūpi palaikyti tą namą, 
kaipo Visuomeninę įstaigą. 
Bet ir čia atsirado priešų. 
Mažrimas iš So. Bostono pra
dėjo šaukti, kad mūsų draugi
jai ir visiems lietuviams na
mas nereikalingas. Jis pripa
sakojo visokių nesąmonių. Iš 
jo kalbos didžiuma narių pra
dėjo juoktis. Antras pasekė 
jo pėdomis S. Norkus, kuris 
pradėjo pasakoti, kad draugi
joms namas nereikalingas ir 
dar išplūdo tuos žmones, kurie 
prie to namo dirbo per dauge
lį metų. Skaitytojai gali su
prasti, kiek tie žmonės supran
ta apie visuomeninius reika
lus.

Kaip visur, taip ir pas mus 
darbai pablogėjo. Daugelis 
vietos lietuvių ir kitų dirba 
Watertown, nes ten randasi i 
Hoods Rubber Co. 7' 
išdirbo šioj kompanijoj po 25, 
ir 30 metų, tai dabar tuos jau 
išvaro, iš darbo be jokįo prasi
kaltimo, o jų vieton priima 
jaunas merginas ir moteris. 
Senesnės moterys taipgi išva
romos, nepaisant, kad ir ilgai 
dirbo šioj kompanijoj. Mote-

T. D. A. 48 kuopos rapor
tas už 1929 metus, kuris, ma
no supratimu, reikalinga pa
skelbti spaudoj, kad supažin
dinus miestų T. D. A. kuopas 
su mūsų mažo kaimelio velki
ni u.

Naujų narių gauta 25.
Viso narių kuopa turi 39.
Narinių mokesnių sumokėta 

$47.35 ; Dukterų ir Sūnų Drau
gystė $5; A. L. D. L. D. 72 
kuopa $5; L. D. S. A. 64 kuo
pa $5; sukolektuota laike pra-' 
kalbų $4.05; iš kuopos iždo 
paaukota $10. Viso pasiųąta 
i lietuvių centrą, Chicago, 111., 
$76.40. ” ' • ■ !

į vietinį International La
bor Defense ofisą New Yor
ke suaukota $5; sukolektuota 
rinkimo kom. $7.10; .sukolek
tuota rinkimo komisijos $12.- 
62; lietuvių baduoliam suko
lektuota rinkimo komisijos, vė
liau perduoti L L. D., $18.19; 
kuopos susirinkime sukolek
tuota G astenij os streikieriams 
$30; kuopos išvažiavime už
dirbta del Gaštonijos streikie- 
rių $32.70. Viso į vietinį I. 
L. D. ofisą New Yorke pasiųs
ta $105.61; į lietuvių centrą, 
Chicago, Ill., $76.40. Viso į 
abi vietas išsiųsta $182.01.

Kuopa išlaidas turėjo sekan
čias :

Prakalbų rengimas $1.60; 
vieta susirinkimams $8; už 
“Defender}” $1; konvertai su
sirinkimo kvietimui 77c. Viso 
kuopos išlaidų $11.37. Kuo
pos ižde pasilieka dar $8.97.

Apart to, komisija rinkimui 
aukų dar nepaskelbė visų 
kotojų vardų, kuriuos čia 
žymėsiu, nes jų pinigai 
skaityti raporte'.

M. Adomonis," S. Shulinskas, 
S. Skridulienė, J. Rinkevičius-

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

AUTOMOBIL1Ų 
TECHNIKOS MOKYKLA

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
o gausite tikrai profesionalę pagel- 

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

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

au- 
pa- 
pri-

I v. JtkUlUV.VIVIUO)

Kurie jau'Max Fox> A< Antor, M. Jaffe 
ir F. Kemfmer po $1; J. H., 
M. Oxman, K. Arbatovich, S; 
Jakimavičius, M. Stočkus, F. 
Klaštauskas po 50c; Johnson 
35c; J. Hornėll, T. Hawcew- 
ski, V. Gold iri, A. Beržietis po 
25c; nuo prakalbų liko pelno 
$1.27.

T. D. A. 48 Kp, Org.
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New Jersey Newark DETROIT, MICH
Detroitieciai Turi Žinoti

RAS
ALDLD. 5 KUOPA STATO SCENON

TRIVEIKSMĘ KOMEDIJĄ “NERVAI”
Subatoje, 1 dieną Vasario (February), 1930

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

Scena iš Komedijos “Nervai 
urbiami vietos ir apielinkių lietuviai!
Šią komediją pas mus suloŠ aktoriai mėgėjai iš Brooklyno. 
ėdi ja ir visur publika likos pilnai patenkinta. lr~: 1—’*

. Jau keliose vietose buvo lošta ši ko- 
publika likos pilnai patenkinta. Kai kurie sako, kad jie eitų dar ir antru sykiu žiū- 
“Nervai” labai juokinga, nes parodo buržuazinės šeimynos gyvenimą ir kas jos 

ervus gadina. Perstatymas užims apie dvi ir pusę valandos. Pertraukomis grieš jaunuolių smuikų 
rkestra. Vadinasi, ir laike pertraukų nenuobodausite.
Visus vietos ir apielinkių lietuvius kviečiame atsilankyti. Tik prašome nesivėluoti, nes komedija 
m ir aktoriai stengsis paskirtu laiku pradėti, kad neužvilkus iki vėlumai nakties. O kurie pra
žios nematysite, tie paskui gailėsitės.

Ką
Šią žiemą buvo suloštą De

troite pora puikių veikalų, 
Kūne matė tuos veikalus— 
“Suvilta širdis” ir “Kova Už 
Idėjas/’ ilgai bus. jų atminty
je. Tai buvo pasidarbavimas 
drg. J. Vilkelio. Nesenai su
žinojau, kad A.L.D.L.D. 52 
kuopa ir L. D. S. A. 17 kuopa 
statys scenoje puikų ir didelį 
veikalą “Už' Dievą ir Tėvynę,” 
parašytą gerai žinomo auto
riaus Seno Vinco. Apie patį 
veikalą nereikia daug rąžyti, J 
nes iš vardo galima suprasti/ 
kad bus Įdomus .visiems. Tu
riu pasakyti*, kad viršminėtą 
.veikalą mokina drg. Alfonsas 
Misevičius, žinau gerai, kad 
drg. A. Misevičius visados at
sižymi savo darbais tarpe 
tuvių ir neeikvoja triūso 
tui.

• Todėl detroitiečiai
žinoti, kad viršminėtas veika
las bus suloštas vasario 2 d., 
Lietuvių Svetainėj, ant 25th 
St. ir Vernon Highway. Būtų 
gaila tokį. įdomų veikalą ne
pamatyti.

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

stebūkUngų žolių vertės tūkstančic 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtar 
kokios nors ligos bei vidurių suge 
dimo Toks žmogus yra susiraukęs 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk 
sinį kalną parodytum, tai jam malo 
nesne būtų sveikata, negu taš auks« 
kalnas. Taigi jeigu jauties esą> 
apimtu kokių nors nesmagumų, ta 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nui 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų b 
atgaut savo1 sveikatą.. ' ■ ;

Vaistžolčs . yata > nuo sekančių ligų 
vidurįų į užkietėjimo, skilvio nemąli 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečią 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth 
ma), peršalimo; skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika Į 
tą, panaikins minėtas ligas.

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuost 
miestuose.

Pinigus siųsk čekiu arba monej 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road. Spencerport. N. Y.

TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

lie- 
vel-

turi

Kas Per Organizacija Aygs- 
čiausia Prieglauda Lietuvių 

Amerikoje 7

Prisieina sutikti Detroite lie
tuvių, kurie dar nežino, kas 
per organizacija A. P. L. A.

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 Gardęn Street 

Philadelphia, Pa.

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

........ . .....—... ' 'VI !' ..........................................................

Grafonol-RadSolos, Atwater-KentRadios,VictrolaRadiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVĘRYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVE
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” BOLIAI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

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

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

______ ______________________________  (_____________________________ J ,__________________ _ __________________ ___________ ._________________________ , J

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. Mokytojam yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.SKAITYKITE!

Jau Gatava Nauja ApysakaSLIAKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

! PARAŠĖ MIKAS RASODA
Ši apysaka vaizduoja Amėrikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didėlė knyga iš 

virš trijų šimtų puslapių, kaina 50 centų. Ta pati sn 
t audimo apdarais 75 tentai

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

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

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

Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

( Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboįe šiuom taip svarbiu visiems 
klausiniu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą 
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygėj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo atgumentų ir 
gražumo' lietuviškos kalbos. ,
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktąi 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

NAUJA {DOMI KNYGA

Lietuvos Darbininkes ir PonitJes
Paraše V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš * ?
“LAISVES” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, , . Brooklyn, N. Y.
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Du Pasauliu
i ■ J

Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
—Na, pasakykite, ponas pulkininke, — 

pasikėlęs klausė Motovylov,—ar virėjai ko
manduoja raudonais pulkais?

Pulkininkas juokėsi:
—Šioj srityj reikalas yra taip: rinkimai 

armijoj komandantų visai panaikinti taip, 
kad raudonarmiečiai jeigu ir norėtų ma
tyti savo virėją, kaipo komandantą pulko, 
tai negalėtų tatai padaryti,1 taip kaip įi to
kias vietas paskiria žmones, gerai žinant 
čius karo reikalus. <Bet, viehok,vtas nepa4 
darę,tas sąlygas, kad pirmiau buvęs virė
jas, o dabar negalėtų būti komandantų ne 
tik pulko, bet net divizijos. Ir Raudonojoj 
Armijoj jau dabar yra keletas garbingų1 
komandantų vardų, sugabių komandantų, 
kurie yra iškilę iš paprastų kareivių ma-. 
šių. Šioj srityje raudonieji užima visai 
teisingą poziciją—iš vienos pusės, jie su
teikia progą sugabiems, savamoksliams, 
kilantiems iš apačių išvystymui savo su- 
■gabumų, spėkų, proto, o iš antros pusės 
jie auklėja komandierių būrius iš darbi
ninkų tarpo keliu mokinimo karo mokyk
lose, kursuose.

—O žydų oficierių ar yra pas juos? — 
paklausė oficierius Petin.

—Komandierių iš žydų, suprantama, 
yra, ir net daug. Nepamirškite, ponai, 
kad žydai Raudonojoj Armijoj yra ir yra 
didelė spėka. Mums jau laikas užmiršti 
senus juokus, kad žydai būk šaudo iš krei
vų šautuvų. Aš jums, ponai, pasakysiu, iš 
savo asmeninio prityrimo, kad žydai yra 
labai dideli mūsų priešai, sugabūs, ener
gingi, drąsūs. Kada pas mane buvo pa
statytas komisaras iš rusų, aš jaučiausi

Važiavo po valiai. Kelias buvo prastas, 
ratai klimpo į purvą. Smulkiai lyjo ir ar- 
klys .sunkiai, vos ištraukdavo vežimą iš 
gilįų duobių. Oficieriai tylėjo. Baranovs- 
kis žiūrėjo į vandenio burbuoles, plaukio
jančias ant balelių nuo lietaus ir galvojo 
-apie tai, ką-jis girdėjo nuo kalbėtojo. Jam 
jo kalbos turinys giliai įsmigo.
...—Aš visą.tą inteligentiją, visus oficie- 
j’iųs, kurie dirtya pas raudonuosius, nužudy- 
Ičiau iki vienaijn! Pandavikai!...,. jl^e|)ūtų< 
jų, <jau mes senai būtume suvarę į tvartus 
paklusniai įą; betvarkį bolševikų 1 gyvdlių 
būrį’ ( Niekšai!—Motovylov • nusispjovė ir 
piktai išsikolicįjo. > , i ,

f —bįd,: tū asile, greičiau varyk tą dangiš
ką karalių!—suriko jis ant vežėjo..

Pjaukit, Pjaukit.
Apgultieji miestelyj Pčelino partizanai 

neišlaikė bendrų baltųjų spėkų ir užsienio 
imperialistų—italų, rumunų ir Krasilniko- 
vo gaujų. Kasdien atmušdami pasiutusias 
atakas baltųjų, jie išeikvojo veik visus pa
tronus ir priversti buvo apleisti miestelį. 
Po keturiolikos dienų baisaus mūšio, turė
jo trauktis į taigą.

Baltųjų raiteliai, sargyba, greitai perjo
jo per Pčelino miestelį ir lakstė jo apielin- 
kėj. Pėstininkai įšliaužė į miestelį, apžiū
rėjo gatves, apjieškojo namus. Su muzi
ka ir dainomis,- keturiomis grupėmis įėjo 
į miestelį ’svarbiosios pergalėtojų spėkos, 
miestelis buvo visai tuščias. Veik visi'vals
tiečiai nuėjo su partizanais. Namuose liko 
tik senoliai','genelės, vaikai ir nekurie žmo-

neblogai. Mes^su juom susigyvenome, spsi- pės įbauginti ibaltųjų, Įarba iš- savo reika- 
_ J. v ' v. * 1 lų esmės pritarianti baltiesiems. Oficie

riai jojo raiti priešakyj savo karinių da- 
Im.i I Ąnt t nanįų ir tvorų buvo išlipyti at- 
Msaukimkh npo Revoliucinio Agitacinio 
SkyriausMl|arifriio Tajięžo rajone sukilėlių 
štabo. Pulkininkas fr,arfcųząs^.ąįtąš, ,ąųt 
ežaū's: ąrklicį, prijojo:prie ątsišaukimoJr 

dėjo Skaityti jį: • ■ . }; n

pratome ir oficiališkumai išnyko. . 
pasakius, aš jį priverčiau pūsti į mano, dū
dą ir šokti pagal mano muziką. (Ne su vi
sais komisarais taip buvo ir iš ruąiį. * įia 
buvo kokis ištižėlis, kuris per1 neapsižiūrė
jimą pakliuvo ton vietęn:~VertSjas.) Bet 
paskui tą rusą pamainė, prašalino už. silpną 
jo charakterį... Jį atšaukė; o prie manęs 
pastatė komisarą žydą. Tas tiesiog už-

nuo manęs akis. Aš žingsnį negalėjau pa- į 
daryti be jo žinojimo.. ■ : «n •

I mokykla įėjo načalninkas štabo, ir at-

paOLdvu cį Z'j cicį. a ao \ <_ > i i> ' • i i i ' I
smaugė mane, nei ant.sekundos nenuleido! Į Valstiečius ir Darbininkus Ta j ieško

siprašęs kalbėtojo, pranešė oficieriams 
įsakymą komandanto divizijos, kad visi 
tuojaus turi grįžti į pulką, nes buvo įsaky
ta šiandien prie vakaro pradėti puolimas. 
Oficieriai nenoromis sukilo. Kalbėtojas 
apleisdamas savo vietą, priminė jiems:

•—Nepamirškite, ponai, kad dabar fron
te jūs turite reikalą ne su “draugų” banda, 
o su gerai organizuota armija. Aš pakar
toju: pas raudonuosius dabar yra valstybė 
ir armija, tą pabriežiu.

Prie durų oficieriai kiek susilaikė, apsu
po lanku pulkininką ir klausinėjo jo:

—Pasakykite, štai mes dabar, turime! 
reikalą jau su tvirtu priešu, bet kaipgi ko- ’ 
voti prieš jį? Ir argi ištikro “Sovdepijoj 
taip jau viskas yra gerai, I 
jote?—klausė pulkininkas Ivanciev.

Rajone
_ I

i valstiečiai ir darbininkai. 
Priešai> dirbančiųjų, baltieji žudytojai, 
jausdami greitą savo galą, • graibosi išlai
kymui savo galios, išgalvoja įvairius bū
dus, kad įnešti į mūsų eiles suirutę ir tuo- 
mi pratęsti brolžudingą karą. Jie apgau
dinėja jumis, kalbėdami,, kad jie kariauja 
už atsteigimą kokios tai tvarkos krašte. 
Jie begėdiškai meluoja, tie kraugeriai, kai-! 
ba, kad bolševikai naikiną visus, žudą 
kiekvieną be skirtumo. ‘' Jie šimtais pūdų 
visur siuntinėja savo literatūrą ir joj ra
šo apie neesamus bolševikų žiaurumus.

Ne, ne mes žudytojai, o tie, kurie siekia, 
Į kad gyventi be darbo, laimingai, linksmai, 

_ i tie, kas nori būti parazitais—tai Kolcakas 
su/ savo samdytais niekšais. Jis su savo

■ . - .sakė, kad jis neis reakcijos keliu, o rūpin-
Bet jūs visi, draugai,

kaip iūs kalbė- misteriais, užimdamas savo vietą, sostą . 1 J p o Ir 7\ Ir o rl 4-i n r\4 n v»nn lz/n i Ari Irrxliii zx i\i va

—Toli ne, ponai—atsakinėjo kalbėtojas. ?1S gerove liaudies. .
- - jau dabar pamatėte, pne kokio vargo ar-

db I lt/ L Lt Iv] Ct U 1 — r ' 1 1 • T7 1 v .-v — t *ĮJ vede mus, galia zvenes-Kolcako. ' Jus visi 
-patyrėte, kad Kolčakaš—kraugerys, plėši.-,

—*Aš ii’ nesakau tą, tikriau, 
progos apie viską pakalbėti su jumis. Ar
gi galima apeiti .'tylėjimu tą,-kad pas rau
donuosius badas pilve? Arba, argi nege
ra dirva del mūsų agitacijos—nuolatos gy- j 
vuojantis pas valstiečius privatinis nusi
statymas uz privatinę nuosavybę. Ponai, 
daug galima rasti Sovietų Respublikoj to, 
už ko galima insikabinti ir* pradėti korią> 
Tiesiog pasakius, yra išdirbtas nedidelis 
planas kovai prieš juos jų užpakalyj, bet 
gaila, aš neturiu laiko jį jums išdėstyti 
plačiau, pakalbėti apie tai.

Oficieriai sėdo ant arklių. Motovylov 
vėl važiavo kartu su Baranovskiu atgal.

—Šis pulkininkas, paprastai niekas dau
giau nėra kaip tik raudonųjų šnipas, pro-' 
Vokatorius, pasiųstas tyčia pas mus. Aš 

' jį, niekšą, tuojau po jo tos kalbos pakar
piau. Velnias žino, kas per galvos sėdi ten 

jjjūsų štabe. Nesuprantu!... Aiškiam 
jfoipui leidžia taip laisvai veikti, ir dar da- 
ĮBažia jam vesti savą agitaciją.
'J—-Et, tu Boris, jau perdaug nekantrus 

nužiūrintis. Ant galo reikia turėti ir 
Bums drąsos, kad apkainavus priešą pagal 
£> užsiUrnavimą. Nedakainavimas priešo 
forą blogas dalykas,—priešinosi jam Bara- 
M v«ki s.

v'
V* 1

'kas ir žemos rūšies-žmogus. Jis suteikė 
mums- (Suirutei Jis sutrypė liaudies > tie
sas. Jis* pasėjo tarpe mūs priešingumus 
ir padalino mus dirbąričiuosįųš! į du lioge- 
riits, priešingus vięna^ kitam. . Jis. nustaT 
te byolį prieš, prolį, tėvą ant sūnaus, sūnų 
ant tėvo. ' JisĮir visi jo žvėriški- generolai 
ir oficieriai jau pakorė, užmušė, užkapojo; 
sunaikino dešimtis tūkstančių žmonių,; net 
beginklių motęrų. Jie, prisidengdami įvai
riais vardais rekvizicijų -ir kontribucijų 
atvirai darė plėšimus. Per tuos -niekšus 
jau sudeginta tūkstančiai miestelių ir. so
džių, valstiečiai apiplėšti, atimta nuo jų: 
pinigai, žemės ūkio įrankiai, gyvuliai, ra
kandai ir drabužiai. Visą tą tie niekšai 
atliko' sužiniai, negalėjo jie juk nežinoti, 
kad tatai naikindami, jie naikina šalį. Jų 
armija, kuri,sakosi gina liaudies reikalus, 
plėšia tą liaudį. Oficieriai, girtuokliauda
mi, ūžia ir rėdosi už kruviną liaudies -tur
tą, apsikabinę ja aukso antpetimis. ; Išplėš
tas ir nuimtas drapanas nuo Jais užmuštų 
žmonių suteikia įvairiems parsidavėliams 
savo srityj, įvairioms kūno pardavėjoms.

GRAND RAPIDS; MICH.
Sausio 19 d. ALDLD. 10-tas 

Apskritys laikė metinę konfe
renciją. ,

Padarė keletą ’ gei‘ų ‘tarimų, 
pateikė tris rezojiucijas. Pažy
mėsiu vienos ^rezoljucijos įpras- 
mę,; kurį, mano supratimu, turi 
didelės reikšmės.

Kadangi munšainp “ppamb- 
įlė” pasiekė augštą laipsnį ir 
tas daro dįdelę žaizdą darbinin
kiškam' judėjimui, tai lb-tas 
Apskritys pasmerkia įpujišaifto 
gamintojus, platintojus ir gėrė
jus. Reikalauja ve£ti,' •; kovą, 
kaip žodžiu, taip ir įpęįd riūąų' 
spaudą. ■ f ■ į i * •' ,j

Vietiniai bravorėlių į u^laik^- 
tojai, sužinoję apie anįį^į tąji- ; 
mą, labai nervuojasį.j | j<ji|i( ąpl5 
skričio tarimai irf įEe^^lippfjbš 
tilps mūsų spaudbji.> (tį; j ,f ? f 1

Sausio 20 d. kapojofeįiąjb 
VincAs. Prakalbu f pi|yiįj| Vik’ 
s^is žvilgsniais; žmoniįųj '•buver 
pilna salė. Aukų surinktą' vįršl 
$20. Prakalba visi buya paten
kinti. Vincas savo prakalboj be
darė daug teoretiškų išvedžio
jimų, vien piešė tikrą vaizdą 
dabartinės bedarbės ir kokia at-, 
eitis laukia darbininkų klasę.

Sausio 21 d. Komunistų Par 
tija suruošė šešių metų paminė
jimą mirties- didžio 
vado N. Lenino.

Žmonių atsilankė 
giausiai. Tai labai 
darbininkai neįvertina tokių 
svarbių susirinkimų, kaip pa
minėjimas mirties mūsų bran
gaus vado!

Vakarą atidarė jauni pionie
riai, grieždami 
stygomis.

Negrų stygų kvartetas išpil
dė keletą gabalėlių.' Atliko la
bai gerai. Bet viena blogybė, 
tai, dainos ir melodija neatati- 
ko vakarui. Dainos meiliškos, 
muzika—amerikoniškas džezas.

Trečią punktą pildė jauni pio
nieriai, vadovaujant F. Gcda- 
minui. Tas Jau buvo perdaug; 
pradėjo griežti įvairių šokių 
mejocĮijas ir griežė apie pusę 
valandoj,, pakol, žmpjięs pradėjo 
nervuotis, d l$tf > prądėj.o; riti 
laukan J .Qj]l įįr Kj’Jigi^įi j
varginę publiką, bet kalbėtojas, 
7~to distrikter organizatorius, 
netekęs kantrybės, sustabdė mu
zikantus. Tas -lai būna pamo-! 
ka .ateičiai; " u .. •, >-

Kadangi-, laikas buvo vėlus, 
tad kalbos ilgąį. tęsti.. negalėjo, 
trumpais, bruožais perbėgo N. 
Lenino nuveiktus darbus ir ra
gino "'“ti į A. K. P. Įstojo 6 
nariai. ‘ \

L. D. S. A. 37 kp. stato vei
kalą “Už Dięvąjr Tėvynę.” Bu
vo garsinama,’ kad vaidinimas 
įvyks 1 d. vasario, bet perkel
ta į 2 d. vasario.
ALDLD. 66 Kp. Koresp. A. K.

sivarė’į skolą cėhtrui apie $40 
ir kuopai apie tai nebuvo pra
nešta. čia, žinoma, yra kal
tas ir pats centi’aš, kad sinn-: 
tinėjo, kuomet nemokėjo są
skaitų. Kuopa svarstė, kaip 
atsilyginti su centru. . Jos .pri- 
ęjo prie išvados, kad reikia 
surengti vakarėlį su programa 
ir jis greitoje ateityje įvyks, 
nes komisija jau darbuojasi.

Plėšikų Gaujos Siaučia 
' ' . i , Chicagoj

S; L. A.į 129 kuopos narį 
Joną: Jasinską 13 d. sausio už- 
įįuplę trys’ negrai plėšikai. 
tVieįnas. jų paleido šūvį į Ja- 
Jsįnąką,. peršovė koją ir peiliu 
^aūjdą j perpjovė. J Dabar J. 
Jasinskas !įuliį ligoninėj,’ bet 

šūžpūolikąį nepagauti.?
t.; Pfet ‘ nabjus metiis. St. 
džįuiią' ’ mirtinai sužeidė 
fuMikVi. . ■ Radžiūnui suvarė

Bfe|iįrisj šūvius, niuo ?kųrių dar 
tšiaįidirii i gulį ! liįoiiįnėj. t;

: : Dabar. vChicagoj darbuojasi 
ūž'pudlikajtp' žmonės bijosi iš- 
eitį Jš: štubos; vūkąre. čia po
licijos, ’yrą' apšileldimas. , ■ \

darbininkų

neperdau- 
bloga, kad 

tokių

Chicagoj siaučia didelė bc- 
/fdarbė. Prie tos bedarbės pa- 
'didėjimo dar prisidėjo ir Illi
nois mainieriai. Ir dabar virš 
milionas bedarbių Randasi tik 
viename Cook apskrityje. Tai 
yra milžiniška skaitlinė.

Bedarbių jau 'įvyko keletas 
masinių mitingų, kuriems va
dovavo Komunistų Partija, ir 
dar rengia keletą mitingų be
darbės klausimu.

Internacionalą Kaimietes Duktė.

Lietuvaitė Fotografiste
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VAL1NČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

U z.
LIETUVIS GRABORiUS

/ navimo ir uz 
žemą kainą, 
nuliūdimo’ va
landoj šhuki- 
tes pas:

, 'Norintieji į ge- 
llIM rlausio pptar- 
III

- - : : GREAT NECK, N. Y; - -
A.. L. D. L. D. 72 kuopos susirin

kimas bus utarninke, 4 vasario, 
Strauko svetainėj,- H39 Elm Point 
AVe.- Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti, gausit 
naują; knygą—(Seno Vinco Raštus. 
Taipgi turime svarbių reikalų aptar
ti. Komitetas. 24-27

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pašaharnis, O.D.
Optometras ir 

Optikas
Norintieji tinkamai ■ prisitaikyti 

savo akims akinius,: kreipkitės 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

- -

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

■ 162 Broadway 
Rezidenciją: 13 W. 3rd St. 

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

išbalzamuoja ir laidoja numirusius ant’ 
visokių . kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemų kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mano 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir užt žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ŠIŲ METŲ MADOS

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

------- . ------ -- --- . ... __ __ ___

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės susirinkimas 

bus nedėlioj, 2 vasario; Liaudies/Na-, 
me, 8th St. ir Eairmount Avė. Pra
džia 11 vai. ryte. Visi nariai', atei
kit ir naujų atsiveskit. Tame pa
čiame name kas nedėldienį inokirųjt- 
ma . lietuviškai ,skaityt jy rašyt ir 
dainuotų nuo 11 ,v|d. ryte. JTat tė
vai, jliuįie norite' pramokinti vaiku- 
ciūš, ‘arveskite I j ' mbkjlklėlęp tegul 
pasimokina ir naudingai laiką pra
leidžia, j' Komisija, -/v. i25t26
4 ■ . ą J• c. S k J f ;

DETROir, M1CH.
D. S. A. 17 kuopos susirinkimas 
seredoj, 5 vasario, Draugijų

L. 
bus 
Svetainėj, 4637 W. VeTnon Highway. 
Pradžia 
narės ateikit, yra daug svarbių rei
kalų.

7:30 vai., vakare. Visos

Sekr. N. Astrauskiene. 25-26

Išparduodami Dabar

L
Muži r
i

V'

WATERBURY. CONN.

DETROIT, MICH.
Naujas ir žingeidus perstatymas 

“Už Dievą ir ’Ievyne” bus lošiamas 
nedėlioj, 2 vasario, Lietuvių Svetai
nėj, 25th St. ir Vernon Highway, 
4:30 vai. .po pietų. Stato scenoj A. 
L. D. L. D. 52 kuopa ir L. D. S.-A. 
17 kuopa. Tai nauja ir žingeidi dra
ma, trijų veiksmų, dviejų paveiks
lų. Veikalas “Už Dievą ir Tėvy
nę” perstato Lietuvos darbininkų gy
venimą ir jų persekiojimą taip va
dinamos “demokratiškos” Lietuvos 

j valdžios. Kiekvienas lietuvis ir lie- 
- tuvaite privalo ši veikalą matyti.

I širdingai kviečia rengėjai. 25-26

PARLOR -y BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

Liet. Brolių Dr-jos Narių Au 
ka Audėjų Naujai Unijai— , 
National Textile Workers 
Union of America.
Liet. Brolių Dr-jai buvo at

siųsta augščiaų minimos unijos 
bląnka aukų rinkimui. Unija 
yra pasiryžus organizuot audi- 
nyčių industrijoj neorganizuo
tus darbininkus; tam reikalin
ga piniginė pagelba. Unija 
dar nauja,, piniginiai biedna. 
Tąigi Brolių Draugijos progre
syviai riąi^įaiį matydami reika-j- 
’ląj suaukojo td'm tikslui $5.00, 
šie darbinjnkai suprato reika
lą aukoti: P. Jurkevičius, T. 
Visockis, J. žiūraitis, V. žiu- 
rąitfe.į į J. .Eidūl|ęvičįųš,) ^.{Ei
dukevičius, ’J. , Kriščiūnas, P. | , , 
Pecenkis ir P. Vosbis, po 50c;’ 
kiti smūlkesliioniis. ' ‘
,XT1. . ,, tT ,. ; , ■ . Kimas dus neaenoj, z vasario, nanu- ' Varde Audėjų Unijos tariu naus]<0 svetainėj, 62, Lafayette St. 

širdingai ačiū/1
T. Visockis.

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

CICERO, III
Vei-Iš L. D. S. A.[ 9 Kuopos 

kimo
Minėta kuopa tūrėjo metinį 

susirinkimą 15'd. sausio, “Vil
nies” svetainėje. Narių daly
vavo nemažai; * Visos'draugės 
pasižadėjo veikti, -riės iki šiol 
kuopoj bųVo ^psilęiįiiipaš.

Ęuopos įval^haį išdavė ra
portą iš gedimoj Pasirodė, 
kad kuoppš: agąntę, pardavinė
dama “Darbihihkiir'Rais'a,” į-

NEWARK, N. J.
D. L. D. 5 kuopos susi- 
bus pėtnyčioj, 31 sausio, 

79 Jackson St., -8 vai. va- 
Visi nariai ateikit, yra svar- 

Delegatas išduos. lra-

L.A.
rinkimas
po num.
kare.
bių reikalų.
portą iš II Apskričio konferencijos. 
O'rg. B. Sutkus. 24-25

NANTICOKE, PA,
A, L. D. L. D. 135 kuopos ’susirin

kimas bus nedėlįoj,; 2 vasario, po 
num. 150 Pine Št., 2 vai. po pietų. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių’ rei
kalų. Bup išduotas raportas iš Dvy-j 
likto Apskričio konfęrenciįos. Sekr. 
J. Karečkas.' ! ' r / 24-25.

PATERSON, N. J.
A. L. I). L. 1). 84 kuopos susirin

kimas bus nedėlibj, 2 vasario, Baka-

Pradžia 2 vai. po pietų. Draugai ir 
j drauges, visi ateikit, nes yra svar- 
; bių reikalų aptarti. Gausit naują 
knygą:—Seno Vinco Raštus. Į šj su
sirinkimą prižadėjo, atvąžiuot jdrg- 
Krasauskas, tai užbaigas kuopos rei
kalus jis pasakys prakalbą temoj 
“Darbininkų Taktika.’ ’ Po prakalbų 
bus diskusijos. Tat kviečiame na
rius ir pašalinius atsilankyti. Ko
misijos narys.’ ' 24-26

DETROIT, MICII.
Lietuvių Darbininkų Organizacijų 

Sąryšio metinė konferencija bus ne- 
dėlioj, 2 vasario, Draugijų Svetainėj, 
4637 Vernon Highway. Pradžia 10 
vai. ryte. Visi senieji delegatai ir 
naujai išrinkti malonėkit atsilankyti, 
yra svarbių reikalų. Turėsime iš
rinkti valdyba? ’ Seki’. M. Zurąuskas.

24-2^
Hifi >

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

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

Valandos: nuo 8-njų ryto iki 9rnių. vakaro

RUSIŠKA \‘ PIRTIS TURKIŠKA

Flushing Russian and Turkish Raths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare SOc; po 6 vai. vakare 7Sc. 

r’V'm A Antr°j klasėj lašais išsimaudymas «LAIKA ir miegojimas per visą naktį ant Jį (,eniCĮl 
ttdcių lubųl onngam kambaryj_ f T

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

' prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA’ 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

•MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipSrimo: 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 ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas i Pulaski IODO
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CLEVELAND!) ŽINIOS

t

r

Kraujo Ištyrimai, Labo ra tori j o> Bandymai

g 1930, The American Tobacco Co,, Mfrs.

L M'

DIDŽIAUSIA DĖTUVIŲ APTIEKASOUTHBURY ir OXFORD, CONN• j dalyv

Kuopa aukojo $ą.00 į Agita non triveiksmę komediją “Ner-

<■

DR. ZINS 110 EAST 16th ST. N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

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

. Stata

K.. t

Ketvirtacl., Sausio' 30, 1930
--ĮT-- ■ ■

Partijos Reikalai
Naujų narių gavimo vajuje 

VI Distrikte, kaip ir kituose, 
pasirodo vienas džiuginantis 
reiškinys, tai negrų darbinin
kų stojimas Komunistų Parti
jom Mūsų distrikte iš 150 
naujų narių, gauta juodspal- 
vės rasės 42 nariai. Tas eina 
kiaurai veik per visus mūsų 

’Partijos distriktus. Partijon 
stoja labiausiai išnaudojami 
darbininkų klasės žmonės. 
Partija gauna naujo kraujo 
Vis daugiau ir daugiau iš stam
biosios industrijos: plieno, au
tomobilių, gumos ir kasyklų. 
Partija leidžia šaknis ten, kur 
Komunistų Internacionalo šeš
to Kongreso nustatyti teziai 
nurodo. Reiškia, Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partija 
bolševizuojasi, netekus opor- 
tunistinio lovestonizmo. Par
tija žengia Lenino nurodytu 
keliu, šiais, 1930 metais, mi-i 
nint drg. Lenino šešių metų 
mirties sukaktuves, galime 
pasidžiaugti šios šalies i revo
liucinio judėjimo padaryta le
ninizmo kryptim pažanga. To
dėl pasidarbuokime, kad se
kančiais metais, minėdami Le
nino mirties sukaktuves, turė
tume padvigubintą Partiją na
riais.

Lietuviai Stoja Komunistų

VENgkDEGRĄŠINANČŽ
senatvės sunkumo

VENGKlft TO 
ATEItlĘS ŠEŠĖLIO

Puslapis Penatas
T-

■■r

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Kaštone, Mįno 9669 
Bell, Oregon 5136

MES PATAIKOM
Taip- sako A. Tacilauskaa, savininkas Restauracijos ir šalės, 961 

Grand St, Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad j 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodųs; 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!”

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

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

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

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Klu
buose/ ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų yiršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 1 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatii- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

Per susilaikymą nuo 
virs-sauvalystės

Jus vyrai kurie laikytumeties tvar
kiai ir tinkamai ... jus moterys 
kurios geidžiate kankintis del prie
lankumų tikrai moderriiškds figūros 
—kada stengiatės pddaryt savo per 
daug gražiom užsidekite .Lucky 
vietoj to. Bukit nuosaikus buki't 
nuosaikus visais atžvilgiais net ir 
rūkyme. Valgykit sveikai bot ne be 
nuosaikos — kada jūsų akys yra 
didesnės už justi skilvi užsidekite 
Lucky vietoj valgyt. Ateinanti nuo
takiai meta savo šešėlius priešokiu. 
Vengkite to ateities šešėlio, tik per 
išvengimą virš-sauvalyštės jus pa
laikysite prielankią, jaunystes fig’.

Lucky Strike, puikiausias Čigaretas, 
kuri jus kada rūkėte,’ padarytas iš 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTED.”! Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį.

John Naujokas

Lenino paminėjime, kuris į-1 
vyko 19 d. sausio, ir L. D. S. : 
A. 24 kuopos vakare, J. V. I 
Komunistų Partijon įstojo 17 • 
naujų narių. Daugiausia tie ' 

v įstojo, kuriuos fašistų degut-i 
lapis apkrikštijo bolševikais, 
kada jie ir nebuvo Komunis- į 

y tų Partijos nariais. Tie drau-i 
f. gai ir draugės parodė savo 

klasės reikalų pažinimą. Dau- i 
A giausia nauju narių įstojo L.

D. S. A. 24 kuopos vakare, i 
. Nors, tiesa, atsilankiusieji į šį 

vakarą 80 nuoš. buvo ir Le- ■ 
nino paminėjime, Moose Au-! 
ditorijoj.

Dauguma stodami pareiškė :; 
Stojame, kad Clevelande yra i 
reikalinga padvigubinti ko-1 
įpunjstų eiles ir sustiprinti mū-i 
sų veikimą.
Gerai Atsakyta Degutiniams 

Fašistams
Clevelandiečiai, įstodami 

Partijon, davė didelį antausį 
fašistams, įrodydami, kad jie j 
eina su Komunistų Partija ir) 
ją rems. ,

Gruodžio 15 d. Lyros Cho-, 
ro-“Vi!nies” koncerte sudėjo: 
$58 komunistinei darbuotei. I 
Lenino paminėjime įstojo 171 
Komunistų Partijon.

Darbietis.

Pas mus dabar žiema bloga, 
įlietus lyja beveik kožną dieną, 

retkarčiais ir sniego pasirodo, 
bet prieš lietų neatsilaiko, vos 

■ 8-pėja išpulti ir pavirsta į van
denį. ūkininkai rūgoja, kad 

liai blogėja, o katriem reikia 
kų pasikirsti, tai negalima 

i iš stulios išeiti per K lietų, 
u ir Southburio girininkas 

Keikia, kad negali girių naikin- 
tį kas dieną, užtenka vienos ar 

dejų dienų j savaitę giriose

ra

“Ateities ivykiax 
meta savo 

šešėlius priešakyj

It’s toasted
♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis -griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškemis plyskclemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis prieš*riebumą , kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingiI 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Liicky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, račiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj "Imsite Lucky”, tai tuo budti jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Striko Šokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą, 
pėr N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiat* nuoi- 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal-

■ vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mešlažarnčs _Li®^» 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kv^pp^ojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerkles Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi-

> nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų, 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ 
X-Splndultai,

A. L. D. L. D. 225, kuopa gy
vuoja pusėtinai gerai. Sausio 
12 d. įvyko pirmas kuopos su
sirinkimas. Nariai beveik visi 

avo susirinkime, kas labai 
lyra girtina. Sena kuopos val
dyba išdavė atskaitą už 1929 
metus. Pasirodė, kad kuopa 
turi 21 narį, kurie užsimokėję 
už pereitus metus; taipgi yra 
kuopoj penki jaunuoliai, šie
met tikimės gauti daugiau jau
nuolių, o taipgi ir visą kuopą 
turime padidinti iki 30 narių. 
Taigi, draugės ir draugai, prie 
darbo su visa energija, o tiks
las bus atsiektas. Pereitais me
tais mūs kuopa nustojo trijų 
senų narių: du atsisakė, nemo
kėjo, o drg. Jonas Ražas numi
rė, nes pasauliniame kare buvo 

gazais. šiemet

reikės apsvarstyti apie pavasa
rinį pikniką, nes kovo mėnesį 
gali susirinkimas neįvykti iš 
priežasties blogų kelių. Taigi, 
visi turime būti ateinantį susi
rinkimą, o ir naujų narių gau
kime.

NEWARK, N. J.
“Nervai”

Vietos ir apiėlinkių lietuviams 
bus gera proga pasijuokti ir 
smagiai laiką praleisti subatds 
vakare, 1 d. vasario. Tą vaka
rą ALDLD. 5 kuopa stato sce-

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus

Bedarbių randasi ir pas mus (
tinių, o dar ir iš miestų at- užnuodytas
tako darbo j ieškoti, tai labai stengkimės visi seni nariai tuo- 

liūdną įspūdį. Patartina jaus užsimokėti.
draugams bedarbiams į čia ne-Isimokėjo, o kiti stengkimės už
važiuoti darbų jieškoti. Apart simokėti ateinantį susirinkimą, 

ūkių, čia kitų darbų nėra, o ant Susirinkimas įvyks vasario 9 
ūkių dabar darbininkai nereika- d., pirmą valandą po pietų, ten, 

i ir vietinių darbininkų yra kur visada būna, pas drg. J.
darbo. -j Ivanauską. Būkime visi, nes

Jau keli už-

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
imunist Party U. S. A.
East 125th Street, .

York City. } •
, the undersigned, want to join the Communist Party. Send
more information.

688 City

Occupation Aye

I pildę šitą blanką, siųskite į Komunistų 
125th St., New York, N. Y.

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau- 

Pinigai pasiųsti ‘""komediją' suloš nystės j sustingusius musku-
Agitacijos Fondo Brooklyno artistai mėgėjai. Ko- lūs ir sąnarius. , 
Reikia žymėti mediją juokinga, nes perstąto t . ——----

buržuazijos šeimynišką gyveni- Sustingimas: A, tai pasakyta 
mą ir kas ju nervus gadina. pasaka apsireiškiančio seno atn- 

Losimas jvyks _sv Junpo negali buti iriais, jaunais ir 
.Draugystės svetainėj, 180 New energingais kuomet sąnariai sus- 
York Avė. Pradžia 7:30 vai. tingę ir muskulus pradeda skau- 
vakare. ' dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš-

Kadangi lošimas užima dvi ir tempimo.
pusę valandos, tai meldžiame Bet nenusiminkit — jus turite 
vietos ir apiėlinkių draugus ne- išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
vėluoti, paskirtu laiku ateiti l«t,kl>n4)l Pain-Expelleri su In- 
nes aktoriai stengsis laiku pra
dėti lošti. Kurie pradžios ne
matys, tai gerai nesijaus.

V ietinis.

cijos Fondą. 
J. Siurbai, 
sekretoriui.
tą, kad mūs kuopos delegatai iš 
atsibuvusios III apskričio kon
ferencijos, išduodami raportą, 
nusiskundė, kad konferencijoj 
mažai laiko buvo ir liko' daug 
dalykų neapsvarstyta; kaip tai: 
jaunuolių klausimas 
draugijos reikalai tik 
pajudinti, nes viena 
galima viską aptarti 
kia, trumpa laiko. Mūs kuopos 
nuomonė, kad ateityje konfe
rencijos būt laikomos per dvi 
dienas. Patartina ir kitoms 
III apskričio kuopoms šitą klau
simą apsvarsčius išreikšti savo 
nuomonę. Kuopa nutarė duoti 
kožnam naujam nariui iš kuo
pos knygyno knygą, o jaunuo
liams užrašyti mėnesinį angliš
ką darbininkų pakraipos laik
raštį per visą šitą bėgantį me
tą. Taigi, draugės ir draugai, 
yra gera proga gauti kuopai 
naujų narių visada ir'visur, tik 
reikia pasidarbuoti.

Southburio Pusdzūhis.

ir kiti 
apyčiupai 
diena ne
kaip rei-

Pataikymas Paklaidos
Pereito antradienio “L.” 

laidoje, aprašyme “Laisves” 
dalininkų suvažiavimo buvo 
praleista sveikinusiu- “Lais
vę” dėtroitiečių auka: jie

partiją, 48. East Į prisiuntė1 $12 aukų dienraš- 
! čfo naudai.

karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
’ dėlto, kad .šis galingas Linimch- 
’ tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų, patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvvlė 
urnai nepalengvihdamas visokių 
skausmų, kaip; tai Neuralgijos;

, GalvosTORONTO, ONT, KANADA
1 — * * * 4-4-

Pranešimas K. Burės Klausiniu au- ir •, •.
Laisvės No. 18 š. m. tilpo ųaženkliū tuojaus išima skaudč- 

ALDLD. centro pirmininko pa-jimą ir sustingimą iš girgždančių 
reiškimas apie Kazį Burę, kad sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
juomi negąlima pasitikėti, šiuo-kitas to nepadarys!
mi ) pranešu, kad minimas K. Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
Burė nėra ALDLD. 162 kuopos 70c.) artimiausioj vaistinėje tuo- 
Toronte nariu, niekad juomi iaus’ š’aiidie,^ir. pirm atsigulimo 
nebuvo ir mūsų kuopa. nieko Pana«dok«‘e Pam-Expellerj sulig 
bendro su juomi neturi. Jisai gatavj'ka(1 ip nlylf„ cit- _ jlJS 
čia priguli prie kitų draugijų, juoksitčs net iš tokios minties, 

ALDLD, 162 kp. sekret. i<ad buk senstate. Apgr.—No. 90A 
VI. Strązevičius.

Skaudėjimo ir t. t.
Pain-Expelleris su inkaro vais-

Kai yr* dldžiautiai žmogaus priešai?—Šaltis. Jis n« tik lankiaaiias Ilgas j varo, bat 
ir Į grab* paguldo. Bet tie, ’ kurio vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusios

VT1 . _ _ _ _ , (Milteliai nuo žalčio) jokių Šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75c už b4ca« ap»ig»nkiuok nuo savo 
'amžino priešo!

—- . — i yra t®1 kanuolS prieš kitą amžiną žmogaus priešą—▼Hu
ll 1’1)0 L11X TlibS riU užkietėjimą—kuris Žmogui pagamina daug rūpesčių ir,unkių 26 ,krynutt.

LIETŪVIflKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

Siundau,! pinigui 
bu lavo adresu, užraSykite: 

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

• Brooklyn, N. Y.

, AS. J,e„mbJkpaelra65*« •Mčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri malonėkit man prialųaU 
URBAN S COLD POWDERS ir URBOLA, au nurodymais, kaip vartoti.

Vardai

Ro.

Kintai —

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLĄ SU REPUTACIJA

**■111—

nu....................i, m,.i itii'ii i i iillii '

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa.
•»

Del Sunvbčių. žaizdų 'ir kitų skaudulių 
MEŠKOS MOSTUS (Grable Wskio) 
Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas be 
sltdtismb j dVi ar tris diedas. Kaina 50c. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

..... .... ......

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
» 4. •kų.- nr lemmas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 Inetai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 

■ taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kalną. 
Specialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis Ir vakarais.

Užganėdinimas. Leidimas ir Darbas Užtikrintai



f

Ketvirtad., Sausio 30, 1930

Ii 
£ 
K

S 
te

MRn

I
i

•I A >»’

-L

K L « * • ’ T K i J ’ >1 i i • ■ - (

Puslapis Šeštas

VIETOS ŽINIOS
šį Vakar? Visi E’rit'j Į 
labai Svrffbi?s Prikalbąs 
<• Šiandien- vakare, 7:30 vai., 
“Laisvės” svetainė turi būt 

' grūstinai pilna lietuviais darbi
ninkais. Bus labai svarbios ir 
įdomios prakalbos apie žy
miuosius gyvenamojo momen
to klausimus. Vyriausiu kal
bėtojom bus drg. L. Prūseika. 

,’Neužmirškite-^-patys ateikite 
it savo kaimynus bei ’ dMugus 
{atsiveskite. Mes tyčia skyrė- 

šį ketvergą prakalboms, 
šiandien mažiausia mitin- 
Tik nesivėluokite.

Rengėjai.

iies 
gų-

j1 :ebkn?clito PrH,rarinis 
Mitingas

Mitingas rengiamas Jaunų
jų Komunistų Lygos, Williams- 
butgo vieneto, penktadienio 
vakare, sausio 31 d., 68 Whip
ple St., kampas Broadway, 

-Brooklyne.
Tas mitingas bus laikomas 

minėjimui irevoliucinio darbo 
Karolio Liebknechto, kuris, ve
dė jaunimą į kovą prieš 
litarizmą ir karą ir kuris 
vo nužudytas Vokietijos 
cialistų sausyj, 1919 m.

Tai bus demonstracija prieš 
bosų rengimąši Į naują pasau
linę skerdynę.

Visi jauni' darbininkai yra 
raginami ir šaukiami stoti į 
Jaunųjų Komunistų Lygą to
je prieškarinėje demonstraci
joje.

Programa susidės iš prakal
bų, pasilinksminimų ir šokių. 
Įžanga 25c. (25-26)

mi- 
bu- 
so-

L , • • • r ’

.ftwnmo Operacijos
j Miestinėse ligoninėse keti
nama atidaryt skyriai, kur bū
tų galima per operacijas/pa
daryt savo veidus gražesnius, 
ištaisyt kreivas ir kuprotas no
sis ir tt. Jau kelios moterys 
atsišaukė, klausinėdamos, ka
da, kur ir kaip jos galėtų 
gaut pigiai padabint savo vei-

Gaisras “Subvėje”
Užsidegus šąšlavų krūvai po 

platformą požeminio gelžkelio 
Wall St. stotyje, New Yorkė, 
visą valandą buvo sustabdytas 
traukinių vaikščiojimas f 
vietoj, kol užgesino gaisrą.

Svarbios Diskusijos 
Ridgewoode

31 d. sausio, penktadienį, 
vai. vakare, 147 Thames St 
Brooklyne, Degulio svetainėj, 
įvyks svarbios diskusijos: “Ko
kiais būdais lengviausia prieit 
prie darbininkų.”

Daugelis skundžiasi, kad 
Brooklyne didelis apsnūdimas 
viešpatauja, kad diskusijų nie
kas nėrengia. ' • }

Taigi dabar visiems ih Vi
soms gera proga atbust ir gy
vai dalyvaut minimose diskusi
jose. ’Visi dalyvaukite.

Komisija.

Per Penkias Minutes Laimėjo 
Valgykloj Streiką

Per penkias minutes laimėjo 
streiką darbininkai valgyklos 
ant kampo Grand St. ir Driggs 
Ave., Brooklyne, pereitą tre
čiadienį, pietų laiku.

Suėjus žmonėms pietauti,

‘ Častuškas” Turite Patys 
Išgirsti, Sekmadienį

Daugelis teiraujasi, kas yra 
tos “častuškos,” su kuriomis 
pasirodys artistė Lese lietuvių 
komunistų Centro Biuro kon
certe, sekmadienį, vasario 
(February) 2 d., Brooklyn 
Labor Lyceum svetainėje. Sun
ku būtų jums ant rašto išal
kinti. , Tai patys atsilankykite 
ir išgirskite, ką ta artistė, at
vykusi iš Sovietų Sąjungos, 
jums “pagiedos.”

Darbininkiški atletai-akro- 
batai rodys savo dailiškas 
“štukas,” kurios labai pritiks 
prie, visais atžvilgiais smagios, 
programos, apie kurios turinį 
skaitykite apgarsinime.

Kurie tik eina su kovojan
čiais darbininkais, visi bus 
šiame koncerte, nes jo visas 
pelnas bus panaudotas grynai 
darbininkiškiems tikslams.

tęsis Kaune ir skituose žymes
niuose-Pabaltės miestuose. Da
bar Bagočius gyvena Philadel- 
phijoj ir ten lavinas ameriko
niško styliaus ristynių. Beje, 
jis ritosi pereitame. “] 
piknike, kurį buvo surengę/ 
philadelphiečiai. Tada Bago
čius į kelias minutes patiesė 
daug už save sunkesnį vyrą.

Bagočius patarė “L.” naudai 
surengti sporto programą. Jis 
žada pasitarnauti “Laisvės” 
dienraščiui be atlyginimo. To
kią pat propoziciją yra siūlęs 
ir ristikas Požėla. Smagu, 
kad ir sportai teikia paramos 
darbjninkų spaudai. Tokios 
rungtynės būtų galima sureng
ti Newarke. R. B.

Laisvės’’ j h’ 45 sekundų Šhikatas vis tiek

Talinas.— Narvos teksti
lės fabrikas gavo iš Sovietų 
Rusijos 50,000 dolerių sumai 
užsakymą. Užsakymą ga
vus, fabrikas gales suteikti 
darbo 100 darbininkų 
lį menesio.

per

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
“IMPERIJOS SKEVELDRA’’

I
“Imperijos Skeveldra” yra 

vienas iš geriausių Sovietuose 
pagamintų krutamu jų paveik
slų; rodomas Cameo Teatre,

d.,

Sovietų Užsakymas Estijai

prikepė savo oponentą prie 
matraco.

Jūrininkas Kirilenko nuga
lėjo Vanką železniaką.

Amerikonas McMillan iš 
pradžios-' geriau pasirodė už 
prūsą Shikatą; bet po 1 vai.

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

si) kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ j. MARčIUKIENė

417 Lorimer Street “Laisvės” Name
BROOKLYN, N. Y.

106 Metų Senuke
Vilnius.—Nesenai, pasimi

rė Vilniuj 106 metų Senutė 
D. Sakalauskienė; Velionė 
paliko 7 vaikus, 37 anūkus 
ir 22 proanūkus.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
X-Spindulių Ditignoza 

Guzo Anestetiką 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Tel., Juniper 6776.

ANTROS POŽĖLOS 
IMTYNĖS SU LONDOSU

Penktadienį,: sausio 31 
antru kartu imsis Karolis Po
žėla su graikų “dievaičiu” 
Džimiu Londosu, Philadelphi- 
jos Arenoje. Valstijos Atleti
nės Komisijos pirmininkas 
Frank Wiener perspėjo, kad 
Londos turi liautis naudojęs 
kumščius ir kad jis nesikabi- 
nėtų į virves, kuomet jį suima 
oponentas. Tai tuo būdu Lon- 

i “laimėjimo” 
nuosprendį prieš Požėlą perei
tose ristynėse. Bet jeigu dar 
kartą jis panaudos tuos “trik- 
sus,” 'tai grasinama daugiau 
Londosu! neleisti ristis Penn- 
sylvanijos valstijoje.

Apie Požėlą 
sako:

“Požėla yra 
saulyj ristikas, 
paties.”

42nd St. ir ..Broadway, New[ d°s_ buvo . gavęs 
j Yorke.
1 hnvnc

toj j prie valgyklos pasirodė su iš
kabomis keliolika pikietininkų 
kairiosios Valgyklų Darbinin
kų Unijos.

Tuo tarpu visi šios valgyk
los darbininkai jau buvo nuėję 
nusirengt ir eit į pikietus.

Negaudami patarnavimo, 
valgytojai ėmė eit laukan; tuo
met du bosai susigrąžino strei- 
kierius, žadėdami patenkinti 
jų reikalavimus.

Matyt’, darbininkai buvo 
tinkamai išanksto prie to pri
ruošti.. , • t t Streikieris.
5 , P \ t J • f J \ v

8

Aitgščiausios 'Prieglaudos 
L A 49 Kp. Narių Žiniai

Minimos kuopos susirinki
mas įvyks šį sekmadienį, Asto
ria Hali, 62 E. 4th St. Susi, 
rinkimo pradžia 2 vai. po pie
tų. Nariai ir norintieji pris> 
dėti, malonėkite pribūti laiku 
ir užsimokėti savo mokestis.’ 
Norinčius prisirašyti kviečia
me atsilankyti. Valdyba.

šešis Metus Mokėjo, 
Mirusiam Tarnautojui Algą

New Yorko miestas per še
šis metus po vandens depart
ment© tarnautojo A. J. Dar- 
by’o mirties mokėjo jam ai-

Svarbu A. L D. L. D. 23 
Kuopos Nariams , i ,

Draugai! Mūšų kuopos su
sirinkimas, kuris turėjo Įvyk
ti pereitą sekmadienį, neįvyko. 
Neįvykimo priežastis—“Lais
vės” bendrovės šėrininkų su
važiavimas, kur dalyvavo ^e- 
ras mūsų kuopos narių , būrys. 
Kadangi yra svarbių reikalų, 
tai susirinkimas įvyks šį sek
madienį pas drg. Juškevičių, 
724 Garden St., Bronxe. Su
sirinkimo pradžia 4 vai. po 
pietų.

šiame susirinkime turėsime 
aptarti mūsų parengimą, ku
ris įvyks 9 d. vasario; bus 
atsiėmimas knygos “Seno Vin
co Raštai”; raportai iš II Ap
skričio konferencijos ir iš Są
ryšio konferencijos užsimo
kėjimas duoklių už 1930 me
tus. Komitetas.

feki^ŽslojTvardu.'^Tuol Vardan Bizni°
pinigus; $4,064, pasiėmė kiti, 
padirbdami velionio parašus. 
Dąbar eina miesto byla, kad 
atgriebt .pinigus iš banko, ku
ris čekius 'išmokėjo.

Bet pasirodo, kokia “gera” 
tvarka-*jVtfeštx>' valdyboje, kad 
nežino nei kas (jai tarnauja, 
nei kam algas moka. * •

Čeverykų Fabrikantų Sąjun
gos suvažiavime 'New Yorke 
padaryta tarimas reikalaut, 
kad palei kelius automobiliams 
būtų tiesiama ir takai pės
tiems. Tai žmonės 'daugiau 
vaikščiotų, daugiau čeverykų 
nudėvėtų ir tuom pakeltų tos 
pramonės biznį.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai ir 

maudynė. Atskiras ‘Dining Room.’
Šiltas vanduo. Randa $25.00. Trans- 
portacija labai gera. Atsišaukite 
Mr. Bauermann. 140 Harrison Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Williamsburg 
1555. (22-27)

Vyriausia rolė—tai 
buvęs carinės armijos paofi- 
cierius.

Pradžioje pasaulinio karo 
jis visiškai prarado atmintį. 
Kada, pagaliaus, atgriebė at
mintį, jis pamatė visai kitokią, 
Sovietų tvarką,—ir koks buvo 
jo nusistebėjimas. Ne jis vie
nas, žinoma, vaidinamas. Ju- 
dyje yra gabus, platus planas 
(plot) su daugeliu gabių 
tistų. Ypač darbininkams 
verta pamatyti.

ar- 
jis

SPORTAS
JONAS BAGOČIUS

Antradienį aplankė “L.” į- 
staigą atletas Jonas Bagočius. 
Jis dar nesenai atkeliavęs iš 
Lietuvos. įPaeipgi iš Kuršėnų 
bąr^pijos, šįąulių apskričio, 
Dar jaunas vyras,, alef sporte 
jau daug pasižymėjęs, kaįpo 
ristikas. Treiniravęsis ir ri-

pats Load os

geriausias pa- 
apart manęs

PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė, labai geroj 

vietoj, biznis geras. Parduosiu pi
giai arba priimsiu į partnerius leng
vomis išlygomis. Kreipkitės po num. 
290 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 25-30
PARSIDUODA cigarų storas, tarpe 

dviejų gasolino stočių, ant kampo 
Metropolitan Avė. ir Roebling St. 
Pardavimo priežastis—turiu kitą biz
nį. Kreipkitės pas A. Yench, Bar
ber Shop, 174 Roebling St., Brook
lyn, N. Y. 24-25

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

GANSONAS SU 
SONNENBERGU

New London, Conn.—Risti- 
kų čampionas Gus Sonnenberg 
pasirašė imtis su Jack Gąnso- 
nu (Karabinu) šiame mieste 
sausio 31 d., penktadienį.

Iš NEW YORKO RISTYN1Ų 
z 1 ' , ■

New York.—Pereito pirmą7 
diepio ristynėse, 71st Regi? 
ment Armory, graikas Londos 
parito į. 28 ,min. ir, 14 sek. G. 
Rageną, Amerikos marihų 
čampioną. . Ragenas svėrė 215 
svarų, o Londos 200 sv.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtines šių re-' 
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

į j ■' I i ! >' • ■ ' .
Iškirpkit šį skelhiipą ir prisiųskit kartu su užsakymu

ir

PIRMAS TOKIS ĮVAIRUS KONCERTAS
Įvyks Nedėlioj, Vasario (February) 2, Pradedant 3:30 Po Pietų

BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 Willoughby Avenue, Brooklyne
PROGRAMA BUS SEKAMA:

Rusų stygų (balalaikų) orkestrą; 2. Rusiški šokiai; 3. Sovietinės “častuškos,” išpildys nesenai atvykusi iš 
u,v,*etų Sąjungos artistė Lese; 4. Baletų šokiai, išpildys Miss S. Protasof (7 metų mergaitė); 5. Akrobatai iš 
Darbininkų Sporto Unijos; 6. J. L. Kavaliauskaitė;* 7. Bus vierias gabus dainininkas; 8. Dainuos Brooklyn© 

Aido Choras; 9. Dainuos Newarko Sietyno Choras.
Darbininkai ir darbininkės, visų būtina pareiga būti tam e koncerte, nes jis rengiamas Komunistų Partijos Lietuvių 

Centro Biuro, kuris veda intensyvį darbininkų organizavimo darbą tarpe lietuvių.
TIKIETŲ, KAINA: IR 7i5c; ŠOKIAIS 50c

Viši turi būt sėdynėse laiku, nes koncėrtas prasidės lygiai 3:30 valandą po pietų. ;
Aokiams Grieš Puikiausia Muzika 1 Rengimo Komisija.

PARSIDUODA lietuviška užeiga, ga
li pirkti vien biznį 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.
Meškauskąs, 224 Ripley PI., Elizai
beth,-N. J. < ' (20-25)'

...................... .

LIETUVIS .

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numallavoja viso- 
k i u h paveikslus 
Įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniSkais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
{ I ; ) i ’ { J

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

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

A. VELIČKĄ ir

STOKES

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

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

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

DR. A. L CEASAR
t x ‘ * i »

DAKTARAS ir CHIRURGAS

Speciali«taa del visų Ilgu ir operaciją: 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklča. 

Natfiauai Dlagnozo ir Gydymo būdai.
i ' • ’ L '

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

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

Nedėliomis 10 A. M. iki J P. M. ’

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER

’ SAVININKAS
Perkraustome namų rakandus 

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

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

visiem . be skirtumo.
Tolumas del manęs skirtumo ne- 

Mano ofisas atdaras dieną 
Darbą atlieku gerai, 

c

Patarnauju r— - 
daro, 
ir naktį. 
Reikale kreipkitės pas mane, 
patarnausiu kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮ

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union <Avenue 
(Arti Grand St.)

- BROOKLYN, N. Y.
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