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jam monopolį ant degtukų.
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Cigare tų Sunaudojimas Pa- 
■ didėjo ant 13 Nuošimčių

I

šalies Įeigos 1929 Metais 
Buvo $95,000,000,000

ils

Popiežius Nori “Velnio 
Išradimo”

MASKVA.— Sovietų pa- 
’siųsta ekspedicija darbuosis

prie Dart-

šėrinin- 
skaičius 
dalyvu-

Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik

- Retežius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

11 Darbininkų Sulaikyta Po 
$75,000 Kaucijos Pontiac
Pontiac, Mich.— Sąryšy 

su bedarbių demonstracija 
čia suareštuota vienuolika 
darbininkų. Jų paliuosavi-
mui iš kalėjimo reikalinga Austrijos valdžia del sutei- 
$75,000 kaucijoš. Tik vie- kimo $35,625,000 paskolos, 
nas Fred Beal sulaikytas po Už tai Austrija suteiktų 
$10,000 kaucijos.; /

Cleveland.— Ohio valsti* 
jos krutamu paveikslų pe 
žiūrėjimo taryba uždraudė 
rodyti filmą “Apsi.......

A.L.D.L.D. centras 
skyrė šiems metams 
liams knygas. Jos yra 
Jungle” (“Raistas,” kuri 
ir lietuvių kalboj) ; jos
$1.50. Antra knyga “Daughter 
of Revolution and Other Sto
ries’

esą “nekonstituci 
niai.”

Čia, kaip ir kituose mies-

KRISLAI Pirmas Lietuvių

Demonstracijos.
“Laisvės” šėrininkų Su

važiavimas.
Del “Daily Workerio” 

Platinimo.
Knygos del Jaunuolių.

Rašo Dzūku Dėdė

Bedarbių demonstracijos, tai 
dienos klausimas. Kiekviename 
mieste, kaip šioje šalyje, taip ir 
užsieny jų yra daug. Darbi
ninkui žmogui nėra baisesnio 
dalyko, kaip bedarbė.

Tie, kurie dar turi kokius 
darbus, varginami neapsakomo 
skubinimo sistema. Tose įstai
gose, kur nereikalinga nauja 
mašinerija, pavyzdžiui, kaip val
gyklose, irgi darbininkų skai
čius mažinamas. Bosai tėmija, 
kaip sparčiai darbininkai dir
ba, ir jeigu tik nutėmija ne- 
spartumą, veja iš darbo. Nau
jai priimtų darbininkų darbą 
tėmija per porą ar tris dienas, 
ir jeigu tik pasirodo, kad nėra 
ganėtinai produktyviški, paliuo- 
suoja iš darbo, pasakydami, kad 
jie tik laikinai buvo priimti. 
Mat, stačiai dar pasakyti nedrį
sta.

“Laisvės” Bendrovės 
kų suvažiavime mažas 
apielinkės draugų ėmė 
mą. New Yorko apielinkėj yra 
geras skaičius dienraščio rėmė
jų ir šėrininkų. Tačiaus, kad 
atvykti kartą į metus ir svars
tyti kartu bendrai dienraščio 
reikalus su brooklyniečiais, ne
sirūpinama. Tokis dalykų sto
vis yra peiktinas. Teisybė, šė
rininkų dalyvavo virš šimto. 
Bet nebūtų pro šalį, kad ir du 
šimtai imtų dalyvumą.

Kada dalyvauji tokioj de
monstracijoj, kokia įvyko laido
jant drg. Katovis, tai jautiesi 
per keletą mėnesių apimtas 
kerštu prieš tuos, kurie jį nu
žudė—kapitalistų klasę. Eida
mas greta su tūkstantine minia, 
pasidarai kietas kovotojas už 
darbininkų reikalus. Tos revo
liucinės dainos, įvairūs obalsiai, 
raudonos vėliavos, draugų pasi
ryžimas, tai vis ženklas agitaci
jos. Tie tūkstančiai žiūrėtojų, 
kurie šalygatviuose stovėdami 
tėmijo demonstraciją, šiek tiek 
susipažino su komunistiniu ju
dėjimu.

A. L D. L. D. Antro Apskri
čio metinėj konferencijoj pada
rytas tarimas, kad kuopos, ku
rios aukoja “Daily Worker” pi
nigų, turi surasti norinčių skak 
tyti “Daily Worker.” šis tari
mas, mano manymu, nebuvo 
tinkamai apkalbėtas ir gali būt 
keblumo vykinant gyvenimam 
Kadangi patsai aplikantas turi 
pasimokėtį pusę prenumeratos, 
tai tokiu būdu gali pakenkti au- 
kavime “Daily Worker,” ir bus 
didesnis darbas pačiomis kuo
jomis. - Bet jeigu jau padary
tas tokis tarimas, tai visos kuo
pos turėtų jį ir pildyti.

Jaunuolių klausime A. L.- D. 
L. D. Antro Apskričio konferen
cija pageidauja, kad kuopos ir 
apskričiai, taip pat ir centras, 
parūpintų tam tikros lengvesnio 
turinio literatūros ir kad ją 
skleistų veltui. Apskričio kon
ferencija taipgi pageidauja, 
kad kuopos retkarčiais paauko
tų tam tikslui keletą centų iš 
kuopų iždų ir pinigus siųstų į 
centrą ir kad centras, turėda
mas ir paskirdamas dalį pinigų 
iš draugijos iždo, vestų agitaci
jos darbą, pasiųsdamas toms 
kuopoms lengvesnio turinio li
teratūros. žinoma, čia reikia 
bendro darbo visų kuopų ir ap
skričių, ir ant kiek apskričiai ir 
kuopos pagelbės centrui, tai ant 
tiek šis darbas bus našus.

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Vasario (February) 3,1930

U h IVI* k* Bev.... i76 Komunistai Suareštuota Berlyne,Darbo Michigan Valstijoj i 3 ' ..
Kad Suardyti Bedarbių DemonstracijaDETROIT, Mich.— Tik 

penkios anglies kasyklos 
operuojamos Michigan vals
tijoj; jose dirba tik 1,100 
mainierių. Tai tik vienas 
ketvirtadalis mainierių, ku
rie pirmiaus dirbo Michigan 
kasyklose, dabar dirba.

Sovietai Užvardino 
Du Laivus Sacco ir

Vanzetti Vardu
NEW YORK. — Walter 

Burke, nacionalis sekreto
rius Darbininkų Sporto Uni
jos, tik ką sugrįžo iš Sovie
tų Sąjungos. Jis ten išbu
vo du mėnesius, kaipo narys 
Amerikos darbininkų dele
gacijos, kurią pasiuntė 
Friends of Soviet Union or
ganizacija.

“Entuziazmas už penkių 
metų planą yra toks didelis, 
kad nuvykus tuojau tai pa
stebi,” sako Burke. “Socia
listinė kompeticija yra die
nos klausimas ir darbinin
kai uoliai lenktiniuoja vie
nas su kitu pakėlime gamy
bos ir kitose Penkių Metų 
Plano užduotyse. Jie jaučią,, 
kad dabar jau nebe Penkių 
Metų Planas, bet kad visa 
programa bus įvykinta į 
keturis metus.

Aplankė Išdirbystes
“Leningrade grupė dele

gatų, su kurja aš buvau 
(metalų darbininkų grupė), 
aplankė telefono dirbtuves, 
kuriose pereitais metais pa
kelta gamyba ant 50 nuo
šimčių — iki 150,000 telefo
nų. Aplankėm taipgi Bal
tijos Laivų Budavojimo iš- 
dirbystę, kur dirba 14,000 
darbininkų, ir Putilovo plie
no ir geležies išdirbystę, 
kur dirba 14,000 darbinin
kų. Tarpe naujų laivų, ku
rie dabar budavojami, yra 
du laivai, kurie užvardinti 
Sacco ir Vanzetti vardais. 
Darbininkai labai nori žino
ti, ką Amerikos kapitalistai 
darytų, jeigu tie laivai nu
plauktų į Jungtines Valsti
jas.”

Burke sakė, kad visose 
dirbtuvėse, kurias jis tik ap
lankė, darbininkai dirba tik 
septynias valandas į dieną, 
o prie pavojingų darbų dir
ba tik šešias valandas.

“Vienas dalykas, kas į 
mus padarė didelį įspūdį, 
tai pačių darbininkų susi- 
disciplinavimas,” sakė Bur
ke.

Sovietų Sąjungoj darbi
ninkai labai interesuojasi 
politiniais klausimais, kaip 
nacionaliais, taip ir tarptau
tiniais.

Visi darbininkų kliubai 
Sovietų Sąjungoj turi spor
to skyrius, ir sporto organi
zacijos turi suvirs 3,000,- 
000 narių, vyrų ir moterų.
Planuoja Prisiųsti Sporto 

Delegacijų Amerikon *
Burke sako, kad Sovietų

BERLYNAS.—Vėlai penk
tadienio naktį socialdemo
kratų policija užpuolė ko
munistu susirinkimą ir su
areštavo 76 komunistų va
dus. Suareštuotų tarpe yra 
nemažai Reichstago ir Prū
sijos seimelio narių.

Policija padarė užpuolimą 
ant komunistų susirinkimo, 
kad nedaleisti suorganizuoti 
ant rytojaus milžiniškos be
darbių demonstracijos, kaip 
komunistai planavo. Social
demokratų policija griežtai 
uždraudė demonstracijas ir 
susirinkimus ant gatvių, bi
jo bedarbių demonstracijų.

Pastaruoju laiku didelės 
bedarbių demonstracijos 
įvyko Hamburge, Berlyne 
ir kituose pramoniniuose

miestuose.' Įvyko susikirti
mai su policija. Šiuo tarpu 
Vokietijoj yra suvirš 2,000,- 
000 bedarbiu. Bedarbiu 
skaičius vis didėja. Ekono
minis krizis smarkiai palie
čia Vokietiją kaip ir kitas 
buržuazines šalis.

Policija sužinojo, kad ko
munistai laiko susirinkimą 
restorane ant Lange gatvės. 
Pulkas poheistų apsupo na
mą ir suėįnė susirinkusius. 
Policija mano, kad suareš
tuodama darbininkų vadus 
ji galės sutrukdyti demon
stracijas. '•

Nepaisant areštų ir poli
cijos brutališko puolimo, be
darbiai demonstruoja, orga
nizuojasi į kovą.

Portugalijos Valdžia Verčia 
Visus Dėvėti Čeverykus

LISBON, Portugalija. — 
Portugalijos valdžia išleido 
patvarkymą, kad visi gyven
tojai turi dėvėti čeverykus 
bei batus. Patvarkyme sa
koma, kad svetimšaliams 
bjauru žiūrėti į basus, taip
gi basiems nesveika ir ne
dailu. O prie to, kuomet 
daugelis gyventojų vaikšto 
basi, tai tas parodo šalies 
atsilikimą, sako valdžios pa
tvarkymas.

Portugalijoj daugelis gy
ventojų del biednumo vaik
što basi. Manoma, kad 
sunku bus valdžiai įvykinti 
tą patvarkymą.

VIRŠ 1,000 BEDARBIU MARŠAVO Į8 
MIESTO SAL? BRIDGEPORT, CONN. I

Reikalauja Darbo arba Algų; Patiekė Miesto Majorui Reika
lavimus; Išvijo Policiją iš Svetainės i

Ispanijos Studentai
Atšaukė Streiką

Neleidžia Negrei 
Gyventi Savo Namuose

MADRID, Ispanija—Uni
versitetu studentai čia ir ki
tuose Ispanijos miestuose 
pranešė, kad jie atšaukia 
streiką, kurį .buvo paskelbę 
prieš J^ųvusį diktatorių Pri- 
ino River AI| liauja val
džia sutiko sugrąžinti pen
kis profesorius, kurie prie
šinosi buvusiam diktatoriui. 
Taipgi žada paliuosuoti su
areštuotus studentus. ,

Ispanijoj pasireiškus di
desniam ekonominiam kri
zini, smulkioji buržuazija 
pradėjo smarkiau kovoti 
prieš Primo de Rivera dik
tatūrą, ir pagalios de Rive
ra buvo priverstas rezig
nuoti.

Centralinėje ir pietinėje 
Australijoje gruodžio m. 
paskutinėmis dienomis būta 
didžiausių liūčių. Lietus 
pirmą kartą lijo tose vieto
se, po 7-rių metų sausroj. 
Žmonės . stebėjosi gamtos 
stebuklu ir nenorėjo tikėti 
akims. Septynerių metų 
vaikaį pirmą kartą savo 
gyvenime pamate lietų.' Jęj 
lietingas , periodas užsitęs, 
tai Australijos dykumos 
virs dęrlinglausiomią dirvo
mis. \ : ' '' ' f ' ‘ ų

• > i ; i "

Mexico City.— Čia gauta 
pranešimas iš Tampico, , kad 
du rusai darbininkai,1 P. 
Brastikov ir G. Brastikov, 
tapo suareštuoti už skleidi
mą ten komunistinės propa
gandos tarp kareivių. Jie 
veikiausia bus išdeportuoti.

Sąjungos Augštoji Taryba 
Del Fizikinės Kultūros pla
nuoja prisiųsti sporto dele-: 
gaciją spalio mėnesį. Dele
gacija susidės iš futbolo lo
šėjų ir bėgikų.

Sibiro sporto organizaci- 
jos taipgi žada prisiųsti sa
vo sporto' delegaciją į Jung
tines Valstijas šiais metais.

LOS ANGELES, Calif.— 
Penktadienį čia augštesnio 
teismo teisėjas Vinci išnešė 
nuosprendį, .kad negrė mo
teris negali į gyventi savo 
namuose, nei jos namai ran
dasi vienam iš distriktų, 
kur- negrai neįleidžiama. 
Taipgi neleidžiamatame 
name gyventi jokiam kitam 
ne kaukaziečiui bėgy seka
mų 99 metų.

Washington. — Aprobuo
jama, kad 1929 metais Jung
tiniu Valstijų įplaukos sie
kė $95,000,000,000.

1928 metais įplaukos siekė 
$89,400,000,000. Gi 1909 
metais buvo tik $26,600,000,- 
000.

Ta milžiniška turtą valdo 
saujalė parazitų.

1 BRIDGEPORT, Conn. — kad jie 
Po Komunistų Partijos ir 
Darbo Unijų Vienybės Ly-

' gos vadovybe tapo suorga- tuose, planuojama suorgani- 
nizuota čia Bedarbių Tary-'zuoti milžinišką demonstra- 

’ ba. Bedarbiai buvo organi- ciją prieš bedarbę, vasario 
zuojami prie dirbtuvių var- 26 d. Tą dieną demonstra
te Penktadienį suvirš 1000. cijos prieš bedarbę įvyks vi- 
suorganizuotų bedarbių po į sose kapitalistinėse šalyse’, 
komunistų vadovybe, nepai-į 
sant policijos puolimo, mar
šavo į miesto salę.

Lumber Kompanija pa-Į 
skelbė, kad jai reikia 50' 
darbininkų. Per dvi dienas' 
prie kompanijos dirbtuvės I 
vartų susirinko virš tūks- 
tantis darbininku. Bet kom-1 Carl Ben Eielson ir Earl 
pamja pasamdė tik kelis į porianj bus surasti žuvę 
darbininkus. .. . ar gyvi. Tatai pranešė

Darbo Unijų Vienybės penRtadieni Sovietų Šiaurės 
Lyga tuoj aus suorganizavo Komisija. L\__ 
Bedarbių Tarybą, išdalino iajvįs įap0 atrastas ant sa- 
šimtus - lapelių ir ‘ Daily ios netoli šiaurrytinio Slbi- 
Worker.” Surengė prakal
bas prie dirbtuvių vartų. 
Kalbėjo Lawrence Sherman 
ir Ed Mrasko. Darbdaviai

Sovietai Tebeįieško 
Amerikos Lakūnų

Nuteisė 19 Tekstilės 
Darbininkų New Bedforde

NEW BEDFORD, Mass. 
— Sausio 15 ir 16 d. Nacio- 
nalė Tekstilės Darbininkų 
Unija sušaukė darbininkų 
susirinkimus
mouth dirbtuvės. Policija 
brutališkai užpuolė susirin
kusius darbininkus. Del pa
sipriešinimo policijai suare
štuota 19 darbininkų. Ketu
ri iš suareštuotų tapo nutei
sti po mėnesį į. kalėjimą ir 
užsimokėti po $10 bausmės. 
Trys nuteisti po dešimts 
dienų į kalėjimą ir užsimo
kėti po $5. Dvylika kitų 
nubausta užsimokėti nuo 
$10. iki $15; Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas 
apeliavo jų bylas, t»| ‘ 1

’ Washington.-^ ,1929 me
tais' Jungtinėse Valstijose 
cigaretų sunaudota veik 13 
nuošimčių daugiau, negu 
1928 metais, sulig iždo mi
nisterijos paskelbtų skaitli
nių.

Sovietai Atšaukė Savo 1 J 1 1 ' ’ 1 * U — 1 1• I M i bet -darbininkai apgynė kal-Atstova is Meksikos ■be to jus, atmušė darbdavius 
ir jų agentus.

Paskui bedarbiai ir sim- 
patikai maršavo į miesto sa
lę, nešdami plakatus su už
rašais: “Mes reikalaujame 
darbo arba algų”; “Mes rei
kalaujame, kad valdžia tuo- 
jaus suteiktų bedarbiams 
pašelpą.”

Būrys policistų laukė de
monstrantų ir bandė neleis
ti bedarbiams įeiti į miesto 
salę. . Tačiaus desėtkai be
darbių įsiveržė į salę. Poli
cija pradėjo brutališkai pul
ti bedarbius ir kova tęsėsi 
apie pusvalandį; pagalios 
policija išvarė bedarbius 
ant gatvės.

Po to bedarbiai susirinko 
į masinį mitingą, Darbinin
kų Svetainėj, 211 Spruce 
St. Majoras prisiuntė poli
cijos viršininką ir kelis po-

MEXICO CITY.— Alek
sandras Makar, Sovietų at
stovas Meksikoj, gavo iš 
Maskvos instrukcijas aplei
sti Meksiką kaip greičiausia 
galima. Manoma, kad jis 
išvyks už savaitės laiko.

Boris Troskunov, Sovietų 
komercinis atstovas, pasi
liks čia tūlam laikui sutvar
kymui biznio reikalų.

Meksikos valdžia nutrau
kė diplomatinius santikius 
su Sovietų Sąjunga sulig 
Washingtono ^valdžios pa- 
diktavimo.

ro, bet kur lakūnai arba jų 
lavonai randasi, nežinia.

Du Sovietų orlaiviai, val
domi lakūnų Slepnovo ir Ga- 
liševo, išvyko į tą vietą, kur 
atrasta sudaužytas ’Ameri
kos lakūnų orlaivis.

Tuo pačiu sykiu Sovietų 
ledų apsupto laivo ‘Stavro
pol kapitonas Milovzoro or
ganizuoja grupes jieškoto- 
jų-

Lietuvos Fašistai Grąžina 
Miškus Lenką Dvarponiams

Išlupo iš Darbininky 
$258,000,000

NEW YORK.— Kuomet 
tūkstančiai plieno darbinin
kų vaikšto gatvėmis be dar
bo, tuo pačiu sykiu Jungti
nių Valstijų Plieno Korpo
racija praneša, kad 1929 
mdtais ji padarė $258,000,- 
000 pelno, versdama darbi
ninkus kuoskubiausia dirb
ti, bjauriai išnaudodama.

Dabartiniu laiku suvirš 
30,000 plieno darbininkų yra 
be darbo.

Pittsburghe ir kituose 
plieno pramonės centruose 
Komunistų Partija organi
zuoja bedarbius plieno dar
bininkus kovoti už pašelpą 
bedarbiams ir dalyvauti 
tarptautinėj demonstracijoj 
prieš bedarbę, vasario 26 d.------ .—.—_.-----<

Stockholm, Švedija.—Šve
dijos degtukų karalius Ivar 
Kreuger veda derybas su

Sausio 11 d. “Lietuvos Ži
nios” rašo:

Smilgiai.— Pakeitus Že
mės reformos įstatymą-kal
bama, kad Lenkijoj gyve- 
načio garsaus lenko Meišto- 
vičiaus giminėms Sujetų 
dvare pridėsią prie centrų 
po 30 ha miško. Aplinki
niai gyventojai to miško 
laukia, tikėdamiesi i Š po
nios prisipirkti pigaus me
džio, nes ji norėdama 
paversti pastovesne medžia
ga — auksu — manoma,

rinkimą. Bedarbiai išmetė 
majoro “delegaciją” iš sve
tainės.

Bedarbiai išrinko komite
tą iš penkių nueiti pas mie
sto majorą ir patiekti rei- 
kalavirpus. Į komitetą įėjo 
Sherman, Mrasko- ir vienas 
pasaulinio karo veteranas, 
kuris turi aštuonis vaikui, 
bet dabar negali jų užlaiky
ti, nes neturi darbo. Komi
tetas nuėjo pas majorą ir 
patiekė sekamus reikalavi
mus:

Kiekvienam bedarbiui mo
kėti $15 į savaitę ir po $5 
ant kiekvieno vaiko; tam 
tikslui pinigus sukelti užde
dant specialius taksus ant 
fabrikantų; kad bedarbiai 
nebūtų, metami iš stubų už 
nemokėjimą randos.

Majoras atmetė visus tuos 
reikalavimus, pareikšdamas, Sovietų Sąjungoj

_____  ... /jrp? vs
Vatikano Miestas.—Penk

tadienį popiežius tarėsi su 
William Marconi apie įtaisy
mą milžiniškos radio sto
ties, kad popiežius galėtų 
turėti geresnį susisiekimą 
su pasauliu, negu dabar.

Fašistinė Italija Ginkluojasi
Roma.— Penktadienį Ita

lijos fašistinė valdžia pa- * 
skelbė laivyno biudžetą 
šiems metams. Bus išleista 
laivynui $77,682,032.
$1,826,800 daugiau, 
pereitais metais.
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K«P Jie Rengiasi
“Vilnis” praneša apie S.L. 

A. 6-to Apskričio konferen- 
ciją, kuri įvyko sausio 26 d. 
Chięagoje. Tasai apskritys, 
kaip žinoma, yra rankose 
fašistų,; ir socialfašistų, ku
rie Kai kada tarpe savęs 
pasipeša. . Kalbėtojų eilėje 
buvo ir šmokų organo re- 
daktOribs, ’ kuris pasakęs, 
kad J komunistai gauną pini
gų įs Mafekvos (tai papras
ta jo maldelė!) ir todėl 
del jų “mums darosi nege- 
y Alj-xr-moiido 4* n-i 4- o n
kad 1 konferencija 
pasiirti

J$l,Q00 pagelbėt silpnesnėms 
kuoboms delegatų prisiuntimui 
į seima.x Kuomet tie “geri” 
delegatai bus atgabenti, bolše
vikams tikrai bus padaryta 

"gaili.' ,.
Vadinasi, paskirti tūks

tantį dolerių stiprinimui fa
šistinio ir socialfašistinio, 
frorįto kovai prieš komunis
tus ir jų simpatikus! Iš kur 
tuos-pinigus apskritys gaus, 
nepasakė, 4 bet • veikiausiai 
kreipsis į centrą.

Korespondencijos rašyto
jas pastebi, jog

šžr konferencija ‘buvo labai 
nejauki. Tai dar pirmą kar
tą fcenka man dalyvauti tokioj 
sueigoj. Visi jautėsi, kai kad 
kelįnininkai ant bangų daužo
mo* laivo toli nuo sausžemio. 
Nors kai kas kai kada ir drą- 
sindši save, bet ir vėl tuojaus 
nusigąsta, kaip ir tie keliau
ninkai, kada vėtros daužomas 
laivas nusvyra, ir daugeliui net 
plaukai sutinsta nuo išgąsčio.'
Tii reiškia, kad ir ten, 6- 

tam* apskrity j, jau randasi 
“gerų” ir “blogų” del ko to- 
kierir ršmugelninkam, kaip 

į Grigaitis, ir jam panašiem 
[ darosi karšta.

Į Vytinto Garbintojai Yra 
\ Parsidavėliai, Sako

P. Kkdainis
*•

‘ Pįskilbęs Brooklyno ura 
pataptas P. Mikolainis pa- 

į lija ;“Keleivyj” (už sausio 
į 29 atsišaukimą apie 
f “Vjfcauto Jubilėju” ir po pa- 

rtfšį[imui, kad “Lietuvos fa;
f, valdžia užlaiko Atrteri- 
[ kojd savo agitatorius, kurie 
L viena kitą pavaduoja ir visi 
py vienodai mums pasakoja 
^/nesjkiškite į Lietuvos val- 

reikalus, o dirbkite 
rlrietimo ir kultūros dar- 
sy/bf’/ padaro sekamą išvadą: k l
h • Habai* Žilevičius specialiai 

organizuoja Vytauto mirties 
gė<falą su pagelba amerikiečių 
pai>idavė|ių, kurie pirmiaus 
.bavb defnėkratai, naudojosi 
Amerikos laisvėmis ir demo- 

mu, o dabar giria fašis- 
Jdžios rėžimą ir dirba už 
iaus algą Lietuvos gėdai, 
igi, vieni gedi ir liūdi, 
džiaugiasi.

ni kenčia, kiti Šveičia— 
Kudirkos.

komitetas Brook- 
to į duobę. Katalikai • 

ir nubalsaVo nerinkti
dblegacijoš Lietuvon tų Suvažiavimas, 1919.

United States, six months.. .$3.00 
Brooklyn, N. Y., six months.$4.00 
Foreign countries, six mon ths. $4.00 
Canada and Brazil, six mo..$3.00

| su memorialu fašistų valdžiai, 
j kuri persekiojanti katalikus.

Vadinas, tarpe klerikalų 
ir atvirų fašistų eina ( riety
nės. Nepasidalįna jie tuo 
fašistiniu kaulu, kurį Sme
tona Kruvinasis ir jo klika 
numetė. , Lai riejasi, lai 
pjaunasi fašistiniai gaiva
lai. Darbininkų judėjimui 
del to nei šilta, nei šalta.

Sunkius ir Painius Laikus

Šiuo tarpu visa SSSR 
spauda turi nukreipusi savo 
akis ir ausis į kaimą, kur 
eina iki šiol dar negirdėtas 
pasaulio istorijoj pervers
mas, kur darbininkai su 
smulkiaisiais valstiečiais pa- 
sirįžo likviduoti buožiją ir 
pastatyti socializmą. “Rau
donasis Artojas” kaipo da
lis tosios spaudos taip jau 
neatsilieka. Kiekvienam sa
vo leidinyj suteikia apščiai 
žinių apie kolektyvizaciją 
kaime, ąpie neigiamas ir. tei
giamas to darbo puses. Sa
vo laidoj už sausio mėn. 17 i 
d., tasai mūs draugų laik- yra miręs — dar 1921 me- 
raštis rašo: • • tais vasario 8d.., 1 .

TA , , . , 1 j 2. New Yorke ant tūlųDabar yra be galo svarbųsL:_,
rastis rašo:

kinsiu kovos momentas. Nau
jas gyvenimas—socialistinė 
statyba* griauna iki šiol dar 
užsilikusius mieste—nepmaną, 
o kaime buožių paskutinius 
kapitalistinius ramsčius. Pra
monės proletariatas kelia nau
ją socialistinę pramonę, kaimo 
biednuomene ir vidutinių vals
tiečių masės organizuoja nau
ją kolektyvį socialistinį žemės 
ūkį.

Bet jos sutinka ir didelių 
skerspainių. Kaip “R. A.” 
pažymi,

Kaimo biednuomenei ir vi
dutiniams valstiečiams (ypač 
lietuvių kaime) tenka susi
durt su įvairiausiais kapitalis
tinių elementų trukdymais; 
buožės veda agitaciją už gy
vulių aikvojimą, prieš laukų 
sėjimą, prieš stojimą 
tyvus. Kad visa tai 
ir pasekmingai vesti 
nos kolektyvizacijos
reikia sustiprinti kaimo parti
nių kuopelių veikimą. Reikia 
sustiprinti komjaunimo orga- 
nizacijęs veikimą.

Nėra> Abejonės, kad tos 
kliūtys, tie kapitalistiniai 
elementai bus nugalėti, nes 
Sovietų Sąjunga šiandien 
stipresnė, negu kada 'nčrs., 
Amerikos darbininkai prie 
to darbo gali prisidėti rem
dami revoliucinės kovos or
ganizacijas čia pat, stiprin
dami Aūierikos Komunistų

į kolek- 
nugalėti 
visuoti- 
darbą,

Havana, Cuba.— Cubos 
agrikultūros departmentas 
praneša, kad dabar dirba 
147 cukraus dirbtuvės.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Vasario 3:
—Pirmas Baltarusijos Sovie-

■ ........................  XXS

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiama “L.” Redakcija:

Man prisieina diskusuot 
dirbtuvėj su social-fašistais 
ir anarchistais apie Sovietų 
Rusijos tvarką ir politiką 
abelnai. Jie kviečia į betus 
ant žemiau paduotų klausi
mų :

1. Ar anarchistas Kropot
kinas dabar randasi S. Ru
sijoj?

2. Ar ateina iš Sovietų čia 
koki laikraščiai?

3. Ar Sovietai sudegino 
knygas* anarchistų Kropot- 
kino ir Bakūnino, 'taipgi ir 
Tolstojaus?

4. Ar buvo nužudyti So
vietų ambasadoriai, per če- 
kos agęnt. už rengimąsi pa
skelbti Sovietų bjaurią poli
tiką šiose šalyse: Vokietijoje 
Bulgarijoj, Rumunijoj ir 
Lenkijoj?

5. Ar yra leidžiama Rusi
joj kitokių partijų laikraš
čiai, apart komunistų? Jei 
taip — tai koki ir kokiuose 
miestuose ?

6. Ar yra Amerikoj Italų 
Komunistų Sekcija, ir kokį 
laikraštį jie leidžia?

Jie sako, kad prieš kalė
das New Yorke buvo anar
chistų mitingas ir italų ko
munistų “H Lavoratore” re
daktorius atėjęs su genge 
komunistų — savo draugų, 
ir sukėlęs muštynes.

■ Labai meldžiu duoti atsa
kymą.

Iš kalno draugišką ačiū.

Atsakymai:
1. Kfopotkinas jau senai 

standų (kibskosė) * galima 
gauti nusipirkti “Pravdą”, 
“Izviestiją” ir kt. So v. laik
raščių. Be to, įvairiuose 
knygynuose galima gauti ir 
kitokių laikraščių, bei žur
nalų ar knygų.

3. Ne! Ne tik nedegina, 
bet platina. Pereitais me
tais, pav., Sov. vyriausybė 
nutarė atspausdinti Tolsto
jaus raštus 83-juose tomuo
se!

4. Ne — tai Sovietų prie
šu piasimanymas.

5. Ne.
6. Taip, yra ir leidžia laik

raštį “11 Lavoratore”, bet 
apie tai, būk kalbamo laik
raščio redaktorius “sukėlęs 
muštynes” — pirmu 
girdime.

syk

TĖVAM!

Vienas

Aną dieną buvo įdėtas “Lais
vėj”.. straipsnis, vadinamas 
“Jaunuolių Klausimų^ Diskusi
jos.” Ir rašė, kad A. L. D. L. 
L. D. II Apskričio 'iftetihėj 'kon
ferencijoj • buvo plačiai kalba^ria- 
jaunuolių klausimu. Buvo pa
žymėta keli draugai,' kurie ’iš
reiškė savo f ^mintis. ? * Vienas 
draugas pažymėjo, kad jaunuo
liams lietuvių kalba nesvarbi ir 
dėdami pasįangąg' jaunuolius 
traukti į lietuvių) brganizącijas, 
nieko nelaimėsime.

Kodėl?' Keno yra kaltė? Kas 
augina -vaikus? žinoma, yra 
tokių tėvų, kūrie, nemokėdami 
patys angliškai gerai kalbėti— 
o vis tik kalba angliškai su vai
kais. Tai kaip jų vaikai iš
moks, ir kaip jie mylės eiti į 
lietuvių susirinkimus, kad jie 
nesupranta nieko. Ir, žinoma, 
jie nori eiti, kur jie gali daug 
gėriau pasilinksminti. v

Kiti sakė, kad feikia daugiau 
klhibų del jaunuolių. Nueik į 
kliubą,, tai nežinosi, kad yra 
lietuvių kliubas. • ,

Map atrodo, kad visi j.aunuo- 
1 iai tbri' mokėti diettiviškai ■kal

j Į L I I .
bet. Mokyklon, tiesa, eina, bet 
ten išmoksta angliškai, o kai 
tėvai nemdkina lietuviškai iš 
mažumės, tai sunku išmokintų 
kai užauga. Argi nesmagu gir
dėti žmogų, kuris tikrai lietu
viškai kalba? Kas yra, kad 
lietuviai neplatina savo kalbos, 
ale nori visai išnaikinti?

Tėvai, pamislykite, kepo kal
tė !

Lietuvaite.
Redakcijos prierašas: Dėda

mi laikraštin šitą d-gės Lietu
vaitės straipsnelį, negalime pra
leisti be pastabos. ALDLD. II- 
ro Apskričio konferencijoj bu
vo prieita prie tinkamos išva
dos, kad “dėdami pastangas 
jaunuolius traukti į lietuvių or
ganizacijos, nieko nelaimėsime”. 
Lietuvaitė mano, kad čia eina 
kalba apie lietuvių kalbą, kad 
nieko nelaimėsime mokyme lie
tuvių kalbos. Nė, konferencijos 
dalyvių nuomone, revoliuciniam 
darbininkų judėjimui nieko ųe- 
ląįmėsim. Ir tai yra tiesa. Mo-' 
kėjimas lietuvių kalbos, kaip 
kada mokėjimas rusų, ispanų, 
arba „chinų kalbos nepadaro 
darbininko kovotoju. Jį arba 
ją kovotoju padaro tik kartūs 
gyvenimo patyrimai arba gera 
apšvieta, kuri išaiškina esamą
sias gyvenimo sąlygas ir kiek
vieno darbininko uždavinius, 
kuri supažindina su marksizmu- 
leninizmu.

Aišku, mes nesame priešingi 
lietuvių kalbai. Priešingai, mes 
raginam kiekvieną darbininką 
lavintis pačiam ir mokyti savo 
vaikus tiek kalbų, kiek tik gali
ma. Bet mes sakome, kad to 
nepakanka. Kiekvienas darbi
ninkas ir darbininkė turi visų 
pirmiausiai statyti savo klasi
nius reikalus, juos įvertinti ir 
už juos kovoti prieš išnaudoto
jus. To paties turime mokyti 
ii* mūs darbininkišką jaunimą, 
nepaisant kokioj kalboj.

WATERBURY, CONN.

Iš Dirbtuvių

Pas mūs będNfbiij minios 
vis didėja itąšdien šimtai 
darbininkų paleidžiami iš dar
bo. Sausio 20 d. šalę Water
bury miestelyje .Watertown 
užsidarė šilko dirbtuvė ir pa
leido iš darbo apie du šimtus 
darbininkų. Visas mašinas 
gabena kur tai kitur. Scovill 
dirbtuvė į trumpą laiką atlei
do apie du tūkstančiu darbi
ninkų. Na, o kur kitos dirbtu
vės, kurių čia randasi daug, 
sulyginus' su gyventojų skaičiu
mi. Pirmiaus būdavo kur 
gausi, kur negausi darbo, o 
Scovill arba American Brass 
Co. tikrai gausi. Bet šiais 
ifietais jau ir už pinigus nega
li gauti darbo. Apskaitliuoja- 
ma, kad Waterbury randasi 
apie 12,000 darbininkų be dar
bo. Kaip del tokio nedidelio 
miesto, tai stačiai baisu ir pa- 
mislyti. Kurie dirba, tai tik 
po tris ir keturias dienas į sa
vaitę ir po astuonias valandas 
į dieną.

Darbininkų i š n a u dojimas 
neapsakomas. Ryte eini į dar
bą ir kaip pamisliji apie darbo 
sąlygas, tai net šiurpuliai per
eina per kūną. Reikia pasiu
tusiai skubinti, o iš to daugy
bė šusižeidimų. Nėra tos va
landos, kad didžiosiose dirbtu
vėse nesužeistų darbininką. 
Tik žiūrėk, tai jau neša ar ve
da darbininką į ligoninę. Jei
gu tik. 'taįpl'kąip 
bosas tau įsako,' tai yaro lau
kan iš dirbtuvės,, p tavo vie
ton kitą, atvęda.’ Dabar dirb
tuvėje darbininkas pastovaus 
darbo neturi; bosas * varinėja 
nuo vieno prie kito ir vis ra
gina skubinti. Darbininkas, 
norėdamas įtikti bosuij kad iš 
darbo* neišvarytų, . skubina, 
kiek tik galėdamas. Tai ir 
nepasijunta, kaip Susižeidžia.

Sausio 13 d. American Brass 
Co. tapo sužeistas Juozas 
Tamkus, įlaužė du šonkauliu 
ir dabar randasi ligoninėj.' 
Vieną dieną: ir mahe sužeidė. 
Kada nuėjau į ligoninę, tai 
ten radau apie pusę šifnto. su
žeistų, kurie : laukė gydytojo. 
Vienų pirštai ' sulaužyti, kitų 
rankos, trečių kojos,, ketvirtu 
veidai Sudraskyti. O kuriuos 
jau paima gydytojai;' tėn 
baisus šaukimas, riksmas nė-

Sovietų Sąjungoj

Šalin Vytauto Garbintojai • 
Iš Darbininkų Tarpo!

Kuo Buvo Vytautas?
Ir vėl visi reakcionieriai, socialistai, tautinin

kai, kuniginiai, susiplakė į smetoninį bendrą 
frontą, šiuo tarpu iš griuvėsių penkiolikto am
žiaus jie kelia milžiną ant molinių kojų, kuni
gaikštį Vytautą-Aleksandrą. Juo juodesnės gy
venimo sąlygos pačioj Lietuvoj, juo nuožmiau 
ten slegiami darbo žmonės, tuo labiau fašistiniai 
monelninkai rūpinasi nukreipti žmonių domę ir 
akis nuo nepakenčiamos tikrovės į praslinkusių 
amžių kapus, į supelėjusius istorijos puslapius. 
Šių dienų avantiūristai ir niekšai jąučia ir žino 
savo giminystę su Vytautu, kuris taip pat skerdė 
Lietuvos žmones yaręląp kryžiaus, kuris nekartą 
buvo užstatęs juos kryžiokams, kuris, remdamas 
Jogailą ir jo politiką, sustiprino bajoriškos Len
kijos įtaką Lietuvoje, o pačioj Lietuvoj padarė

kad jis gailėtųsi žmonių kraujo savo avantiūris
tiškam apetitui pasotinti. Cariškai valdydamas 
Lietuvą, jis dalino Lietuvos žemes savo ištiki
miems bajorams. O kuomet žemaičių liaudis ki- 

(lo prieš kryžiokus ir naujos vieros skelbėjus, ku- 
Įrie nešė jiems vergijos pančius, tai Vytautas kla
nuose kraujo skandino jų sukilimus, žudydamas 
tūkstančius. Tą negali užginčyti net buržuazi
niai istorikai. Ekonominė sodiečių padėtis taip 
pablogėjo, kad tuojaus jam mirus mes jau gir
dime apie pirmus Lietuvos valstiečių sukilimus 
(Dzūkijoje, apie Merkynę.

Vadinasi, ne gerbti Vytautą mes turime, bet 
įtraukti nuo jo veido Įraukę ir rodyti jo atvaizdą 
tokiu, kokiu jis buvo. z

.Amerikos Lietuviams Darbininkams
Amerikos lietuviški šmugelninkai, falšyVi tau- * * 

tos vadai ir klebonijų parazitai bando ir čia su
kelti patriotinį ūpą. Jie jau kelia lermą įvairio-: ‘ ’ 
se draugijose, renka visokius komitetus ir kėši-* 
naši giliai suleisti savo nagus į biedniokų darbi
ninkų kišenius.

Amerikoj, kaip ir visose kitose kapitalistų val
domose šalyse, prasidėjo milžiniškos bedarbės. 
Vargai šakoja, vargai lapoja, vargai vartuose žy
di. Pačioj vienoj Amerikoj mes turime daugiau, 
Inegu šešius milionus bedarbių. Ir tas skaičius 
kiekvieną dieną didesnis darosi. Kitose šalyse 
dar blogiau. Lupdama nuo darbininkų devynius 
kailius, kapitalistų klesa krauna sau aukso aruo
dus. Mašinerijos vystymasis ir pekliškas pasku
bos darbas be laiko suėda darbininko sveikatą. 
Per visą šalį eina algų numušinėjimo banga. Dė
lei to negirdėto išnaudojimo visur kyla darbinin
kų pasipriešinimas. Darbininkų kova darosi 
griežtesnė.

Štai apie ką dabar darbininkai, jų tarpe ir lie
tuviai, šneka, štai kuo jie rūpinasi. O lietuviš
kiems patriotpalaikiams daugiau niekas nerūpi, 
kaįp tik nukreipti žmonių domę nuo jų pačių 
reikalų ir užbovinti juos melagingom pasakom 
apie Vytautą ir panašius dalykus. Jau atsirado 
įvairių gešeftmacherių, kurie skalija apie mezlia
vas. Mat, Vytauto garbei reikia dar naujų baž- • 
nyčių. Kiti kursto Amerikos lietuvius kuo skait
lingiausia važiuoti Lietuvon, kad suvežus smeto
niniams milionus litų ir pasidarius pelno sau. 
Lietuvos1 fašistų valdžia turi Amerikoj savo 
agentų, kuriuos ji apdovanojo ne tiktai meda
liais,'bet ir gerai pašmėravo. šiems ponams bus 
gera'Katino viešbučiuose'pauliavoti. ‘ ‘ ' ' ’ ’ •'* ' * ■

Draugai Amerikos lietuviai darbininkai ir dar
bininkės! Sunerkite Savo pūslėtas rankas su 
Lietuvos darbininkija ir sodžiaus biednuomene! 
Jūs esate to paties kaulo žmonės. Ir ten ir čia 
ta pati kova prieš išnaudotojus. Griežtai pasi
sakykite prieš visokius vytautinius apvaikščioji- 
mus. Nei cento Vytauto garbintojams! Aukau
kite kovai prieš fašistinius budelius, aukaukite 
.parėmimui Amerikos darbininkų kovų! Apva
lykite savo draugijas nuo vardų įvairių Lietuvos 
kunigaikščių, nes patys tie vardai primena ver
giją, pančius, monarchizmą.

žilos senovės monarchistiniai “didvyriai” jau 
senai supuvo kapuose. Mes esame naujos gady
nės žmonės, kurie gyvename laikotarpy aštriau
sių susirėmimų darbo su kapitalu. Mūsų didvy
riai yra tie, kurie žuvo už darbininkų klesos rei
kalus. Jų dvasioje mes turime dirbti.

Mes metame į Amerikos darbininkų tarpą 
obalsius kovos prieš visą susijungusį reakcionie
rių frontą, apsimaskavusį monarchistinėm ir 
pardavikiškom Vytauto idėjom. Mes ištiesiam 
brolišką ranką kovojančiam Lietuvos proletaria
tui ir sodžiaus biednuomenei. Patriotiškų mo- 
nelninkų šventes suparalyžiuokim karingais obal- 
siais kovos ir pergalės! ‘

Amerikos Lietuvių, Organizacijų
Prieš fašistinis Susivienijimas.

pradžią baudžiavoms. (
Ar tai palengvės Lietuvos darbininkų ir vals

tiečių būklė, ar sumažės politinių kalinių skai
čius ir jų kankinimas kalėjimuose, ar sumažės 
Lietuvos žmonių bėgimas į Braziliją ir kitosna 
šalysna, jeigu tokie liaudies nevydonai, kaip Sme
tona ir visa jo kompanija pazalatins Vytautą 
ir sykiu su kunigija, pristeigs jo garbei naujų 
bažnyčių ir paleis po visą šalį patriotinių monų?j 
Nesumažės, o dar labiau pablogės, nes buržuazi
jai visuomet rūpėjo apsvaiginti žmonių protą ir 
supančiot juos net fizikiniai, bet ir dvasiniai. 
Kaip seniau Rusijoje buvo pučiami didžiausi 
muilo burbulai apie carus, carienes ir jų genero
lus, taip dabar Lietuvos ponija tveria stabus, 
fušeriuoja istoriją savo klesos tikslams, kad dar 
labiau pavergus darbo žmones.

Kaip dar čia senai vadinami Amerikos pirmei
viai (sandariečiai ir kiti) ir Lietuvos liaudinin
kai ir socialistai bažijosi, kad su fašistiniais bu
deliais jie niekuomet neis išvien! Krikščionys 
dar ir dabar rėkia, kad Smetonos valdžia juos 
ima nagam Bet žiūrėkite, kaip visa ta kompani
ja bendrai pučia Į vieną dūdą Vytauto klausimu, 
kaip visi jie apgaudinėja Lietuvos darbininkus 
ir valstiečius, kaip jie dievina tą istorijos stabą 
ir kuria visų reakcinių spėkų vienybę, kad pra
ilginti gyvenimo dienas kraujuos paplukusio fa
šizmo! Dabartinei reakcionieriųJ valdžiai Vytau
tas reikalingas todėl, kad paskelbti 'dar nuožmes
nį kryžiaus karą prieš komunistus ir Netikėlius, 
kaip .kad savo laiku Vytautas kad skelbė kry
žiaus karą žemaičiams.*' Kuhigdms, tiems (amži
niems ..reakcijos šulams ir talkininkamš, Vytau
tas reikalingas1 todėl, kad su to apaštalo ir baž
nyčių steigėjo pagelba sustiprinus savo smun
kančią įtaką ir priveisus Lietuvoj daugiau tokių 
“didvyrių,” kaip Olšauskas ir jam lygūs. Kad 
kaip, tai dar ir Vytautą jie pakels į šventuosius!

Net Simanas Daukantas, net ValančaUskas, 
net šliupas negali užginčyti to fakto, kad Vytau
tas kartkartėmis pažadėjo ir net savo testamen- 
tan užrašė, jog po jo mirties Lietuva turi ata- 
tekti Lenkijai. O jie juk yra buržuaziniai isto
rikai! Vytautas, amžinai brukdamasis su savo 
kariuomene į Rusijos gilumą, į Maskvą, praliejo 
klanus kraujo, o laimėjo tiek, kaip Zablackas ant 
muilo. Su pagelba Lenkų ir kitų talkininkų su
mušęs kryžiokus ties Žalgiriu, Vytautas paliko 
jiems ekonominę galią ir visas privilegijas, kad 
jie galėtų smaugti prūsus. Paties Jogailos kailį 
išgelbėjo ne kas kitas, kaip tasai pats’ Vytautas, 
kuomet Jogaila buvo įmestas į Krėvės pylies ur
vus ir jau laukė savo galo.

Patriotai garbina Vytautą, kaipo lietuvybės 
stulpą, bet ir tai pačiai lietuvybei Vytautas nie
ko nedavė, gėdydamos net lietuviškai kalbėti. 
Prie jo nepasirodė jokios lietuviškos knygelės. 
Taigi, net patriotai turėtų užsičiaupti! Jis žiū
rėjo į liaudį, kaipo į mainų objektą, kaipo į pa
šarą kanuolėms ir nebuvo nei kalbos apie tai,

laimingųjų. Kada priėjo ma-1 ha Aleksandrovo ir Blagodar-
’ 1 • _ J __ ? __no eilė, , tai. gydytojas- liepė 

merginai nuskusti mano koją, 
nes reikia pleisterį dėti. Mer
gina pradėjo skusti, tai visą 
koją peiliu supjaustė. Sakau, 
elgiasi prasčiau, negu su šu
nimis.

Darbininkai neorganizuoti, 
todėl su jais taip ir: elgiasi. 
Pavyzdžiui, kad ir pačioj Am
erican Brass Co. dirbtuvėje, 
vieni dirba penkias dienas į 
savaimę ir po aštuoniąs valan
das į dieną, o kiti po penkias 
,dienas į savaitę ir po devynias 
.valandas į dieną. Net ir ta
me pačiame skyriuje vienus 
paleidžia nuo trijų, kitus nuo 
keturių, N trečius išlaiko iki 
.penkių. Darbininkas.

J

nensko rajonuose, šiemet, pir
maisiais savo darbo metais iš
dirbs 36,000 dykumos žemės, 
žieminių, kviečių bus užsėta 23,- 
500 ha,; iš, rudens užarta 12,500 
ha. 1930 m. rengiama medžia
ga statybai pusės jniliono rub
lių vertės. Bus( pastatyti gyve
namieji namai, dirbtuvės, gara
žai, pirtys, skalbykla, kepykla, 
vartotojų krautuvė ir tt.

Pieno Sovcjiozai-Mitžinai
(Leningrado Sritis) ;

Šiemet bus .išleista lig 5 mi- 
lionų rub. pastatymui dviejų 
pieno sovchozų-milžinų—Ligove 
ir Kolpine. Tuose sęvchozuose 
bus; 8000 karvių.'' •

Kiaulių manoma kasmet pri
auginti po 15(Į,0.00 su tuo iš
skaičiavimu, kad penkmečio pa
baigoj, bekonų gamybai ir eks
portui būtų lig 600,000 kiaulių.

r ’ * * i ■į Komuna-Milžinas
lieko rajone; Orenburg© apy

gardoj, susiorganizavo' viena di- 
džiabsių SSRS 'kNmunų šu ’40 
t ūk st. ha žemės; *

Vietoj Tyrlaukio-—Kviečių1
.< ; \ f Laukai ? i '■ ’ N. ,

Stavropolio grūdų sovcho- 
zas, kurs dabar užima 56,6Č0

Komuna; pavadinta Lenino 
vardu. - 'tl4.ii.zX 
Kaimo Biednuomene Aprū-

pinta Miltais
BSSR Sovnarkomas pasiūlė 

maišto tvarkomiesiems orga
nams 'padidinti miltų fondą, iš- 
kurio šiemet bus šelpiama kai
mo biednuomene, lig{ 2,355 va
gonų. Iš šito fondo nuo 1 sau
sio lig 15 rugpjūčio bus šelpia*-. < 
ma visa kaimo biednuomene.

Kanapių Kolchozas
Kursko apygardoj organizuo

jamas didelis kanapių gamina- * 
masis kolchozas “Gigantas” iš 
40 tūkst. ha žemės. - - - <
Kolektyvizacija Autonomi

nėj Moldavijos SSR
Autonominėj Moldavijos SSR • 

rengimasis į pavasario sėją eina j 
patenkinančiai. Yra visi davi
niai manyti, kad šį pavasarį 
pavyks suvisuomeninti visi gy
vuliai ir darbo įrankiai. Lig 
pavasario sėjos bus organizuo
ta. 592 kolchozai. Trys rąjoNai 
bus visai“ kolektyvizuoti.
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kad jr paprastas darbininkas, Į tokius jisai prastai atsiliepia\ LAISVOJI} kuris pajėgia atskirti blogą ir jiem payeda visą tamsiąją'
* • X nuo gero, kuris domisi pašau-
J ę A Jc A i liu ir seka jo eigą, kurįs sų-ii , , .... .o Z geba racionaliai orientuotis savo atsdikunu 11 ignoiancija

savo gyvenime, kuris yra kiek 
♦♦.prasilavinęs ir gali savo protui 

.vaduotis. Tokią tai visuome- 
: nės dalį aš ir pavadinau in
teligentiška. Ar tai prasižen-i 

! girnas? Iš antros pusės, yral 
(žmonių, kurie 1
ot taip sau stumia dieną už! 

i dienos, kaip tas žalis jungą (ne-; 
'žino net, kad jau karas senai i 
pasibaigė), visai nevartoja sa-į

i vo proto, nesidomi, kas pa- ' 
■ šauly dedasi, nors tūli jų yra: 
gana turtingi, susikopę vieno-: 
kiu ar kitokiu būdu krūvą pi- 

' nigų . Tą visą atsilikusi nuo 
j gyvenimo visuomehės sluogsnį 
savo straipsny ir pavadinau

! “tamsiąja publika,” kurios no- 
I rais ir supratimu turi vadautis 
tie profesionalai-gydytojai, ku
rie neseka savo profesijos pro
greso bei pažangosj Abekas 
sako, kad Komunistų Partija 
deda “pilniausią pasitikėjimą,! 
jog ta masė savo reikalus su-!^‘

1 pras.” Taip, tikėtis galima, 
’jjog ji kada nors prasiblaivys, 

bet kol ji tokia yra, kaip da- 
[ bar, iš jos nėra naudos nie- 
' kam : nei Komunistų Partijai, 
i nei kam kitam. Būtu labai

publiką.” Girti savo prbfesi- 
įjoj atšilikusį gydytoją

434 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽVIRBLIS,1 '

3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa.
. J. URBONAS, I ' : „

1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Ta.

kUrlSiA. P. L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI

Teisybės Delei
Dr. A. Petriką

Šių metų “Laisvės” No.
Abekas rašo mano adresu pa-.' 
stabą, kurioj visai netęisingail 
nušviečia pamatinę mintį, pra-l 
vestą mano straipsny, “Iš New! 
Yorko Dantų Gydytojų Dar
buotės.” Tame straipsny aš į 

raportavau apie progresą, da-- 
romą dentisterijos profesijoj) 
apskritai ir apie kalbamosios; 
profesijos suvažiavimą New| 
Yorke ypatingai. Pagyriau 
tuos profesijos vadus ir kitus 
pažanguosius jos narius, kurie 
tą progresą stumia pirmyn ir 
pasmerkiau tuos profesionalus, 
kurie atsilieka nuo profesijos 
pažangos, kurie praktikuoja 
senai nudėvėtas, pasenusias! 
metodas ir todėl negali teikti 
savo pacientams to, ką moder
niška dentisterija yra pasie
kus.

Tai esencija mano stiaips- klaidinga pataikauti tos tam- 
nio ir aš nesuprantu, kodėl ji- L- 
sai turėtų būti politine erezija, 
kuri neturėtų “rasti vietos k°-jtesnioįi 
įpunistinėj spaudoj.” Nejau-'• - 
gi darbininkai nenori žinoti, |mentai 
ką veikia profesija, kuri taip | muose 
žymiai paliečia jų sveikatą? cara" bei

Abekui labiausiai nepatiko r]- 
mano posakis, kad dentisteri
jos daktaram reikia lavintis, __ VC41
mokytis, sekti savo liteiatūrą ]įucija nebūtu įvykusi nei per 
bei naujus išradimus savo kelis 
profesijoj todėl, “kad neatsili- 
kus nuo inteligentiškesnių sa
vo pacientų.” Rašydamas tą 
straipsnį aš suvis buvau pamir- tesniaja' "darbo 
šęs apie senai įsigyvenusią in- . • ■
teligentofobiją ir todėl, per ne- produktą 
atsargumą, pavartojau žodį) išvada

Kai^del priežasčių, kas lai
ko tą dalį žmonijos absoliu
čiam atsilikime nuo bendro

-. .uįį ...įn.į J , ...... ;
• • {...................... J • ■ ' ' i i : /
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Patsus, 184 J Ames ;St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

Iždininkas D. Krasnauskaš, 1529 
Hamilton Ave.

Ligoniui gldbėjąi: J. Skripkitinienė, 
159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitojrius Frank Žegūnas, 515— 
llth Si

Svetainės nuomuotojas A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos šusirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utaminką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ j 
DRAUGYSTE HARTFORD, CONN.!

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park! 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 I

ŲIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTES 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 1 ’

Pirmininkas K. Maziliauskas,
593 Avė. A.

Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. 10 St

Protokolo Sek. P. Janiūnas,
128 W. 49th St

Finansų Sek. A. ArasimaviČius,
625 Boulevard 

[Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. VaclaviČius,
20 E. 22nd gt 

[2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C.

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINES TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas,

3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts
burgh,. Pa.

Sekretore A. K. Sliekienė, 3121 El
roy Ave., Brentwood, Pittsburgh, 
Pa.

Iždininkas J. Miliauskas, 626 Wood
ward Ave., McKees Rocks, Pa.

Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Pa. J

Į tam, negu sau,-r—reikštų tą pa
tį, kaip šaukti valio ignoran- 
cijai! Veikiausiai nei pats 
kritikas nesutiktų pavesti savo 

i sveikatą globai nekompeten- 
vawo pv.ox-o, tingo gydytojo, 
nieku nesidomi, * , .... .v . ...

i Su Abeko kritika išeina tik
ras kuriozas': nesenai tilpo 
“Journal of the American Den-

• tai Association” (mėnesiniam 
i žurnale) straipsnis vieno Ru- 
! sijos dantų gydytojo, kuris sa- 
ivo straipsny išdėsto, kokios 
pažangos dentistinė profesija 
pasiekė Sovietų Rusijoj per ke
lis pastaruosius metus ir ką ji 
mano veikti ateity savo žmonių 
labui. Nurodoma autoriaus/ 
kaip medicinos fakultetai ir 
Sovietų valdžia visais' galimais 
būdais remia organizuotas 
dentisterijos ' pastangas kiek 
galint modernizuoti savo gydy- į 27 
mo būdus, atsikratyti nuo ar- į ,,o 
chaiškų (savo amžį atgyvenu-190 
šių) metodų. Jeigu profesi
jos. organizuota ^pažanga rem
tina Rusijoj, tai kodėl ji ne
gali būt remtina Amerikoj ar 
Afrikoj? Jeigu kas gera žą
siai, tai gali būti gera ir žą
sinui! Rusijos žmonių ligos, 
jausmai ir skausmai nėra ki- 

i tokie, kaip Amerikos. Kodėl 
tad gydymo būdai turi būti 

j kitokie ? Išeina pas kritiką 
koksai tai keistas psichinis du
alizmas.

Tas tiesa, kad Amerikoj ne 
visi gali naudotis moderniš- 

| kiaušiais patarnavimais medi
cinoj, chirurgijoj ar dentiste- 
rijoj. Ne visi gali ir ne visi 
nori, kurie gali, užsimokėti už 
brangesnį, atsakomingesnį, 
daugiau laiko reikalaujantį 
patarnavimą. Bet ar tai del 
to turi sustoti progresas medi
cinoj, chirurgijoj ar dentiste- 
rijoj ? Ar del to reikia smerk
ti jų daromą progresą? Būtų 
saužudybė tai daryti! ŠĮ klau
simą labai lengvai gali išrišti 
darbininkiškoj visuomene, bet 
jį niekad negali išrišti vieni

siosios masės noram ir supra- 
i: jeigu Rusijos apšvies- 

liaudies dalis būtų 
i laukus, kol tamsiausieji ele- 

susipras, kurie kai- 
‘samogonką” gėrė ir 
“ikoną” garbino, ku

rie apie įvykusią revoliucijai 
sužinojo tik už trijų mėnesiui

1 po jos Įvykimo,—tai toji revo-

atsargumą, pavartojau 
“inteligentišką”; bet prisiekiu i 
visagalingam Jupiteriui, jog! 
tai dariau plačia, amerikietiš
ka'prasme, kuria yra vartoja
mas būdvardis “intelligent.”'

šimtus metų. Abeko 
posakis, būk aš inteligentiškes- 
niąja liaudies dalia pavadinau 
tik “smulkia-buržujus ir augš- 

• aristokratiją,” 
yra tai grynai jo vaizduotės 

s, o ne mano minties

i < < L v i. i;, v i . progreso, kada kita dalis liau- gydytojai. Kodėl ne suvisųome 
Aš visuomet vartoju šiuos tris Į dies, tokiose pat sąlygose, pa- j ninti gydymą ? . ; ” ,
žodžius sinonimiškai ; .' 
syvis,” “pažangus” ir 
gentiškas.” 
tiškų” pacientų, man reikėjo

2— J. Saulis, 3225 Stafford St.. Pittsburgh.
Pa., (Corliss Sta.)

3— P. Stadvilienč, 108 Cress St., Carnegie, 
Pa.

4— J. ’ Pacauskas, 539 W. Arlington St., 
Shenandoah, Pa.

5— -J. Mileris. P. O. Box 591. McAdoo, Pa.
6 -M. E. Custerienė, 926 Wheelock I'. l.. 

Cleveland, Ohio.
7 J. D. Sliekas,.

Brentwood, Pa.
8—W. Stačinskas, 

Pittsburgh, Pa.
.9--K. Stašinskas, 

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 11

Heights, D).
11— J. Barškietis, P. O.

Pa.
12— J. Kinderis, 

Ambridge, Pa.
13 -Wm. Orban, R.

Landing, Pa.
14 ... Geo. Urbonas,

Braddock, Pa.
15—P. Kavd.Iiauskas,

Aliquippa, Pa.
Levine, 242

Turtle Creek, Pu.
17- -K. 

T.
19- J.
20— A. 
22.-4’.

N 
24- -P.

Wheelock Rd., 

Elroy Ave., 

rah St., S. S. 

Box 655, New 

100 Union Ave., Chicago

Box 441, Courtney, 

Maplewood 

I). No. 42, 

Library 

300 Todd St.,

Penn Ave./ Exten., 

Preikšą. Box 261, Minden, W. Vd.
Box 287?1 Bprgettstowu, Pa. 
7(142 Link Court, Maspeth,

Ave.,

St.’, 

Ave.,

3121

2310 Sar

P. O. 1

<139

. F.

■134

Ave.,

Rices

St.,

Botyrius, 
Cibulskis, 
Y.

Sodeikis, 1324 
Youngstown, Ohio.

-A. DelinikaiciūtC, 
. Buffalo, N., Y.
• A. Dambrauskas, 
Girardville, Pa. 
Motiejus Batutis, 
111.
J. Leonaitis, 107 
Benton, III.
K. Bakanauskas, 
Easton, Pa.
A. B; Shatkus, 
Grand Rapids, Mich.

34- J. Audiejaitis,
3.i -K. Bagdonas, 1 

Shamokin, Pa.
Vaičiūnas 

Harrisburg, 
Aiman, Be

Šiaučiulis.
Frankfort, III.

Willumat.
Collinsville, III. 
Ig. Kirtiklis, J 
Ohio.
J. Guzevičiene, Box 400, Benld, Ill. 

-F. Miller. Box 264, Buckner, 111.
Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, 

Midi.
L. Lasky, Box 413. Zeigler. III.
M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 
Pa.

46— J. Petrauskas. Box 118, Blanford, Ind.
47— J. Vaitkiavičius,

Detroit, Midi.
48— - A. Malinauskas,

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 37 

View, Pa.
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— Kuklierius, 3114

Chicago, III.
53— J. Gudišauskas, 437 

Pa. .
54— G. Braknis, 222 

Pontiac, Mich.
55— T. Sopata, 1130 Sycamore St., ' 

Washington, Pa.I

26

36- Ch.

37- L.
Pa.

88—F.
r.

39—J.

40

41
42-
43 -K

44
45-

224

Box

N.;

677

1256

Box 113,
114 N. Vine St.,

, 929
, III. 
>x 568.

304

417

1388

Powersdale •

41 Eckert

E. M abanoy

24, Wilsonville,

Duquoin

Bush kill

Scribner

Royalton,

si.,

st.,

Ave., 

, 111.

So. Hobson

Castle Shannon,

E. 6th St., W.

N. Morrison Ave.,

Andrus St., Akron,

St.,

Atklison

Box

Eyck

Avė.,

Summit St. < Į'
Protokolu Raštininkas J. Kazlauskas,1

481 Hudson St.
Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum- : 

mit St.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. 1 
Maršalka J. Giraitiš,( 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, !

1 481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- 
vergą ’kiekviend -mėnesib, Labor Ly- 
ceurti, ,29 < Lawrencef [St., Hartford, j, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

'MOTERŲ PAŠELPINE DRAUGYS- 
j TE BIRUTE, MONTELLO, MASS.

i Valdybos Adresai:
I •

Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun- 
<ker Avė.; Pirm. Pageibininkė O. 
įTurskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
Iraštininke T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienč, 221 Ames St.; V.

AUTOMOBILIŲ
TECHNIKOS MOKYKLA

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

; New York ,

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

iWeMMnMnaaMnBKBMa

SKAITYKITE!
Jau Gatava Nauja Apysaka

Ave.,

246,

St.,

West.

Ave.

Ave.,

5768

P. O.

46 Ten

Norvich

307 Plymouth

S. Auburn

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

SL1AKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠĖ MIKAS RASODA
s >

Ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga iš 

virš trijų šimtų puslapių, ketina !>0 centų. Ta pati su 
audimo apdarais 75 centai

> 1.............\
$lr000 Tik už 60 Centų

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
stebuklingų žolių vertės tūkstančio i 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
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
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgauk savo sveikatą.

Vaistažolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemąli- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gaugi vaist-' 
žolių, kurios jums sugrąžius sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kehti neVvų suirimą, galvos 
'skausmus^ užimą' ausysę,} nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85ę, o .gausi 
mūsų; gausius vaistus, taip vadina
mus “Neryų Preparatas.” Nervų,li
ga, yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga , tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųškit pinigų paprastam 
laiške.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road Spencerpbrt, N. Y.
V... ■ ...__

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trupnpa, ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševiku Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rąsite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį,' jog jis buvęs augšČiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.1 1 ii vi/

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

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BAĘKĄŲSKIS, 255 

! Pine St.
j Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J.
i Ižd, V. Paulauskaš/ 228 Clark Pi, 
[Iždo Globėjai: • ' *' ’ 1 >
i K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.

J, KRAKAU SKA S, 300 First St.
■ Organo Raštininkas J. KENTRUS,
I 201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
j N. J.
I Maršalka J. KICEINA, 259 Broad-
1 way.

j ninti gydymą ? . 1 Esu . tikras,! 
'.prpgre-į siekia pusėtino supratimo,—, kad labai retas kuris gydyto-' 
“inteli-> būtų galima prirašyti kelias [jas, priešintųsi tokiam, ižings-Į 

niui. Lai visuomenė užlaiko į 
gydytojus iš tam tikrų mokes-1 
čių; o jie gydys ligonius bei) 
pacientus visai dovanai. Pusė ! 
naštos pasišalintų nuo pečių1 
gydytojui, kada jam nereikėtų i

Vietoj “inteligen- špaltas. Bet tai suvis kitas nj
klausimas, kuris nesiriša

pasakyti “pažangiųjų” pacien- kalbamuoju, 
tų, ir tada nebūtų buvę vietos 
kritikai.

Pažangus, inteligentingas 
žmogus ne būtinai gali būti 
tiktai cenzuotas inteligentas 
ar turtingas buržua. Inteli-

SU

ne- 
‘vi-

Abekas sako: “Petriką 
mato klasių ir sluogsnių,” 
sas straipsnis tik dantistų biz
nis.” Nejaugi kas nors gali kolektuoti iš pacientų dolerius: 
būti tiek aklas, kad nematytų įr centus, o tik žiūrėti, kad I 
klasių ir sluogsnių ? Bet argi kuo geriausią profesionalj pa-1

Įrašyti viską, ką tik matai, ką tų smagumas, kada atidirbęs! 
i girdi ar mintyje turi? Jeigu ligoninėj ar klinikoj, sakysim, I 
surašysi viską, ką tik matai, Į astuonias ' ' .
vieną straipsnį, o nesilaikysi kaip ir visi, liuosas žmogus, I 
pasiskirtos temos, tai iš tokio vietoj dabar rūdijus savo kabi-1 
straipsnio išeis, kaip rusai sa- nete po dvyliką ar trylika va-Į 
ko, žirniai su kopūstais. Kai landų! ~ '
del “dentistų biznio,” 1 
galiu pasakyti: dentistai, kaip|sistemos rėmuose, kad ir da-įvirtą, 
ir medikai, nėra biznieriai, ku-’bar. ’ 
rie prekiauja kokiomis nors 
prekėmis, bet profesionalai. 
Jei jie už savo patarnavimą 
ima tam tikrą atlyginimą, tai 
tik todėl, kad kiekvienam rei
kia iš ko nors gyventi. Vi
suomenė, kol kas, nesirūpina 
savo gydytojų ekonomine būk- šaukti ant profesionalų už da- K?WVenJlauskas, ^An^v^St "u-

North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 . Faxon St. z Visi iš 
Montello, Mass.

gentišku žmogum gali būti 8a!™a viename straipsny su-, tarnavimą suteikus. Koks bū 
■v»r» otrri Ir h Ir n ri Ir rv\ o t o i Ir n j     .  _ . 1 _ JI — „ 12 .1 • .1. .

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos "New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
•avo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džiu. Ieškokite "Gold Medai”' 
▼ardo kiekvienoje dėžutėje.

«0U>MEQq
~ MAARLKM OIL

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 
VALDYBA:

Liubertas, 4177 Ashland

J. Birštonas, 2739 Carson 

raštininkas V. J. Geral- 
1946 Sharon Ave.

dži

Telephone, South Boston 2805-R

J. £. Pasakantis, O.D
Optometras 

Optikas
Norintieji tinkamai 

savo akims akinius 
šiuo antrašu:

prisitaikyti 
kreipkitės

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

jcinuu! Gydymą suvisuome-j 
tai tiek!ninti galima net ir dabartinės!

Pirm. Ji 
Ave.

Vice-pirm.
Ave.

. Nutarimų
valandas, būtum,I tauskas,

Turtų rašt. J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: E. Vegelien? ir O. 
Guntarienė.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

nedėldiem kiekvieno

le, todėl jie priversti imti už 
savo profesionalj patarnavimą 
tam tikrą atlyginimą. Visame 
keturių dienų suvažiavime, ku
rį Abekas atrado reikalingu 
tiktai “nušlipuotiem 'dantis
tam,”, iš keleto dėsėtkų atlai
kytų klinikų, demonstracijų ir 
paskaitų—nei viena valanda 
nebuvo pašvęsta bizniui, bet 
tiktai profesionąliui lavinimui 
dalyvių. Tai galima paliudyti 
oficiale suvažiavimo progra
ma.

Kritikas toliau sako: “Au
torius mato ir kitos rūšies dan
tistus. tai apsileidėlius, tingi
nius ir neorganizuotus. Apie

Tokia minti aS ian ąkol i ni,‘!nesio» Lietuvių Svetainėj, 25th St. _ iOKią minų as jau sKei-,ir Dix Ave> 3 val po pieįu 
biu nuo keleto metų (žr. j_____________________ [_____
v P?.r\ Sveikata ). Kodėl pi a- Į “VIENYBĖS” DRAUGYSTES VAL- 
cioji visuomene tuo klausimu IDYBA 1929 M., BROCKTON, MASS, 
nieko nesako per savo politi-1 D. ... . . A „ t

. . . v . , i Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burtonnes, ekonomines ir apsvietos iSt.; Pirmininko Pagelbininkas K.
Kodėl ji tyli ? ■ Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta- 
noroikag taria Raštininkas J. Stripinis, 49nereiKes raaa Sawtelle Ave<; Finansų Raštininkas

romą progresą, kad tai reika- BT> Kavalčius,’ 715
linga tik “nušlipuotiem. bur
žujam.” Darbininko sveikata 
ne pigesnė, kaip buržujaus. 
Gydymo suvisuomeninimas ne 
pastos kelio visiškam visuome
nės perorganizavimui.

organizacijas ?
Įvykinus tai,

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

kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų to
nikas ię 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.

Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę,, byla visk susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė 
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug Žingeidauja pik
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl 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 kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. KaŠkiauČius, populiariškas straipsnių apie sveikatą rar 
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jp argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos^*’ 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatas, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro. A
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Cleveland, Ohio.— B. C. 
Seiple, miesto darbo su j ieš
kojimo komisionierius, pri
pažįsta, kad dabar šiame 
mieste yra suVirš 50,000 be
darbių. Tačiaus manoma, 
kad yra daugiau, negu jis 
aprokuoja.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, MOLINE, 

' ' ILLINOIS
Valdyba Į930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St. 
Vice-Pirm. K. Juška; 325—4th Avė. 
Protokolų Sekr. A. Trepkus> 349—

10th St. . , .
Fin. Sekr. K. Shimkus, 135—36th St.
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė.

Visi Moline, III.
Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th 

St. and 5th Avė., Moline, III.;III.;

Grafonol-Radiolos, Atwater-K?nt Radios, Victrola Radiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

/

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už* Organą

_______ __ (

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St.,- Pittsburgh, Pa.,
(Corliss Sta.)

Vice-Pirmininkas—K. 8TA6INSKAS,
■Box 655, New Kensington, Pa. ■

Sekretorius—J. MILIAUSKAS.
626 Woodward Ave., McKtDB Rocks, Pa.

Iždininkas—K. URMONAS, ’
37 Norwich Ave., West View, Pa. 

GloMjai:
G. URBONAS,

M. Junaitis, 215—(17th Ave., East 
Moline, Ill.; Maršalka J. Kairis, 

2435—33rd St., Moline, III.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turner 
Ave., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. Ą. Krasnauskas, 1568 
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. R. 9, 
Box 117. -

Finansų Rašt. A. Garbanauškas, 1108 
Elizabeth Ave.

TAI TIE ŠVELNŪS^

- CIGARAIS
VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą iŠsiuntineja- 

” me, kaipo užsakymus (drdėriuB). ' 
Y- ...

APYSAKA “BADAS”
Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavydale įkai

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs aug&tesnes mokyklas, tu
rįs talento ir ambicijos litėratiniame darbe, neranda pasisekimo, 
čia nupiešta jo svajonės apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nevyką- 
tant taip, kaip įsisvajojęs, įpuola į rūpesčius, atsiduria skunde ir 
net ir tokiose aplinkybėse turi laimės ir meilėje. Taip pat čia ma
tysite, kaip militariai žmonės kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias, moteris.

Knyga 260 puslapių,
Audinio viršais dabar 50c.

NAUJA {DOMI KNYGA
Lietuvos Darbininkės ir Poniutės

Paraše V. Kapsukas
I

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 II
“LAISVES’* ADMINISTRACIJOS I

46 Ten Eyck Street, BrboMyn, N. |l ♦»



£ Puslapis Ketvirtas
? i

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

jų, šlubuodamas, numetęs šautuvą ir kar
dą, skubino atgal.

—Trak!
Gusaras mostelėjo rankomis ir išsitiesė 

ramiai. Bystrov ir dar penki partizanai 
nusiskubino surinkti ginklus, nuimti nuo 
užmuštų arklių balnus, paimti patronus. 
Iš kitos pusės aikštės piktai trenkė šūviai. 
Pamiškis tratėjo, dundėjo. Partizanai bė- 
go atgal. Baltųjų ilgoji lygi eilė, šaudyda
ma išlindo iš medžių įarpo. Negaudami 
atsakymo šūviais, baltieji ėjo nervingai, 
skubėdami. Jie laimingai praėjo užtvaras 
už 1,600 žingsnių nuo partizanų. Jau tik 
1,200... 1,000... 800 žingsnių.

—Prisirengkite!...
Jau 600 žingsnių atstumo, medžių viršū

nių ir spigliuotų dratų tvora.
—Kulkasvaidis, atidaryk ugnį!—partiza

nų komanda.
Baltuosius pradėjo draskyti. Jie susi

rietę raitėsi ant žemės.
—Šaudyk tankiai!
Baltųjų eilė sukapota, susimaišė. Sugu

lė. Iš užpakalio atėjo, atšliaužė dideli jų 
papildymai. Tarpe medžių viršūnių ir ša
kų landžiojo, parako dūmai kilo. Šimtai akių 
gaudė žmones. Užpakalyj partizanų' miš
ke darbas ėjo visu smarkumu, 
tauškėjo, kaip kulkasvaidžiai. 
skambėdamos, graužė storus

(Tąsa)
Saperai vandenyj iki juostos, darė tiltus 

jper upelius ir balas. Tamsumoj žmonės 
valė ir taisė sau kelią prie gyvenimo. Se
nelis Čubukov nespėjo laiku atsitraukti nuo 
virstančio medžio, kuris išnarino jam ko
ją. Senelį nunešė linkui gurgolių. Darija 
numetė pielą, su saperais braidžiojo po 
vandenį, gelbėjo, taisė tiltus. Naktį kelią 
pjovė atsargiau, povaliau. Pirmiau, negu 
nuversdavo medį, šaukė:—Saugokitės! Ir 
laukė, kol visi atsitraukia, vėl pakartoda
vę!, persitikrindavo. Žarkov, vargiai iš
traukdamas kojas iš purvo, vaikštinėjo 
apie saperus, davė nurodymus, patarimus, 
tvarkė,' gelbėjo išvilkti ilgus medžių kamb
lius . Žmonių veik nesimatė. Tamsumoj 
viešpatavo didelis prakaito atsidavimas. 
Kirvių tauškėjimas ir pielų ūžimas primi
nė fabrikos mašinų bildesį. Atrodė, kad 
pačiam viduryj miško dirba fabrikas su 
pagesintomis ugnimis. Nei langų, nei na- 
jnų negalima įžiūrėti. Medžiai virto.

%
—Draugai, pjaukite!... Pjaukite!—

Žarkovas rėkė laike to bildesio, drąsino ko- 
’' votojus.

—Iki ryto, draugai, mes turime pradėti 
apleisti pozicijas.—žarkovo balsas iš miš
ko ritosi ir pasikartojo pamiškėje:

—Draugai, pjaukite! Pjaukite!...
Visos mintys buvo sukoncentruotos prie 

vieno—kaip prakirsti sau kelią. Draugai, 
pjaukite! Kelią pjaukite!

Kaip grąžtas vis gilyn ir gilyn per miš-' 
ką darė naują kelią. 
skambėjo, 
eglių smala.

Auštant, visos gurgolės,. vežimai, vienas tronaįs išsitiesė ilgoji linija iki pirmos par- 
paskui kitą atsargiai važiavo nauju keliu, tizanų’linijos; jie siuntė šautuvus ir patro- 
Gyvuliai grūdosi tarpe vežimų ir bliovė, į nus> užtaisinėjo šautuvus, į linija siuntė 
kartais nupuldavo į vandenį nuo šlapių til- piinus su kulkomis, į užpakalį gražino tuš^ 
tų. Moterys ir vaikučiai susiglaudę ant ^‘ ’ \ ‘
vežimų.. Uodų mjlionai puolė ant pabėgę- rako dūmais.7 Darija šliaužiojo" nuo vienų 
hu. Priešakyj vis kelią pjovė, ir pjovė, partizanų, apkasų .prie, kitų! ir isurinkdinė- Toirtna micboe nnvolioi clzui'aci -i Hxzi rloh • . w J t. ' .-------------------- v.-v*—^**^ 

zarKo- teryS valkiojo baksus ir-siuntė natojūs sau-

Kirviai 
Pielos, 

medžius. 
Marškiniai ir drapanos visai permirko nuo 
prakaito.

—Pjaukite, draugai, pjaukite!
Baltųjų kulkos kartais pasiekdavo par- 

>- Su-- - . - Fabrikas ’dundėjo, tizanų užpakalyj žmones ir gyvulius. Su-
I rakaitu atsidavė labiau^ negu ; zeidė karvę. Medžių šakos nukapotos kul

komis puolė ant galvų. Nuo vežimų su pa-

Moterys ir vaikučiai susiglaudę ant ‘ čius, lengvus, dar karštus, smirdančius pa-
____JI-_______________ • TA_____ Y1Ž_____________ 1 __

DETROITO ŽINIOS;

Pirmadien., Vasario 3, 1980'
.................. _■ 1 1 I ■ — •

Taigos miškas povaliai skyrėsi į dvi dali, 
perleisdamas per save partizanus. L ...L, 
vas ir komandantas PČelino pulko su kovo
tojais likosi pamiškėj, pozicijoj,- davė 
įsakymą:

—Žiūrėk, drauge Silantiev, laikykis 
prieš baltuosius iki paskutinio. Jeigu jau 
nepajėgsi, sumanysi trauktis, duok žinoti.

—Apie tai nesirūpinkite, draugas Žar- 
kov, laikysimės iki paskutinių.

—Kad mus ten iš netyčių prie kirvių ir 
pielų darbo neužkluptų.

—Nesirūpinkite, atlaikysime!
—Na, žiūrėk, broli, nepasiduok! Pa

sisekimo tau!—ir Žarkovas pasuko arklį 
ir jojo prie gurgolių . Iš Sachatinsko 
puses tratėjo šūviai. Partizanų lauko sar
gai ugnimis sutiko baltuosius sargybinius. 
Per visą dieną baltieji nedideliais būriais 
sukinėjosi po taigą. Partizanai puolė juos, 
mušė ir priversdavo bėgti. Naktis vėl pe
rėjo ramiai. Bet darbas ėjo be sustojimo. 
Siauras kelias skyrė taigą į dvi dali. Tas 
tarpas prisipildė žmonėmis ir gyvuliais. 
Jie ėjo kaip upelis. ,

. —Pjaukit! P jauki t!...
Užpakalyj arjergardą, paliktą apgyni

mui užpakalio nuo priešo, pamainė, pčeli- 
niečius pakeitė Medvežijos kovotojai. Če- 
repkov vėl pertvarkė poziciją, pritaisė 
naujų kliūčių priešui, tvorų ir griovių. 
Pasirengė gintis, mušti priešą. Lauko 
sargybinius ir mažus būrelius, kurie buvo 
pastatyti toliaus, atšaukė, sutraukė spėkas 
tik linkui kelio galo pozicijų. Partizanai 
sugulė apkasuose.

Gusaras su raudonu apsiuvimu kepurės, 
be kazirko, atsargiai prijojo prie pamiš-

•jo tuščias patronų gilzes. Partizanų mo- 

tuvus ii” patronus į pirmąją kovos liniją. 
Sužeidė: Kuzmą Černych, Steponą Belki- 
ną, Joną Karnievą< Pustomiatovą, Vatiu- 
kovą ir Lukiną. Juos išnešė iš kovos lini
jos ir nešė į užpakalį, paskui juos ant žo
lės pasiliko raudoni pėdsakai kraujo.

—Trak!.. Bak!... Bak!... Trak!. . .Ta- 
ta-ta-ta-ta-ta!—šaudė partizanai, atmušda
mi baltųjų puolimus. Kaip rauplės suduo- 
bėjo apkasai žalią pamiškį.

—Eilės pirmyn!... Ura!... Ura!...,— 
rėkė baltieji ir puolė.

—Ta-ta-ta-ta-ta!—tratėjo partizanų kul
kasvaidžiai. Bak! Bak! Trak!—balsai šau
tuvų. Baltieji pakliuvo į medžių suverstas 
viršūnes, įsipainiojo tarpe spygliuotų vie
lų, kabojo, įkliuvo kaip musės į voratinklį.

—Trak!... Trak!... Trak!! Ta-ta-ta- 
ta-ta !—šaudė partizanai.

—Draugai, pjaukite! Pjaukite!—šaukė 
balsai miške.

Baltieji, likę dar gyvais, pasileido bėgti 
atgal, šliaužė per žolę, lindo į juodas duo
beles.

—Bak! Trak... Ta-ta-ta-ta!.., Vuž-ž-ž!

Daugiau Atsargumo

Kuomet siaučia didele be
darbe, tai visokį agentėliai 
dirba išsijuosę, kad tik kokiu 
nors apgavingu būdu pasinau
dojus iš neorganizuotų darbi
ninkų kišeniaus. Tiek daug 
visokių agentų, “ofisų” privi- 

. so, kurie už pinigus parduoda 
bedarbiams darbus. Bedar
biai užmoka pinigus. Tokių 
agentų darbai pagal amatą su
taisyti į visokias kainas. Ka- 

• da darbininkai nusiperka 
1 “darbus,” nuvažiuoja į kom

paniją, kur tie agentai nuski
na į dirbtuves darbininkus. 
Tuomet darbininkai įgauna su
pratimą, kad juos skaudžiai 
agentai apvylė. Nes dirbtuvė
se užveizdoč paaškiną, net 
pečiais patrauko, kad jie jo
kių agentų nežino ir jokio su
sisiekimo apie darbus su jais 
neturi. Darbininkas, pirkęs 
darbą, grįžta atgal į tokio 
agento ofisą ir klausia, kas 

| čia darosi, kad nusipirkęs 
“darbą,” negauna. Tuomet 
tokie agentai vėl siunčia dar
bininką į kitą dirbtuvę, čia 
bedarbis vėl gauna tokį pat 
rezultatą ir . prie kitos dirbtu- 

•vės, kad nieko nežino apie 
tokius agentus. Tuomet su- 
gryžęs bedarbis stato reikala
vimą grąžinti atgal pinigus. 
Bet jau sunku besusitikti tą 
agentą, kuriam pinigus užmo
kėjo. Jau kitas asmuo tą 
suktybės skyrių veda, su kitais 
bedarbiais. O pastarajam lie
pia ateiti ryt, poryt, tai atgau- 
siąs įmokėtus pinigus. Tokį 
skymą daro tie agentai, kad 
atsikračius darbo pirkėją ir iš- 
plėšus iš jo kelius dolerius. 
Buvo atsitikimų, kad bedar
biai, kurie pirko “darbus” 
nuo tokių agentų, šaukėsi net 
policijos pagebos. Ir tik tuo
met bedarbiai persitikrino, 
k.uomet policija areštavo to
kių agentų kelius ofisus, kaipo 
darbininkų apgaudinėjimo į- 
staigas. Mat, tokios įstaigos 
buvo atidarytos be miesto lei
dimo. žinoma, agentai tokius 
savo ofisus ilgai ir nelaiko at
darus. 1 ■ ■ ’ i

Patartina darbininkams, ku
rie perka darbus iš agentų, ge
rai apsižiūrėti, žinokite, kad 
iš tokių agentų įmokėtus pi
nigus sunku gauti.

i r Reikia pasakyti,: kad rpana- 
šiai elgiasi ir, mūsų lietuviąį, 
kurie skaitosi “ekstriniais.” 
Jie irgi prisidengia radikaliz
mo skraiste ir mulkina darbi
ninkus. Pabaigoj gruodžio jie 
buvo surengę prakalbas ir pri
sidengė Lietuvos Komunistų 
Partijos idėjomis, ypatingai jų 
vadas Kgsparka. Tuo tarpu 
išleistame lapelyje visaip iš
niekino draugus Kapsuką ir 
Angarietį, kurie darbuojasi 
Komunistiniame Internaciona
le. Jie niekina veikėjus ir 
šaukia, kad esą “teisingiausi” 
žmonės, “kairūs,” nieko netu
rį, kaip pūslėtas rankas.

Darbininkai turi žinoti, kad 
mes Jungtinėse Valstijose tu
rime tik vieną Komunistų Par
tiją, kuri skaitosi . III Interna
cionalo sekcija. Jos organas 
“Daily Worker.” Ir tik ši 
Partija rūpinasi darbininkų 
reikalais, o ne kokie ten “ra
dikalai” ir mūsą “kairieji.” 
Mes turime remti tik’ Komunis
tų Partiją. A. Kalvis.

• : . . • CLEVELAND,. OHIO
A. L.' D. L. D. 190, kuopos jsusi- 

rinkimas bus ketvergį, 6 vasario, 
Slavų Svetainėj, Holme’s Ave. • Pra
džia 7:30 vai. vakarė. Draugai ir 
draugės, malonėkite atsilankyti, yra 
svarbių reikalų. Bus išduotas ra
portas iš konferencijos, reikės iš
rinkti darbininkai del baliaus ir ttt. 
Taipgi gausit naują knygą—Seno 
Vinco

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u

Visokiom Spalvom Pavęikslus z •
Studija atdara kiekvieną dieną ii 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

Raštus. Sekr. Bagdonienė.
27-28

YQNKERS, N. Y.
A. L. D. L. D. 172 kuopos susi

rinkimas bus seredoj, 5 vasario, 
Workers Coop. Center svetainėje, 
252 Warburton Ave. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ateikit ir 
atsiveskit savo pažįstamus, nes po 
susirinkimui drg. J. Siurba sakys 
prakalbą. Tat kviečiame narius ir 
pašalinius atsilankyti. Komitetas.

• 26-28

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg, 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

LIETUVIS GRABORIUS

BOSTONAS IR APIELINKĖ
STOUGHTON, MASS.

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA. -

Sausio 25 d. L. D. S. A. 52 
kuopa buvo surengus maskų 
balių, žmonių atsilankė viduti
niai.

Vasario 7 d. Lietuvių Vie
šas Knygynas rengia 
Bus lietuviška orkestrą.

balių.

D. LSausio 27 d. A. L.
I 62 kuopa buvo surengus pra
kalbas drg. M. žaldokui. Pub
likos atsilankė nedaug. Bet 
kurie atsilankė, tie likosi pa
tenkinti, nes kalbėtojas gyva’ 
nupiešė vaizdus iš darbininku 
kovų, ypatingai Gastonijof 
streiko. Faktais privedė, kai]' 
darbdaviai elgiasi su darbi 
įlinkais ir tt. Taipgi nurodė 
kaip tautininkai ir klerikalą’ 
rengiasi apvaikščioti monar 
cho Vytauto penkių šimtų1 me
tų jubilėjų tik todėl, kad’ jis 
buvo žmonių kankintojas.

Rinkta aukos Apsigynime 
Fondui. Aukojo sekamai: V: 
Doda 75c.; J. Tunila. A. Jur' 
čius, J. Petriikaitis, S.‘Košėta 
J. Lavas ir K. Valentukevičiui 
po 50c; smulkių $1.55. Vise

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

NAUJAUSIOS MADOS

pAlJVJV pilV pCUlUO i tvora 
kės, sulaikė arklį, žiūrėjo į tamsų mišką. 
Partizanai sujudo, pakėlė galvas.

—Draugas Čerepkov, pavelykite nudėti 
jį,—kuždėjo jaunas vyras, Petras Bystrov. 
Jo akys žėravo, be ūsų pilnas veidas išsi
tiesė, jausmai per jį ritosi. 
f —Palauk, arčiau prijos.

Gusara$ palietė šporais arklio šonus. 
Paskui jį pasirodė dar du. Jojo žingsniu, 
dairėsi į šalis, tankiai dairėsi. Raudoni 
apvalai ant kepurių aiškiai matėsi, gusa- 
rus arkliai supo.

—Trak!... Trak!... Trak!... veįk vie
nu kartu trenkė trys partizanu šūviai. 
Du arkliai griuvo, vienas ant krūtinės, 
antras atsisėdo ant užpakalio, trečias ark- 
fys, numetęs jau negyvą gusarą, suprunkš
tė ir bėgo linkui partizanų. Jį sugavo. Ki
ff du gusarai nupuolė ant žolės. Vienas iš

—Aha, artileriją paleido darban,—par
tizanų arjergąrdo vadas, draugas Čerep- 
kov, suraukė kaktą,—draugai, be mano 
įsakymo nesitraukti.

Ant spygliuotų vielų, medžių šakų kabo
jo negyvi baltieji. Baltieji, šliauždami pra
dėjo rinkti sužeistuosius. Kanuolių gra
natos ardė, griovė < partizanų užtvaras,

,s. Spygliuotos . vielos trūkinėjo ir 
lakstė šmotais. Parako dūmai sukosi.

—Ta-ta-ta!... Ta-ta-ta!
Reikia skubėti. Pirmoj partizanų kovos 

linijoj pasidarė karšta, oro mažai! Miške 
darbas vis ėjo visu smarkumu. _ Karvės 
bliovė. Arkliai sukinėjosi, žvenge, prunk
štė. Su kirviais ir pielomis žmonės savo 
rankose net prigulę dirbo apie medžių šak
nis.

—Pjaukite... Pjaukite!...
—U ra!... U ra-a-a-a!
—Palaukite, baltos kirmėlės, pavaišinsi

me!—čerepkovas net stačias komandavo, 
—Šaudykite, draugai, tankiai!... tankiai!

—Trak! Bak! Bak! Ta-ta-ta-ta!
—Taip, juos. Dar nekartą bėgsite, po

nai, ir jų šunyčiai! z
(Tąsa bus)

Varde A. L. D. L? D. 62 
kuopos, tariu ačiū visiems au: 

t | kotojams. Vyvė.
Siaučiant bedarbei, atsiranda 

visokiu politikierių, kurie taip
gi stengiasi bedarbius savo 
pusėn pakreipti. Kur tik dau
giau bedarbių vaikščioja, tai 
ten jiems dalinami anglų kal
ba lapeliai. Ten bedarbius 
kviečia ateiti į prakalbas ar
ba masinius mitingus, pasako, 
kad prakalbos būsią geros, 
“radikališkos” ir kalbėtojai iš 
kitur atvykę.

Teko būti 
prakalbose, 
bėjo apie Sovietų Sąjungą ir 
kad geriau pasigavus susirin
kusius, tai vartojo lapės gud
rumą. žinoma, susipratę dar
bininkai tokius 
greitai pažįsta.. 
jie perstato, kad 
jungoj darbininkų 
ra, kad ten jie dirba tik po 
šešias valandas į dieną, kad 
visi rūpinasi šalies atstatymu 
ir tt. žinoma, čia niekas jiems 
negali pasipriešinti. Bet štai, 
užbaigia apie Sovietų Sąjungą 
ir eina prie savo šalies. Čia 
jie pradeda girti savo atsto
vaujamą partiją, būk ji esan
ti geriausia ‘ -už visas kitas ir 
net aųkasija,i renka. < ; .

Užbaigus * kalbėtojui tokį 
biznį; pirmininkas leidžia dis
kusijas. čia jau pasidaro tik
ros sorkės ir daugiausiai kliū
va Sovietų Sąjungai. Tose dis
kusijose prikalbama visokių 
nesąmonių. Ir kada 'jau neva 
iš publikos drožia visokius spy- 
čius, visokias nesąmones prieš 
Sovietų Sąjungą, tai rengėjai, 
kurie pirmiau buvo persistatę 
“radikalais” ir gytfe Sovietų 
Sąjungą, nei puse lūpų nepra
sitaria, kad sulaikius tuos 
pliauškimus, tuos1 nepamatuo
tus šmeižtus. žinoma, atsi
randa iš susipratusių darbinin
kų tokių, kurie tinkamai atsa
ko į tuos šmeižtus, bet visgi tos 
“radikalės” partijos mulkina 
darbininkus ir stengiasi 
patraukti savo pusėn.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ĮŽANGA NUO 8 VAU. RYTO IKI 6 VAKARO 50c 

1’0 G VALANDOS VAKARO 75c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį ant
; ■ ' trečių lubų, oringąm kambaryj—<35 CENTAI EXTRA

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. Čia įtaisyta^ didelis 
plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
sūruni vandeniu. Lapuotos vantos išsipūrimui veltui. »

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEDĖLIALS IR UTARN1NKAIS: Panėdėliais nuo 12 
vaL dieną per visą naktį; Utąrninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį.
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 

(garo vąnojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys;
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: Pulaski 1090 /

ir man tokiose 
Kalbėtojas kal-

‘elementus 
Pirmiausiai 
Sovietų Są- 
padetis ge-

juos

Jeigu turite savo.gerų drau
gų ar pažįstamu Sovietų Są
jungoj, Brazilijoj. Argentinoj 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose 
svetimose šalyse—užrašykite 
jiem “Laisvę.”

“Laisve” jiem bus .geriausia 
dovana.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CARO) MIKĖS PAVEIKSLAS DEL 
OPERETĖS “KOVA UŽ IDĖJAS” 

Kurios teatrališkos kuopos norėtumė
te gauti tą paveikslą, tai kreipkitės 
i mūsų studiją. Valinchus Studios, 
Pittston, Pa. 28-29

SHENANDOAH, PA.
D. S. A. 62 kuopos susirinkimasL.

bus ketverge, 6 vasario, Abračinsko 
svetainėj, 7 vai. vakare. Visos narės 
ateikite, yra svarbių reikalų. Atsi- 
veskit ir nauju nariu. ’ E. Motuzienė.

i - , 28-29

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos( 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas- 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins, su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3: Pusei—.—$1.50

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

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, * 
Avellaneda, Buenos. Aires, 

Argentina



Puslapis Penatas
r-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, Main 9669 
Bell, Oregon 5186

■***’W' • ......

lomskui.

Urte buvo

parlamentarinių

EASTON, PA.
4

PASTABOS

nemato daro

X-Spinduliai,

KALENDORIUS
Urbo Lax Tabs1930 METAMS

SUREDAGAVO R. MIZARA

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIU
Kaina 25 Centai

Vardas

No.
—V. Motojaitis. Arba,

Name

CityAddress. į

AgeOccupation t

Darbininkai, Stokite* į Savo Klasės Partiją!

Draugi- 
konfe- 

draugų

ri 
o

j vyk o
klau-

iipildę šitą blanką, siuskite į Komunistą Partiją/ 43 East 
125th St., New York, N. Y.

Communist Party U. S. A.
43 East 125th Street,
ž|ew York City. . M

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

bet, 
tuomi 

Kai kurie

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

aj, žeminus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man pri« 
Blėsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBO LA, su nurodymais, kaip vartoti.

Komunistu Partiją.
Vikr.tis.

kad padidinus

d. sausio j vyk o

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

Pirmadieny Vasario 3, 1930
H--' ' — -. . . . .

yra susitveręs lokalas 
nepunktuališkumu didžiai j unijos National Textile Work- 

ir tuomi pat i ers of America, kuriam prisi- 
I eis sunkiai kovot Eastono dar- 
: bininkų streiko lauke.

netikslumai. Pra-

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite: _<_

FRANK A. URBAN'S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. \

kitu 
didelę morališką

Daugelis ne syki

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas jvaro, 
bet ir j grabs paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plači< Ameriką pagarsėjusius 

III J P 1 1 IY 1 (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo.
Urbans Lold rowders m 76c ui bHksą ai’8i«inkiuok nuo mvo amžino priešo!

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą— 
vidurių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 
rūpesčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

HHHH

VENGKIME KLAIDI)
Būnant Literatūros 

jos Trečio Apskričio 
rencijoj, teko girdėti 
kalbas, svarstant organizaci
jos ir abelnai kai kuriuos 
^svarbesnius darbininkų reika
lus klaidingai.

Tad negalima praleisti ne
pastebėjus tuos argumentus, 
Klurie buvo vartoti konferenci-

Komunistų Partijai ne tik rei
kalinga finansinė parama, bet 
jai reikalinga ir šiaip visų A. 
L. D. L. D. narių pagelba 
skleidime lapelių, prigelbėjime 
rengti masinius susirinkimus, 
prigelbėjime organizuot dar
bininkus į Darbo Unijų Vie
nybės Lygą, ir tam panašiai.

Dar pažymėtinas kitas da
lykėlis, kuris buvo nutartas, 
tai skirti keletą draugų į K. 
P. steigiamą mokyklą. Svars
tant, kaip prigelbėt tiem drau
gam, kurie bus nuskirti lavin
tis marksizmo ir iškalbumo, 
ypatingai anglų kalboje, kai 
kurie šiame klausime jau taip 
nukalbėjo, kad iš tų visų kal
bų nebuvo jokių pageidauja-j būti.

mūose kas ir kalbama, tai vien 
bizniški parengimai, o dau
giau nieko. Ta& irgi peiktinas 
apsireiškimas.

Kuomet kuopos rengiasi 
siųsti delegatus į apskričių 
konferencijas, nieko konkrečio 
neapkalba, ką tose konferenci
jose reikėtų būtinai 'aptarti. 
Išrenka delegatus, o jie, nu
vykę į konferencijas, tegul su
ras būdus veikimo.

Draugai, tokis atsidėjimas 
ant kitų ir nekreipimas dome
sio į tai, kas su visais darbinin
kais dedasi, tai didelė žala ir, atidaręs 
daroma mūs pačių organizaci- paaiškinti jo 
jai. Mes, taip darydami, dau- visų atydą, suinteresuoti ir pa- 
gelį savo nArių paliekame už- gabaus 
pakalyje, be gilesnio žinojimo 
ir be diskusijų. Be naujai 
gyvenime iškilusių klausimų 
apkalbėjimo 4r patys pradeda
me atsilikti. Taip neturėtų

i ? ’u i s; - ’ m wneatidaroma, kur ten iš kampo' ' Taipgi irgi A. D. R. P. L. 
subrazda pirmininkas 
pozicijos nepakeitęs, 
glemždamas po pažasčia praby- | vinimosi mokyklėlę.
la: “Drgg., 
daryta. Seki*, 
protokolą.'. . ” 
kitame kampe 

į liūs varto iki
Ida reikalingą “psalmą” ir skai
to.. . Susirinkę mažai arba vi
sai nekreipia atydos. Taip ne
turėtų būti. Pirmininkas turi 
ateiti prie stalo, jei su ploščium, 
turi nusivilkti, pasidėti kepurę 

susirinkimą, turi 
tikslą, atkreipti

ir net I F. (o kas tai per įstaiga?— 
kepurę Red.) 21 kuopa įsisteigia la- 

Nutarta 
susirinkimas ati-1 lavintis iš ’“Komunizmo A-B- 

ten perskaitys i C” ir angliškai skaityt ir ra- 
Sekretorius vėl, šyt. Mokytojaut pavesta drg. 
knisasi, ryšulė-1 V. J. Sinkevičiui ir M. D. šo- 

pagaliaus suran- lomskui.
“psalmą

štai tie
dėjus delegatam išduoti rapor
tus iš darbininkų judėjimo, iš 
Komunistų Partijos veikimo ir 

'kjtų organizacijų, tuoj pasi- 
/ girdo pastabos, kad, girdi, 

mes jau pertoli einam, ne apie 
savo reikalus duodame prane
šimus, ir tt.

‘ Kodėl taip draugai supra
tu? Ar darbininkų judėjimas, 
kuriam vadovauja Komunistų 

" Partija, nėra darbininkiškas? 
Ar Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas nėra darbininkų 
aparatas del veiklesniųjų 
draugų apgynimo nuo reakci
jos?

Vėliaus Komunistų Partijos 
P' broliškas delegatas pasiūlė, 
v kad mūs kuopos nuo parengi-i ____ t

mų skirtų bent 10 nuošimtį del i neduoda gero del mūs drau- D. L. D., turime daugiau rem-l 
K. P. distrikto. Tai ir vėljgų, norinčių prasilavinti. Ro- ti mūsų spaudą, platinant ją, | 
buvo kalbama, ne tiek prieš |dos, reikėjo nutarti ne tik bū- ir patys turime stoti į darbi-į 
tą .įnešimą, kiek prieš pačią1 rį draugų siųsti į minėtą mo-į ninku vadovybės organizacijai

mų vaisių. Tartum nenorėta, 
kad tie keli draugai, kurie 
lankys mokyklą, pažengtų ži
nojime. Tokie išsireiškimai, 
kaip šis: “Kurie nori mokin
tis, tegul jie ir eina, lavinas, i nužengę 
tai bus jų privatis dalykas,” 
išrodė, kad visai neapeitų 
draugam apsišvietimas. Jeigu 
apsišvietei, tai tau gerai, o jei
gu ne, tai kas kam galvoj.

Tokie išsireiškimai taip pati

Kurie draugai darėme klai
das, jas bandykime pataisyti; 
bandykime jų vengti ant to
liau. Mes esam ta dalis darbi
ninkų, kurie šiek tiek daugiau 

supratime, tačiaus
tuomi turime dar nepasiten
kinti, turime siekti vis daugiau 

-ir daugiau klasinio supratimo, 
turime daugiau pasišvęsti dar
bininkų judėjimui, turime į- 
traukti daugiau narių j A. L.

turi visame kame lai- 
i kytis konstitucijos patvarkymų 
ir Robertso 
taisyklių.

Taip elgiantis paskui ; nerei
kės dejuoti, kad nariai''besi
lanko į susirinkimihs, kad susi
rinkimai neskaitlingi. • Triksas.

United 
Textile Workers of America 
unijos lokalo 1660 generalis 
narių susirinkimas delei priė
mimo vietinio lokalo patvarky- 

daly-

18 d. sausio įvyko pramo
gėlė pas draugus J. ir O. šla
pikus. Draugai šlapikai pa
minėjo savo ženatvės penkioli
kos metų sukaktuves. Tam 

I tikslui parengė šaunią vakarie
nę savo artimiesiems drau
gams. Tuo klausimu buvo pa
sakytos atatinkamos prakalbė- 
lės. Kalbėjo draugai M. Gri- 
ciūnienę, J. Bimba, J. Griciū- 
nas ir V. J. ir B. Sinkevičiai. 
Drg. V. J. S. pakėlė klausimą 
relikalihgunio paaukot Lietuvos 
politiniams kaliniams. Visi da
lyviai’ karštai1 tani pritarė ir 
aukojo sekančiai: po $2.50— 

I M. Urba ir P. Urbienė; po $1— 
Į K. Judickis, J. Bimba, S. Bim- 
bienė, J. Griciūnas, M. Griciū- 
nienė, J. šlapikas, O. šlapikie- 
hė, V. J. Sinkevičienė, B. E. 
Sinkevičienė, A. Ogent, A. 
Švėgžda, P. švelnikas ir K. šo- 
lomskienė. Viso suaukota $18. 
Aukos pasiųsta per “Laisvę.”

Žinantis.

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 661 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad i 
mėnesį laiko po 500 Johns Qgarq pardaodąs;. kurių netik lietuviai I 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; 
jiems labai' patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, 
žiai dega ir puikiai

_/ nes
švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 

kvepi 1M
M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 

Mass., j savo krautuvę kas menesis 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 mylil

Partiją. Būk ji perdaug visko 
nori nuo A. L. D. L. D. narių. 
Tiesa, įnešimas perėjo, 
veikiausiai, kai kurie 
nėra patenkinti.
taipgi nepatenkinti, kam kon
ferencijoj nutarta, kad mūsų 
kuopos prisidėtų ir prie T. D. 
A. To nepasitenkinimo pasek

minės jau matomos. A. L. D. 
, Ų. D. 28 kuopoj padarius įne
šimą prisidėti prie T. D. A., 
buvo visokių kalbų, gąsdinimų 
ir tt. įnešimas atmestas. 
Klausimas, kodėl taip padary
ta? Kodėl kaipo stambiausia 
kuopa šiame apskrityje nepa
rodė visom kitom kuopom pa
vyzdį, prisidėdama prie T. D. 
A.? Aiškint apie tą organi
zaciją nėra reikalo, ji nepaly
ginamai turi daug svarbos. 
Prisidėjimas su maža mokes- 
tim prie T. D. A. arba teiki

at mas paramos Komunistų Par- 
’ t. tijai kuopai nepadarytų nuo

stolių, ir dar žinant, kad ne
kurtos mūs kuopos laiko iž
duose po šimtinę, • o Partijai 
nei cento. Tai jau negerai.
■■■ii .................. ......................... .........
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r' WORCESTER, MASS.
Nepaprasta

KALAKUTŲ VAKARIENE
Rengia Worcesterio Suvienytos 

Lietuvių Draugijos

Nedėlioj, Vasario (Feb.) 9
6 valandą vakare

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
29 Endicott Street

Vakariene susidės iš skaniausių 
valgių, kaip tai: kalakutų, straw
berry short cake ii- daug kitokių 
skanių užkandžių; taipgi laike va
karienės bus puikiausia progra
ma, susidedanti iš dainų, šokių ir 
muzikos. Programą išpildyti ap
siėmė daininkai J. Sabaliauskas, 
V. Tumanis, M. Paruliūtė, B. 
KupšČiūtė; Siuponiūtė atliks šoki
mo dalį—jinai, kaipo klasiškų šo
kių .šokėja, prižadėjo šokti su sa
vo grupe klasiškus šokius laike 
Vakarienės. F. Kalantos orkestrą 
grieš Žavėjancią muziką. Taigi 
kviečiame kaip worcesteriečius, 
taip ir apielinkės lietuvius daly
vauti toj vakarienėj. Girdėti, kad 
daug rengias iš kitur atvažiuoti j 
tą vakariene. Užtikrinam, kad vi-, 

būsite pilnai užsiganėdinę.
įžanga Vienas Doleris

Kviečia Komitetas.

kyklą, bet tokią mokyklą pa-.1 
remti visais galimais būdais,' 
nes veik visi žinome, kad kol) 
kas prasilavinusių iš lietuvių j 
tarpo, ypatingai jaunuolių,, 
šioj apielinkėj neturime.

Mes, kurie jau esame Lite-, 
ratūros Draugijos nariais, esa-i 
me daugiau pažangūs elemen-j 
tai ir mažiau ar daugiau vi-| 
šiem rūpi abelnas darbininkų! 
judėjimas; todėl neturėtume 
būti vien “aldiečiai” patriotai.

Kas iš mūsų draugų mano, 
kad A. L. D .L. D. turi rengti 
vien tik didelius išvažiavimus, 
balius, vakarienes ir kitus pa
našius parengimus, o kitais i 
darbininkų reikalais 
reikalo rūpintis, tai tie drau
gai daro klaidą.

Bet pas mus su panašiomis 
mintimis draugų dar yra. Tie
sa, mes nuomonėse negalime 
būti kaip vienas, tačiaus mū
sų veikimo cielius yra vienas, 
nes be centralizuotos vieny
bės, be avangardo vadovybės, 
vien lietuvių darbininkų veiki-Į 
mas nieko nereikštų. Tą dau
gelis jau pripažįsta ir ----

l tiškai kitaip būti negali.
Ištiesų, mes, kaip kurie, bū

sime bene perdaug atsilikę, 
veikiausiai, mažai skaitome 
mūsų pačių spaudą arba, jei
gu kurie skaitom, tai skubiai, 
be atydos, be apsvarstymo, 
kas joje rašoma ir nurodoma, 
kaip mūsų organizacija turi 
padėti darbininkam veikti ko
vose su išnaudotojais.

O kad taip yra, tai ne nau
jiena, ir vis tas apsileidimas 
privedė mus prie regreso. Tai 
peiktinas dalykas, kad mūsų 
tarpe nedaroma progreso ir 
ypač tuo laiku, kuriame kiti 
darbininkai pradeda vis kai- 
rėti ir matyti vieną būtiną rei
kalą, tai vesti griežtą kovą 
prieš fašistinį puolimą ant dar
bininkų ir jų kovingųjų orga
nizacijų.

Tad mums gėda slysti į de
šinę arba manyti, kad mūs or- mene-dailėje. 
ganizacija pertoli eina į kairę.

Taip pat mūs kuopose per^ 
mažai kalbama !apie abelnus 
darbininkų reikalus. Susirin
kimuose tik skubinama, kad 
greičiau užbaigti ir eiti namd. 

jeigu mūsų susirinki-

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

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

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

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

mu. Nariu susirinkime 
vavo virš keturių šimtų.

Praeitame susirinkime 
karštų diskusijų įvairiais 
simais. Lokalo oficiala
me susirinkime buvo daug kai-j 
resni, negu eiliniai nariai, į 
Mat,’ Federacijos feikeriams 

! reikia pasirodyt taikos laiku,
■ kad jie “gina” darbininkų rei
kalus iš kairės pusės, kad įgi-

■ jus darbininkų pasitikėjimą, 
’ir kuomet darbininkai bus pri- 
j versti išeiti į streiką, kad ga
gėjus pasekmingiau parduot 
i darbininku reikalus darbda-*• 
i viams.

Taipgi šiame susirinkime pa

Yra draugų, kurie, nežinia 
j kodėl, ne syki, bet dažnai be 
svarbių priežasčių ant susirin- 

kurie I 
Tokis sirodė nemažai bosų pakalikų, 
labai kurie atvirai kalbėjo darbda- 

nežino, o į vių naudai.

kimo ateina vėlai. Kai 
net visa valanda vėliau, 
draugų pasielgimas yra 
peiktinas. Jie gal ir 
gal ir nesupranta, kad tokių sa- i 
vo 
skriaudžia 

sau 
skriaudą.
laukia tokių, paskui žiūri ant jų 
su panieka ir ąako, jeigu jau 

‘ drgg. nei tiek negali save su- 
disciplinuoti, kad laiku atėjus 
ant susirinkimo, girdi, tai ži
nok, kad tai yra didžiausias ne- 
rėpa, netvarkas, kaip palaidi 
barščiai.

Kad paskatinus’ narius prie 
didesnio veikimo, d. V. Andru
lis perša naujas reformas vy
kinti ALDLD. Labai gerai. 
Bet ar dabar Draugija jau nie
ko neveikia, prie esamų veiki
mo būdų? Ar ji nedirba kul
tūros darbo ir ar nesiuntinėja 
organizatorių,
narių skaitlių? Taip, Draugija 
dirba visomis kryptimis ir to 
niekas neužginčys.

Ne naujas ploščius Draugiją 
pakels, bet apskričių, kuopų ir 
abelnai visų narių veikimas.

Nors nesu, patriotas šovinis
tas, bet kuomet matau figūruo
jant “Sugar”, “Szurek”, “Gazo” 
ir kts. svetimtaučius lietuvių 
choruose kaipo chorvedžius ir 
kai kūrių girdėjau mokinimą, 
negaliu praleisti nepastebėjęs, 
kad tai elgiamasi netiksliai. Vie
na, neduodami darbo savie
siems, neleidžiame pakilti jiems 

O antra, demo
ralizuojame jaunuomenę. Pusė 
bėdos dar, kuomet svetimtautis 
mokina dainuoti ateivį. Bet 
jau daug žalos daroma, kuomet 
toks pat mokytojas mokina čia- 
angį. Nei mokytojas nei moki
nys nesupranta dainos žodžių 
prasmės ir abudu traukia—žar
goną.

(Tai čia ne svetimtautiškumo 
kaltė. Mes, pav., labai puikiai 
žinom, jog tokis d. Sugar lietu
vių kalbą vartoja nė kiek ne
prasčiau, jei dar negeriau, kaip 
“tikri” lietuviai chorvedžiai. Iš 
kitos pusės, mes rasime dauge
lį lietuvių chorvedžių, su tikrom 
lietuviškom pavardėm, kurie lie
tuvių kalbos labai mažai temo
ka ir jos nesimoko.—Red.}

Man teko pastebėti, kad kai 
kūrių mūsų, organizacijų kuopų 
Susirinkimai yra vedami nepri
silaikant jokių taisyklių, jokios 
tvarkos, i Pradėjus :■ nariams 
žurzėti, kad susirinkimas ilg/ti

L. D. S. A. 14 kuopa įstei
gė lavinimosi mokyklėlę - ir 
draugės moterys žada lavintis 
kaip klasiniai, taip ir rašybos. 
Mokytojau! numatoma, su pa- 
gelba kitų draugių, drg. B. E. 
Sinkevičienė.

Gerai, kad draugės suprato 
svarbą lavinimosi. Bravo už 
tai.

f
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DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad* jūsų vaikai būtų ge- 

smuikininkai, kreipkitės pas,mane, 
gausite tikrai profesionalę, pagel- 

bą . Kreipkitės šiuo adresu:
1 4715 North 5th Street 

PHILADELPHIA, PA. 
Seredomis ir Ketvergais:

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervą Ligą, visokią Chronišką 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, žarną ir Mėšlažamės Ligą, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusią 
Liaukų, PlAučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu'jūš 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 U2DYK4
Kraujo Ištyrimai, I>abaratori jos Bandymai

D R. Z 8 NS 110 EAST I6th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nodėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.DARBININKU
Puikus rinkinys svarbių informacijų ir turiningas 
straipsniais iš Įvairių mokslo sričių. Jame rasite 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje.

» ' ■ ! •

Tuojau Įsigykite tą svarbų veikalą, skaitykite jį ir lai
kykitės po ranka, kaipo darbininkišką encyklopediją.

Užsakymus siųskite:
LAISVĖ,” 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

F- umonas

s?.

..Street or Avenue

Miestas State.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią j pasisekimą. Mūsą instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užga^ėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
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Pirmadien., Vasario 8, 1930^Puslapis šeštasVIETOS ŽINIOS
Katoviso žmogžudžius 
Išteisino ir Pagyrė >

Bronxo pavieto Grand Džiu- 
rė išteisino policmaną Kiritzą, 
kuris iš užpakalio mirtinai 
peršovė drg. St. Katovisą. Ta 
iš biznierių susidedanti Grand 
Džiurė dar pagyrė žmogžudį 
ir jo talkininką detektyvą Do
naldą A. Carey, kuris įsakė 
Kiritzui šauti.

Toks nuosprendis buvo iš-i 
anksto žinomas. Darbininkų , tos. 
išnaudotojai ir valdžia visu o-1 
met užgirs žudeikas tikrai 
vojančių darbininkų.

Pasidarė Sau Galą 
į Bedarbe Knygvedė

Nusižudė Lucille M. Ryanai- 
tė, 25 metų amžiaus, nuo de
vynioliktų lubų pro langą nu
šokdama žemyn, iš namo po 
num. 353 W. 57th St., New 
Yorke. Jinai buvo atvažiavusi 
iš Susquehanna, Pa.; išėjus 
knygvedystės kursą New Yor
ke, negalėjo gaut darbo; o 
čia dar buvo nekokios sveika- 

Bedarbė ir nesveikata 
privedė ją prie saužudystes.

ko-!

Klaidos Atitaisymas 
ir Pranešimas

“Laisvėje” tilpo pranešimas 
apie S. L. A. 83 kuopos paren
gimą. Ten buvo pasakyta, 
kad parengimas įvyks 2 d. ko
vo, o turėjo būti 1 d. kovo kėlimą. 
(March), 1930 m.

Tad atitaisydami klaidą,

1^: v'iM OL.’v v/-- TO 1

tą marketą, — nepaisydami, jų vyrų 
kad už, tai buvo nužudytas merginą, 
drg. Katovis ir nežiūrėdami smulkmeniškos.
kasdien daromų naujų areštų. yra Marė Fowler, Miša Mar- 
Kad nenustot biznio, marketo įov, Betty Simonov

varžytinių už vieną 
Scenos gražios ir 

Tarp aktorių

Direkto
rius—Mark šveid.

Šis judis rodomas Momart 
Teatre, Fulton St. ir Rockwell 
Pl., Brooklyne.

savininkai yra iškabinę didelę 
iškabą, būk jų darbininkai vi
si priklausą prie unijos. Bet 
darbininkai produktų pirkėjai 
supranta, jog tai yra bjauri 
žulikystė ir šalinasi to marke
to, kas blogai atsiliepia į jo “LES MISERABLES” 
biznį. Streikieriai yra pasiry-j 
žę laimėt kovą, truks-plyš.

Nuglostomas Poniškas
Vagis $500,000

Labai prielankiai Generalių 
Sesijų teismas New Yorke 
klausė bylą prieš advokatą H. 
E. White, kuris per 25 metusi 
nusuko virš puses mil 
lerių pinigų. Jis buvo vy- 
riąusybės užgirtas globotojas 
įvairių palikimų turto našlai
čiams, našlėms, nepilname-1 
čiams ir kt., ir visomis pusė-į 
mis švilpė tą svetimą turtą,; 
užlaikydamas po pustuzinį au-

Les Miserables” (Nelaimin- 
igieji), galingas- judis iš Vik- 
i toro Hugo klasiško veikalo, 
j šią savaitę yra rodomas Film 
j Guild Cinema Teatre, 52 W. 
8th St., New Yorke. Reginiai 
iš Prancūzų revoliucijos, /nu
traukti Paryžiuje.

Be kitų programos dalykų,
, įrodoma dar Einšteino teorija hono do-|ir H G WelIs,0 fantazija

Federeišenai Areštuoja
Kairiuosius Kurpius

Fitzgerald, delegatas Batų 
ir čeverykų Unijos, priklau

sančios Amerikos Darbo Fede-j
racijai, buvo išėmęs warranta' tomobilių, be saiko lėbauda- 
ir areštavęs du Leo Shoe Kom-;mas, per naktis ištvirkėlių 

' kliubuose šusdamas.
Nuosprendis jam bus išneš

tas už poros savaičių. Bet 
pirmininkaujantis teisėjas la
bai maloniai klausė to poniš
ko vagies advokato atsiliepi
mą, kad nesiųsti į kalėjimą šį

partijos streikierius, Brookly- 
ne, už vadinamą “nevarkos 

Gates Ave. teisme 
į is aiškino, kad jo unija ne
leido tos dirbtuvės darbinin- 

pranešame Williamsburgo ir kams streikuoti, o jie sustrei- 
apielinkės žmonėms, kad S. kavo ir visi prisidėjo- yrie ki
li. A. 83 kuopos parengimas tos, prie kairiosios Independ- 
įvyks šeštadienį, 1 d. kovo ent Čeverykų Darbininkų Uni- 
(March), 1930 m., “Laisvės” jos. Geltonojo Fitzgeraldoj 
svetainėje, 
kare.
grama 
taipėj. 
giai 8 

Tad 
dorins 
vo, ir kur tada eisite. 

Rengimo Komisija.

Pradžia 6 vai. va- akimis žiūrint, tai buvo nusi- 
Bus išpildyta puiki pro- kaitimas iš darbininkų pusės; 
ir visai nauja šioj sve- todėl jis ir areštavo du streiko 
Programa prasidės ly- vadus.

vai. valandą.
atverskite savo kalen- 
ir pažymėkite 1 d. ko-

Operetės “Pepita” Pamokos
Kadangi operetė “Pepita” 

(arba “Jankių Milionierius”) 
bus lošiama vasario 16 d., iri 
laiko jau beliko tik dvi savai
tės, tai Lyros Choras pereitą 
ketvirtadienį nutarė laikyt po 
dvi pamokas į savaitę, kartu 
su aktoriais. Todėl, kurie ne
buvot ketvirtadienį pamokose, 
tai .būtinai atsilankykit pirma
dienį, vasario 3 d.; taip ir ke
tvirtadieniais atsilankykite vi
si choristai ir aktoriai.

Komisija.

lT PARAMOUNT TEATRAS
Flatbush ties DeKalb

DABAR!
Sensacija, Kuri Sujudino Broadway! 

GEORGE BANCROFT 
savo dinamiAkiausiame judyje 

“THE MIGHTY” (GAL1NGASAI) 
Paramount'o Visa-Kalbantia šaunumas! 
Su didžiais vaidintojais, jų tarpe-Esther 
Ralston, "Warner Oland, Raymond Hatton, 

O. P. Heggie ir kiti!
Viesulingas romansas su beprotiSka meile 
ir drąsa! Judis, kurį pamatyt ir iS- . .. ... _ -- ... Kur 

Wall
glrst New Yorkas Šturmavo Rivoli! 
kas didesnis, ne kaip “Wolf of 
Street’’ ir "Thunderbolt.”

Romansas Revju!
RUDY VALLEE—Asmeniškai!

ASMENIKAI!
su savo' originaliais 

CONNECTICUT YANKEES 
vaizdelyj “TIP TOPPERS"

BOB W EST
Paramount KALBANČIOJI Komedija 

"PRIE VARTŲ”

Paramount GARSINĖS Žinios

Bet kaltinimai prieš 
juos buvo tokie šiaudiniai, kad 
ir fabrikantams tarnaujantis 
teismas buvo priverstas tuodu 
streikieriu paliųosuoti be bau
smės.

Teisme, be kitko, paaiškėjo, 
kad čeverykų fabrikantai lai
ko tūlą Campbellį ir kitus 
samdytus šnipus iš Schultz ir 
Shapiro detektyvų agentūros, 
kurios specialumas yra laužy
mas streikų, kuriems, vadovau
ja komunistai. Ta pati agen
tūra parūpino šnipus ir prieš 
Millerio daržovių marketą 
Bronxe, kur buvo nušautas 
drg. Katovis.

Matote, kaip viename rate 
sukasi detektyvai, privatiniai 
šnipai, Amerikos Darbo Fede
racijos vadai, samdytojai ir 
socialistai, kurių advokatas 
Ch. Solomon buvo išėmęs in- 
džionkšiną prieš Millerio mar-l 
keto kairiuosius streikierius. į 
Pagelbai Streikuojantiems 
Čeverykų Darbininkams

Naudai 
streikieriu, 
Education 
lių Royal 
16-18 Manhattan Avė., Brook- 
lyne, vasario 22 d., šeštadienio 
vakare.

Dienos Sapnai.RED SPORT
LABOR SPORTS

ONION PASSES THIRD 
ANNIVERSARY

This month brings on the third 
anniversary of the organized revo
lutionary workers sport movement 
in the leading imperialist country 
in the world—the United States of 
America. In this period of three

~ ‘i'i i • " • years the Labor Sports Union ofmokytą smugelmnką, baigusi America has grown in numbers till
kursus net dviejuose universi
tetuose : Princeton ir New York. 
Nes kalėjimas “galėtų užmuš
ti šį jautrų žmogų.” 7 
abejo, gaus lengvą bausmę.

Dideli, aristokratiški vagys 
“demokratijos” teismuose vi
suomet laikomi pagarboje; bet 
užtat darbininkai už mažiau
sius nusikaltimus yra be 
gailėjimo baudžiami.

Automobilių Pirma Lekcija 
- Uždyką

Jeigu interesuojatės sužinoti apie 
automobilių sudėtį ir kaip pataisyti, 
galite gauti 17 lekcijų už $3.00. Tu
rintieji automobilius už pirmas lekci
jas šutaupinsite $100.00. Prisiųskite 
štampą, gausite lekciją.

JOSEPH J. STANKUS 
8448—63rd Rd., Elmhurst, N. Y.

28-50

IŠRANDAVOJIMAI
PAS1RANDAVOJA puikus kamba-. 

rys su visais parankamais. Kreip
kitės po num. 391 Grand St., 2 tre- 
pais, Brooklyn, N. Y. 26-28

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių storas su at

daru langu, gerai įrengtas, daug 
tavoro, geroj vietoj. Prieš storo yra 
trys kambariai. Randa $40.00. Grei- į 
tam pirkėjui parduosiu pigiai. Kreip
kitės po num. 388 S. 3rd St., Brook
lyn, N. Y. 28-29

PARSIDUODA kendžių Storas, geras 
biznis, geroj vietoj, daug tavoro. 

Prie storo yra 3 'kambariai, randa 
pigi. Greitam pirkėjui parduosiu pi
giai. Kreipkitės p.o num. 388 S. 
3rd St., Brooklyn, N. Y. 27-29
PARSIDUODA groseme, 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, 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)

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsiu—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-S p in d ulių D i a g n ozą 
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.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Sugrjžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
it now has 7,000 members. It has 
also grown considerably in revolu
tionary class /understanding, being 
now a section of the Red Sports In-

From the very day that the or
ganization was formed the workers 
sportsmen were confronted with 
bourgeois agents in their ranks, who 
used every means in their power to 
stifle the growth of the Labor Sports 
Union, to deplete it of its class 
character and to make it an instru
ment of struggle against the revo
lutionary movement that is led by 
the Communist Party. The early 
defeat of the social-reformists in 
the L. S. U. proved the soundness 
of the class character of the or
ganization and ensured its future 
growth on the basis of class strug
gle. The former “oppositionist” ele
ments have clearly proven their anti
working class character by going 
over to the bourgeoise hand and bag
age—affiliating themselves with the j 
bourgeois sport organization—the
Amateur Athletic Union.

(For the sakę of clarity it might 
be added .that their total member
ship is less than two hundred mem
bers.)

The fast disintegration of the oth
er social-reformist sport organiza
tion in the U. S., the Workers Gym
nastic and Sport Alliance, which is 
a section of the Lucerne Sports In
ternational, and the coming over of 
its members into the ranks of the 
L. S. U., brings closer the day when . 
all the workers sportsmen will be 
united into one class organization 
under the banner of the Red Sports 
International.

The Labor Sports Union has also 
conducted a sharp struggle against 
the bourgeois

Greater
The fourth 

tion should bring greater successes 
to it. In this period—the period of 
revolutionary class struggle of the 
workers against their exploiters, 
with the intensification of the class 
struggle in America by intensifying 
its activities among the worker 
sportsmen that are still in the ranks 
of the bosses’ sports movement it 
should and will bring many new 
members into its ranks, and build 
the movement into a powerful in
strument of the workers to serve 
them in their struggles against the 
capitalist class and for the victory 
of the world proletariat.

• • J J U V V* Ct

Il* JIS, be ternational, 
ansmp. From thi

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

pasi-

ir

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis spal
vomis, Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės Šiuo 
adresu:

JONAS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
6043

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

Nukertėsiąs nuo Biznio 
Grynasis Mokslas

Bankiete dideliu biznierių 
inžinierių, Astor viešbutyje,
New Yorke, Columbijos Uni
versiteto profesorius Seligma- 
nas guodėsi, kad į biznį einą 
gabiausi žmonės, o gamtiniuo
se moksluose ir sociologijoj vis 
mažiau specializuojasi; nuo 
to turėsiąs nukentėt mokslas, 
ir jau dabar yra jaučiama sto
ka augštos rūšies mokslininkų. 
Biznis patraukia gabiausius 
augštųjų mokyklų studentus, 
žadėdamas jiems kur kas dau- 

| giau, nekaip, sakysime, profe- 
; soriavimas bei atsidavimas 
grynai moksliniams tyrinėji
mams.

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS visiem be skirtumo.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialista* del visų Ilgi) ir operacijų: 
Akių,

Naujausi
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Lexington Ave».)

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

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

127
(Tarpe

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiuą 
ant Visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuo geri ausiai.

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮA. VELIČKĄ h

čeverykų dirbtuvių 
darbininkų Self-

Kliubas rengia ba- 
Palace svetainėje,

Prigavinga Iškaba ant 
Millerio Marmėto

Millerio marketo kairieji 
darbininkai, nariai Maisto 
Tarnautojų Unijos, tęsia savo

Protesto Demonstracija del 
Meksikos Nutraukimo Ryšių 
su Sovietų Sąjunga

Masinis demonstracijos mi
tingas prieš Meksikos nutrau
kimą diplomatinių ryšių su So
vietų Sąjunga bus pirmadienio 
vakare, Central Opera 
House, 67th St. ir Third Ave., 
New Yorke. čia susirinku
siems paaiškės, jog tą žingsnį 
padarė Meksika pagal tiesio-

sports movement.

Success Coming 
year of the organiza-

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Jie laiko daugeliui žindmą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

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

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

kasdieninius pikietavimus prieš Jungtinių Valstijų įsaky-

r .i y, t . --i — i ■

IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
Keptuvė®

M1

J

mą. O Jungtinių Valstijų im
perialistai vis labiau pradeda 

I laikyti savo kolonija ne tiktai 
Meksiką, bet ir visas kitas res
publikas Centralinėje ir Pieti
nėje Amerikoje.

Meksikos prezidento Rubio 
valdžia, nutraukdama ryšius 
su Sovietais,. paleido ir mujlo 
burbulą, būk todėl turėjusi 
taip padaryti, kad Sovietų Są
jungos agentai kurstę Meksi
kos žmones prie revoliucijos.

Atėjusieji į šį mitingą iš
girs, kaip Meksikoj skleidžia
si komunistų vadovaujamas 
revoliucinis judėjimas be ta
riamų Sovietų valstybės agen
tų, o iš pačių Meksikos dar
bo masių.

Kalbės M. J. Olginas, Jorge 
Pas, John Williamson, Anna 

> Damon, Anton Moran ir kt.
(27-28)

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
VESTUVES ANT VOLGOS”

MALONAUS PASIMATYMO

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y
L Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 5938

Vestuvės ant Volgos Upės” 
yra kalbantis romantiškas ju- 
dis iš rusiško Pavolgės so
džiaus žvejų gyvenimo. Išsi
vysto gili meilės drama iš dvie-

viduriai užkietėję:
z 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 naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik ėumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ............................... ......................... 60c, per paštą 65c.

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

t

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o į) ū site ma
loniai priimti.

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Lcvandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y
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