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Surado Senovės Didelio Chinijos Militarists! Demonstracija Prieš DAR TŪKSTANTIS ILLINOIS MAINIERIŲ
Gyvūno Kaulus PRISIDĖJO PRIE STREIKO

William

nijos vyriausiu 
Sovietų-Chinų 

ferenciją, kuri

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės!

Nepralaimėsit, Tik 
-> Retežius^ o Išlaimesit 

Pasaulį!
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Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Dome! Wilkes-Barre 
ir Scrantono Draugę

šį Nedėldienį Bus Labai 
Svarbus Susirinkimas Ko
munistų Partijos Narių ir 

Simpatikų

Šį nedėldienį sausio 5 d., 
0:30 vai. vakare, po No. 139 
So. Main St., Wilkes-Barre, 
Pa., bus labai svarbus susi
rinkimas Komunistų Parti
jos narių ir simpatikų.

Šiame susirinkime privalo 
dalyvauti ALDLD kuopų 
nariai ir LDSA kuopų na
rės.

Susirinkime dalyvaus Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro atstovas ir 
duos platų raportą apie mū
sų veikimą.

Draugai ir draugės, žiūrė
kite, kad šis susirinkimas 
būtų skaitlingas.

Komisija.

Nauja Teorija Apie 
Tuberkulozo Priežastį

Bedarbis Nužudė
Žmoną, 4 Vaikus 

ir Pats Nusižudė

DES MOINES, la.— Čia 
Amerikos mokslininkų su
važiavime Dr.
Charles White iš Federali
nės Visuomenės Sveikatos 

) Tarnybos aiškino apie sura
dimą cukrinės medžiagos, 
pagamintos tuberkulozo 
bakterijų, kurios matomai 
veikia kaipo įrankiai tarp 
tuberkulozo bacilos ir žmo
gaus celės ir tuo būdu gali 
būt tuberkulozo priežastis.

Pareiškė Dr. White, kad 
naikinant cukrinę medžiagą 
irįsutrukdant jos chemikinę 
funkciją būtų galima išgy- 
'b'ti sergantį tuberkulozu.

Dr. White kalbėjo kaipo 
į . rmininkas komiteto nacio-’ 

u kūlės asociacijos kovai prieš 
tuberkulozą; ta organizaci
ja vedė tyrinėjimą dvide- 

.: šimty universitetų ir tyrinė
jimo įstaigų su tikslu sura
sti naujus būdus gydymui 
sergančių tuberkulozu.

Tas naujas išradimas yra 
pasekmė tyrinėjimo Ster
ling laboratorijoj, Yale Uni
versitete, ir Rockefellerio 
Institute del medikalio ty
rinėjimo New Yorke. Mano
ma, kad vaduojantis tuo su
radimu bus galima išrasti 
naujas gydymo būdas.

VIENA, Austrija.— Didė
jantis skurdas Rumunijoj 
priveda darbininkus prie 
saužudystės ir žmogžudys
tės.

Ketvirtadienį bedarbis nu
žudė savo žmoną ir keturis 
vaikus.

Jon Opronean, dirbęs prie 
miško Ibaneste, netoli Tar- 
gul-Mures, Rumunijoj, per 
ilgą laiką buvo be darbo. 
Šiomis dienomis dėjo pa
stangas susirasti darbo, bet 
negalėjo. O šeimyna nebe
turėjo maisto.

Sugrįžus namo, jo šešių 
metų duktė prašė duonos. 
Jos verksmas įvedė jį des- 
peracijon ir jis pasigriebęs 
peilį papjovė ją.

Po to jis toliaus tęsė kru
viną darbą: papjovė dar tris 
savo dukteris, nuo aštuonių 
iki dvylikos metų amžiaus. 
Paskui pasigriebė kirvį ir 
perskėlė savo žmonai galvą. 
Stuba buvo paplūdus krau
juose. Atlik’ęs tą baisų dar
bą pervėrė peiliu savo širdį 
ir žuvo. 1 $

1 I ; į : __________ , \

PARYŽIUS. — Praneša
ma, kad prie Rio Martin, 
netoli Tetuan, Morokkoj, at
rasta senovės milžiniško gy
vūno, dinozauro, suakmenė
jęs skeletas, 38 pėdų ilgumo 
ir suvirš 6 pėdų platumo.

Radinys skaitomas labai 
svarbiu daiktu. Manoma, 
kad pagelbės nustatyti šiau
rės Afrikos geologinę istori
ją. Aprokuojama, kad ske
letas yra suvirš 300,000 me
tu senumo, v-

Ispanijos mokslinė misija 
greitu laiku išvyks iš Mad
rido egzaminuoti radinį.

—į------------- —
Daugiau Sovietų Lakūnę 

Vyksta Jieškoti Eielson

Raliuodavo 500 Sov.
Sąįngos Piliečię

t -' , , , , ,

Meksikos Prezidentą
I

i
24 Darbininkai Aptroško

Gazu

v

i

Pittsburgh.— Trečiadienį 
dvidešimts keturi darbipin- 
kai aptroško gazu mažam 
name, kur jie rbngėsi į dar
bą puquesne Light'Kompa
nijos dirbtuvėj; Jie tapo 
nugabenti į ligoninę, bet sa
koma, kad nesą kritiškoj pa-

. Manomą, kad gažas prasi
veržė peir žemę iš 1 tunelio, 
lairis randami po tuo namu, 
.kur darbininkai mainėsi 
drabužius.

Apdegė Drg. Bėčio Stuba
Anksti trečiadienio rytą 

ištiko gaisras drg. Bėčio, 
ALDLD sekretoriaus, stu- 
boj, Union City, N. J. Vidus 
sriubos smarkiai apdegė. 
Gaisras kilęs nuo degtukų.

ALDL Di au gijos archy- 
is išliko sveikas.
Laiškai galima siųsti tuo 
čiu antrašu, nežiūrint, 
id tūlam laikui draugai 
ičiąi apsigyveno kitoj stu- 
»j —- pas kaimynus, kol 
ts pataisyta jų stuba.

Francija Nesutinka
Sumažinti Laivyną

PARYŽIUS. — Franci^ 
nemano mažinti laivyno. Iš 
autoritetingų šaltinių suži
nota, jog penkių valstybių 
laivyno konferencijoj, kuri 
įvyks šį mėnesį Londone, 
Francija reikalaus, kad jai 
būtų ' užtikrinta apsauga 
Viduržeminėse jūrose, kad 
Francija sutiktų sumažinti 
laivyną. ,

Francija sutiksianti pri
imti Londone laivynų sutar
tį, kurioj būtų inkorporuo
ta dabartinė Francijos lai
vyno budavojimo programa, 
kaipo miera jos laivyno. 
Francijos laivyno progra
ma, kuri bus užbaigta 1942 
metais, reikalauja1 800,000 
tonų laivyno,'apart didžiųjų 
karo laivų, kuriuos Franci
ja rokuoja nusegusiais. Priė 
dabartinių politinių sąlygų 
Europoj, o ypatingai Vjdur^ 
žeminėse ; jūrose, Francija 
nemano. sumažinti tą pro
gramą. Bet jeigu, girdi, jai 
būtų < užtikrinta apsauga 
Viduržeminėse jūrose, tai ji 
sutiktų sumažinti savo pro
gramą veikiausia ant 30 ar 
40 nuošimčių.

. Tas parodo, kad imperia
listai tik kalba apie laivynų 
sumažinimą, ■ bet tikrenybėj 
visos imperialistinės 
lenktyniuoja laivynų 
vojime.

buda-

70 Vaikų žuvo nuo Gaisro

Paisley, Škotija.— Antra
dienį čia krutamu paveikslų 
tėdtre kilo gaisras ir žuvo 
70 vaikų. Vienūolika vaikų 
randasi kritiškoj padėty.

DETROIT, Mich.— Ket- 
Ivirtadienį čia atvykus Ortįz 
Rubio, kuris nesenai tapo iš
rinktas Meksikos preziden
tu,- suvirš 200 darbininkų 
dalyvavo demonstracijoj 
protestuodami prieš perse
kiojimą kovojančių darbi
ninkų Meksikoj. Policija 
suareštavo keletą demon
strantų.

Aštri Kova Tęsiasi Tarp Darbininkę ir Fašistiniu Vadę 
Senos Mainierių Unijos ;iCHARBĮNAS, Mandžuri- 

. ja. —■ Trečiadienį Chinijos 

. militaristaį paliuosavo 800 
Sovietų Sąjungos piliečių iš 
koncentracijos stovyklų čia. 
jie buvo suareštuoti Chini
jos militaristams pasigrie
bus Rytinį' Gelžkelį.

Trisdešiųits komunistų, 
kurie buvo suareštuoti lai
ke užpuolimo ant Sovietų 
konsulato pereitą gegužės 
mėnesį, taipgi paliuosuota.

Mo Tes-nui, naujai nu
skirtas Chinijos generalis 
direktorius Chinijos Ryti
niam Gelžkeliui, tapo pa
skirtas Ch 

I delegatu į 
Į taikos ko r 
' įvyks MaskVoj sausio 25 d. 
Toj konferęncijoj bus ban
doma galutinai išrišti ginčą 
delei užgriebimo Chinijos 
Rytinio Gelžkelio.

Julius Ru|y, nuskirtas So
vietų valdžius manadžerium 

s 
ir jo pageibininkas Denissov 
trečiadienį čįa pribuvo ir

Anglijos Komunistai
Pradėjo Leisti Dienraštj

WEST FRANĘFORT, III. 
— Dar apie 1000 Illinois 
mainierių išėjo į streiką po 
Nacionalės Mainierių Uni
jos vadovybe.

Aštri kova eina tarp dar
bininkų ir senos*unijos fa
šistinių vadų, kurie kartu 
su darbdaviais mobilizuoja 
skebus, kad sulaužyti strei-

BERLYNAS.— M. Gro-! 
mov, vienas žymiųjų Sovie
tų Sąjungos lakūnų, liuosu 
noru sutiko vykti jieškoti 
Amerikos dingusių lakūnų, 
Eielson ir Borland. Už ke
lių dienų jis išvyks iš Mask
vos. Su juo kartu lėks me
chanikas Merkulovas ir la-> Chinijos įRįytinįo Gelžkelio
kūnas Spirin.

Apie sausio 15 d. Sovietų
lakūnai. tikisi ' pasiekti tą- pradėjd*ėittvšSiVo ^pareigas..
sritį, kur Amerikos lakūnai 
dingo.

7 Pabėgo iš Kalėjimo

Lexington, Ky.— Čia tre
čiadienio naktį pabėgo sep
tyni kaliniai iš Fayette ap
skričio kalėjimo, išpjovę 
langų štangas.

Bomba, Pasiųsta Kaipo 
Dovana, 1 Užmušė, 6 Sužeidė
WASHINGTON. — Tre

čiadienį bomba, prisiųsta 
kaipo kalėdų 'dovana, eks- 
plodavo ir užmušė jauną 
moterį, kuri atidarė siunti
nį. šeši kiti asmenys tapo 
sužeisti. ,, , ... J

Naomi Hall Brady, 18 me
tų amžiaus, žmoną Herman 
Brady, aplaikiųs,. “dovaną” 
atidarė ir bomba eksploda- 
vo; nutraukė. jai, abi rankas.^ 
Ji numirė nugabenta į ligo
ninę. į , J ; L '

Bomba buvo prisiųsta per 
kaimynus, nėjo,* per paštą, 
Das nesusekta, kas ją pri
siuntė ir kokiu tikslu.

Mexico City.— Čia laike 
naujų metų šventės du as
menys tapo užmušti ir ke
liolika sužeista. c ' i

me-Washington.—- 1929 
tais Amerikos prekybinių 
linijų orlaiviai aplėkė 16,- 
000,000 mylių. 

------ —H--- ---
Montevideo, Uruguay.

Čia gauta pranešimas, kad 
kapitonas Sir George Hum
bert Wilkins atrado pietinio 
poliais krašte iki šiol neži-

------ 1______________________ L

Francijos Imperialistai 
Areštuoja Anti-Fašistus

PARYŽIUS.— Trys italai 
anti-fašistai tapo suareš
tuoti, kaltinant juos suokal
by pripš Italijos fašistinę 
valdžią.' Suareštuoti yra 
Alberto Parchiani, Alberto 
Cianca ir Giuseppe Sarbelli.

Amerikos Prekyba Padidėjo
WASHINGTON. — Wil

liam L. Cooper, vedėjas Pre
kybos Departmento užsieni
nės ir naminės prekybos 
biuro, praneša, kad Ameri
kos prekyba padidėjo 1929 
metais.

Jis sako, kad jeigu gruo
džio ^mėnesio skaitlinės, ku
rios dabar suvedamos,; paro
dys* tokią pat lygmalą, kaip 
skaitlinės gruodžio menesio 
1'928 metų; tai* už 1929 me
tus viso ’eksportas sieks iki 
$5,300;060,000 »arba tarp 3 ir 
4 nuošimčių. daugiau, negu 
1928 metais* Importas sieks 
apie $4,4'50,000,000, >padidė- 
jęs ant 8 nuošimčių.

Dabar Jungtinės Valstijos 
užima pirmą vietą ekspor
tavime ifabriko gaminių^ 
Mašinerijos eksportuota uz 
suvirs $600,000,000. Auto
mobilių eksportuota už su
virs $550,000,000.

Philadelphia, Pa.— Jacob 
Blųom kompanija, išdirban
ti rakandus, visai uždarė 
savoz dirbtuvę, kur dirbo 
keli šimtai darbininkų. Ir 
kitos dirbtuvės čia tai visai 
užsidaro, tai atleidžia tūlą 
skaičių darbininkų nuo dari 
bo. * x - \ ’

LONDONAS.— Anglijos 
Komunistų Partija pradėjo 
leisti dienraštį “Daily Wor
ker.” Komunistų Interna
cionalas sveikina komunisti
nį dienraštį, kaipo naują ir 
galingą ginklą Anglijos dar
bininkų klasės rankose ko
vai prieš kapitalizmą, prieš 
racionalizaciją ir prieš so- 
cial-fašistinę Darbo Parti
jos valdžią.

Austrijoj Bedarbiai Žudosi
. 'VIENA, Austrija.— Aus- 
iri jo j 21 bedarbis tragiškai 
sutiko naujus metus: nu
sprendė užbaigti savo gyve
nimą su senais metais. Iš 
dvidešimts vieno bandžiusio 
nusižudyti, keturi atsisveiki
no su šiuo pasauliu. Kiti 
bandžiusieji nusižudyti nu
gabenti į ligonines.

Didžiuma jų jauni žmo
nes, neturinti dvidešimts 
septynių metų amžiaus.

Cosgrove kompanijos Sti- 
ritz kasykloj * sustreikavo 
350 darbininkų; Taylor ka
sykloj No. 5, Franklin ap
skrity, sustreikavo penki 
šimtai darbininkų.

Taylorville ir Zeigler apie- 
linkėse streikieriai veda di
delę kovą prieš'darbdavius 
ir senos unijos vadus, kurie 
visokiais būdai^ grasina 
mainierius, prisidėjusius 
prie Nacionalės Mainierių 
Unijos, f

Valier miestely fašistiniai 
senos unijos viršininkai su 
revolverių pagelba privertė 
25 mainierius išsižadėti Na
cionalės Mainierių Unijos, bar kovoja už panaikir' na 
Bet nepaisant to, pas mai- “check-off” sistemos.

nierius auga kovos dvasia. 
Tie ir kiti mainieriai, ku
riuos Lewis-Fishwicko fa
šistinė mašina nori per spė
ką palaikyti senoj unijoj, 
dabar dar labiau pasiryžę 
prisidėti prie kovingos uni
jos — Nacionalės Mainierių 
Unijos.

Illinois mainierių kova 
sunki. Jiems reikalinga pa- 
gelba. Darbininkų Tarptau
tinė Pašelpa jau įsteigė ke
letą stočių šelpimui strei- 
kierių ir jų šeimynų.

Fish wick ir Lewis, reakci
niai United Mine Workers 
Unijos vadai, dar tebesi tąso 
po teismus už unijos kontro
lę. Mat, kas mėnuo Illinois 
mainieriai, sulig “check
off” sistemos, sumoka su- 
virš $300,000 į seną uniįa. 
Tarp Lewis ir Fishwick ei
na kova už tai, kas turi 
kontroliuoti Illinois distrik-. 
tą ir, žinoma, tuos pinigus. 
Bet Illinois mainieriai

Nori Išleisti {statymą
Prieš Darbininkus

Dešimts Metę nuo
Ablavos ant Komunistę

Indijos Kongresas Skilo
LAHORE, Indija.— Indi

jos nacionaliam kongrese 
įvyko skilimas. Sakoma, 30 
delegatų apleido kongresą, 
negavus atstovybės naujam 
Veikimo Komitete, kurį sau- 
vališkai sudarė pacifistas 
Gandhi, nacionalistinio ju
dėjimo vadas.

Po Sprinivass Aiyengar 
vadovyste, atskilusieji atlai
kė susirinkimą ir sudarė 
“Demokratinę Partiją,” ku
rios principai bus tie patys, 
kaip ir kongreso, bet ji 
veiksianti kaipo kongreso, 
“kairysis sparnas,” panašiai 
kaip Nepriklausomoji Ang
lijos Darbo Partija veikia 
viduje Darbo Partijos. Su- 
bash Mose, kaipo vadas 
naujos partijos, pareiškė, 
kad ji vykins kongreso pro
gramą, bet “gal skirsis” 
smulkmenose.

Du Užmušta, 6 Peršauta
250 Suareštuota Chicagoj

Chicago. — Čia vakare 
prieš naujus metus, baigiant 
senus metus, du žmones ta
po nušauti, šeši peršauti ir 
250 asmenų suareštuota.

Madrid, Ispanija.— Apro
buojama, kad Ispanija turi 
suvirš 240,000 automobilių.

-i '-y K \ a

Dešimts metų atgal, sau
sio 2 d., 1920 metais, laike 
puolimo ant Komunistų 
Partijos buvo suareštuota 
suvirš 2,500 darbininkų tris
dešimts trijuose miestuose 
ir miesteliuose.

Generalis prokuroras A. 
Mitchell Palmer vadovavo 
puolimą ant kovojančių dar
bininkų.

Pirmutiniai “raidai” (puo
limai) prasidėjo lapkričio 
7 d., 1919 metais; užpuoli
mas buvo padarytas vienuo- 
likoj miestų. Gruodžio mė
nesį tais metais laivu. “Bu
ford” išdeportuota 240 dar
bininkai į Sovietų .Sąjungą.

Platesne skale “raidai” 
prasidėjo sausio 2 d., 1920 
metaįs. ‘

Sovietų' atetova, V. > Ą. OV- Amerikos imperialistai 
sieženką.' Pirmiausjis bu, mane; kad tuonų| ?|ie gales 
vo Sovietų atstovu Lietuvoj, sunaikinta komunistę ju- 

Jis yra baigęs Rusijos mi- deJimą Amerikoj. _Bet jie 
litarinę akademiją ir 1906 savo *-lks^° neatsieke. -įič. 
metais buvo caro ‘valdžios

JuLau?L™uinUŽ Automobiliai Užmušė 30,000 
žmonių per Metus

GASTONIA, N. C. r 
North Carolina darbdavių 
laikraščiai, “Gastonia Ga
zette” ir “Charlotte Obser
ver” varo agitaciją, kad bū
tų išleistas anti-sindikalisti- 
nis įstatymas, sulig kurio 
būtų galima persekioti ir 
aštriai bausti į bile kovą iš
ėjusius darbininkus. Tie 
laikraščiai nurodo, kad Ohio 
valstijoj už tokio įstatymo 
peržengimą komunistai dar
bininkai tapo nuteisti il- 
gierųs metams kalėjimo.

Naujas Sovietų Atstovas 
Lenkijoj

Varšava.— šiomis dieno
mis Ltenkija priėmė naują

dėjimą Amerikoj. Bet jie 
savo tikslo neatsieke.

---------------------- i—------"* į * •

revoliucinį veikimą tarp ka
reivių. Mirties‘bausmė bu
vo pakeista ištrėmimu į Si- # 
birą, iš kur jis pabėgo į Washington.— Thomas P. 
užsienį. Į Rusiją sugrįžo Henry, Amerikos Automo- 
1917 metais ir aktyviai da- bilistų Asociacijos P^ziden- 
lyvavo bolŠevistiniam judė
jime.

žemės Drėbė jimas Čilėj

Santiago, Čilė.,-7- Či^ ir ki
tose Čilės respublikos vieto
je jąusta * lengvas žemės 
4qebėjimaą., .

tas, aprokuoja, l kad 1929 
metais Amerikoj nuo auto- 
irtobilių nelaimių žuvo arti 
30,000 žmonių; sužeista apie 
700, OOO. '

: ■______________—
< . 7 . , - -- *•

Enid, Okla.—Čia Pillsbu* / 
,rv miltų kompanijos 
ne ištiko eksplozija. Vienas , 
darbininkas žuvo.
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PARTIJOS KAMPELIS

glaudesnio susiri-

APŽVALGA . a buvo perkelta iš buržuazinės Ii-
• v n 11 Ir Ad *

Imperialist!) Gaifbintojai
užvadintam

KJlllwXYCyO* kjuuai t .

persergėti, jie dažnai stoja/ 
^estu ir tuomet jau .aiškiai na-V

Spring-field, Ill. Tas išėjd DrauZ>M priimsime.

visa auganti apšviestųjų klesų
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Nesnauskime ant Knygų 
Krūvos ■ , ’

atsakomybės, 
Šimo su kompartiją—stojimo 
jon! Štai ko mums keikia!

Kas Blogo, Kame 
Nukrypimai

• 1 > I V- i r • y-,vk'» t-

Nors Draugijos nariai dide
le didžiuma pasisakė prieš 
drg. Ahdriulio planąj kad leis
ti kuo mažiausia knygių, o dau
giau pinigų leisti bendrai agi
tacijai, tačiaus tai neginčyti
na, kad praeityje, o tuo la
biau ateityje mes kreipėme ir 
kreipsime domės į tai, kad ne 
vien tik knygas leidus. Per
eitais metais ir kuopos ir ap
skričiai ir patsai Centras rėmė 
ir.gausiai, rėmė streikų judėji
mą (ypač Gastoniją), mūsų 
spaudą, įskaitant “Daily Wor
ker!,” priešfašistinį judėjimą, 
Argentinos lietuvius darbinin
kus ir tt. -šiemet parodykime 
dar daugiau duosnumo. Ta
čiaus į ką aš čia dabar poriu 
atkreipti domę, tai į tai, kad 
Centras visuomet įadės tiems 
a^skričiams ir kuopoms, ku
rioms reikia p'aramos. i 1 Mes 
prisidedam prie palaikymo or- 
ganizaoriaus ; Pepnsylvanijoj. 
Į' ką reikės atkreipti daugiau 
domės,tai į Kanadą ir pietinį 
IHįpoisą1. Tik ta/ikiai1 bėda su

Leninistinis Supratimas
Apie Komunistų Partijos jaunuomenė per ištisus dešimt-i/'

mečius buvo sistematiškai auk-’ 
lėjama tos kritikos dvasioj, —. 
tad nenuostabu, kad “na.uioji 
kritinė” srove social-demokrati
joj išėjo kaip tai iš karto visiš
kai baigtam pavidale, kaip Mi
nerva iš Jupiterio galvos.
vo turiniu tai srovei neteko vy-y 
istytis ir formuotis: jinai tiesiai

Rolę
(Nuo f‘L.” Redakcijos, šian

dien ir keletdj vėlesnių nume
rių telpą šitam skyriuj Lenino 
raštai yra paimti iš jo garsios 
knygelės, “čto dielat?” (Kas 
daryt?), • parašytos 1902 me
tais. Lietuvių kalboj atski
ruose leidiniuose yra i'" 
■svarbesnės tų raštų ištraukos į 
—tai Lenino Raštuose (Tomai 
I, IV ir VIII). Anglų kalboj 
yra taipgi išleisti nesenai vie
nam rinkinyj, užvadintam 
“Collected Works of V. I. Le
nin”, kurį išleido International 
Publishers, , 381' Fourth Ave., 
New York).

Kas Daryti? Degantieji 
į -Mūs Judėjimo Klausi- 
. i m ai >

....Partijos kovos... duoda parti
jai pajėgą ir gyvybę.. .geriausias 
Įrodymas partijos silpnybės yra jos 
ištižimas, ir užtepliojimas aiškių- 
aiškiausig skirtumų.. .Partija pa
tampa stipresnė, kuomet ji apvalo 
save. (Iš Lassalio laiško, rašyto 
K. Marksui, birželio 24 d., 1852).

Ką Reiškia “Kritikos 
Laisve”?

“Kritikos laisvė’ ’ — tai, be 
abejonės, didžiausios mados 
obalsis dabartiniu laiku, daž- 

‘ t vartojamas ginčuos 
tarp socialistų ir demokratų vi-

Metai pasibaigė. Praeis dar 
pusmetis ir mes minėsime pen
kiolikos metų sukaktuves ALD 
LD. Šviesdama mūsiškę išeivi-, 
'ją, leisdama jai darbininkiškų 
knygų, remdama .-proletarinei 
kovas šioj šaly ir Lietuvoj, šelp 
dama savo knygomis kitose ša-l 
lyse gyvenančius mūsų žmones! 
ALDLD pasidarė ■ sau1 gražaus' 
rekordo. Tačiaus ne apie pra
eitį mes turime dabar i kalbėti. 
Mes turime atsigrįžti savo vei
du ateitin. 1 ’ 1 ' ' Į-

Pereitais metais viebo] ALD 
LD konferencijoj ’dš1 pasakiau; 
kad darbininkų organizacijos ne 
tiktai; auga ir bręsta, bet jos 
taip pat ir merdėja, pradeda 
žengti atgal ideologiniai ir/ 
kitaip, jeigu perdaug įsimyį 
Ii į savo praeitį ir nępa\ 
jėgia pėda pėdon žengti !,su 
besivystančia proletarine ko
va. 1 Nėra abejonės, kad šis pa
vojus grasia ir ALD1>D. Y ta 
šioj Draugijoj nemažas narių 
skaičius, kuris persiėmęs speci
fišku “aldietišku” patriotizmu, 
kuriuos tas patriotizmas yra sa
votiškai , užhipnotizavęs ir kurie 
užu Draugijos veikimo rubėžių 
ne tik nieko neveikiai bet ir ne
rodo noro veikti. Tai savaime 
yra didelė blogybė. Yra mūsų. 
Draugijoj žmonių, apie kuriuos 
jau keli metai atgal aš pasa
kiau, kad tai yra “nuliūdusios 
dūšios,” kurios žiūri į ALDLD 
kaįp į kokią užvėją, kaip; į ko
kią pastogę, kur amžinai; gali
ma' šilsėtis ant didelės knygų 
krūvos^ • ’
' Tiesa, negalima slėpti, kąd 

veikimo ! ’ 1
________i Nebuvimas 

naujos ateįvijos, d^ąugų senelį 
j 

didžiuma šios Draugijos * narių 
nėra partijos (komunistųD 
žmonės, daro didelių skerspainiųį 

radikalėj imiii J 
revoliucinei pažangai* ■ Tačiau!

/ Pereitais^ i metąis į Draugijoj 
' pasireiškė' galingų nūkryplimų.
štai Vienas pavyzdį:/ fuląnpt 
Pennsylvanijos miestel^-ki|opos 
vądovybė, pateko iįį rankąs žnįq- 
nm, kurtę' yjsiškdįi.aiskjiąi'ibuvįo 
p^nię; ’ įkteleiviniai-grigąitįnę 
ideologiją.} Jie < meįęjii.o įSovię- 
tij Sąjungą; jie gobinę; ątiaędę- 
nąidi^mąį jie - burnojo i i {pwš 
“Lįišyb” ‘ ir. “yįilnį?”' tįšprądži.ų 
mfeš|44jbm pastangų tuošjąiįiė- 
nOsj įp’erkąlbėti; .gražunųi. ’ 
sišękė.,j Su 'šiiisj metais jie} ne-

įp^iiihkmi Draugijon. mūsų'draugais/ kad jie tos pa- 
as buvo iš- geldos neprašo.! i Tankiai ap

teratūros į socialistinę.
Toliau. J,eigu teoręjtinė 

Bernšteino kritika ir jo politi
niai siekimai dar galėjo liktis 
kąm-nors neaiškūs, tai f rančų-' 
zai pasirūpino vaizdžiai demdn- 
struot “naująjį ihetodą”.j____ _
cija ir šiuo kartu išlaikei .2savo 
seną reputaciją “šalies,- tymęsi 
istorijoj klesų kpva, labiau( pe-Į.j 
gu kur-nors kitur, buvo veda-r 
ma iki paskučiausiu galo” 
sgelsas, iš įžangos Markso veitJ 
kalui: “Der 18 Btumaire”).' 
Francijos socialistai ėmės ne- < 
teoretizuoti, bet stačiai veikt; : 
labiau išsivysčiusios demokrati- j ,t i 
niu žvilgsniu politinės Franci
jos sąlygos, leido jiems iš k^r- 
to pereiti į “praktinį bernštei- 
nianizmą” visose jo pasekmėse. 
Miljeranas davė puikų paveiks
lą to praktinio bernšteiniapiz-v t 
mo,—neveltui Miljeraną taip 
karštai šoko gint ir aukštint ir 
Bernšteinas, ir Folmaras! Iš. 
tiesų, jeigu social-demokratija' 
yra iš tikrųjų reformų partija, 
ir privalo turėt drąsos atvirai ' * 
tatai pripažint,—tada socialis- ; . 
tas ne tiktai turi teisės įeit į, ; 
buržuazinę ministeriją, bet pri- ' 
valo dagi visados to siekt. Jęi- 
gu demokratija reiškia klesinię1- 4 
viešpatavimo .panaikinimą, — 
tai del ko gi ministeris-jsocia- 
listas negal žavėt visp buržua 
zinio pasaulio kalbomis app 
klesų bendradarbiavimą? n< 
ko jam nepasilikti ministerijpj 
net po tam, 1 
darbininkų ^žandarais I paro 
šimtas , pirmai iii’ tūkstanjfii p . 
mą kart demokratinįc| kle^ Lų 
bendradarbiavimo charaktėr s 
Del ko jis negal asmenišką f /wBj 
dalyvaut sveikinime caro, kuĄ 
-Francijos socialistai '■vadiba- da-įl 
bar ne kitaip, kaip didvyriu 
kartuvių, nagaikos ir trėmimų 
(pendeur, knouteur, et depor- •

gi pažiaunėj o. žygis, kovot 
šu * bobelėmis, buvo nelengvas.

-. Aitieiri^QS darbininkiškoj “^aktinius stiklus,” o kuomet 
pasigirdo gandai apie “ašari- 
nęš bombas,” demonstrantai 

I įšnykb; net: nė vienos prakal
bos nepasakę, nė savo tikslų 
ant “benerTų” neparodę.

4 Matot, kaip viskas, pašak 
“Tėvynės” redaktorių pro
telio, buvo: policija nieko 
daugiaiMiedarė, tik “ėjo sa
vo pareigas (demonstran
tus) tvarkydami” už ką 
ant jų užpuolė “keletas ar
šių komunistinių bobelių”... 
Vadinasi, keletas “aršių bo
belių” pradėjo pulti nelai
mingą policiją... Šitaip me
luoti ir faktus kraipyti te
gali 'tik tokie elementai, 
kaip fašistbernis Vitaitis. 
Tikrumoj, kurie skaitė net 
kapitalistų spaudą, žino; jog 
buvo kaip tik priešingai: 
policija užpuolė ant demon-, 
strantų ir juos pradėjo muš
ti už tai,'kad pastarieji ban
dė pareikšti savo protestą 
briėš skerdimą Haiti žmo- 

h
H

spaudoj \ jpĮ^rodė laiškas, 
kuife buyo’iššinugeliuotas'iš 
AmerikU' ; jmįierįąlistų pa
vergtos j j tpspūblikos į Haiti 
Iš jo Mimdiįiaį kad pasta
rajam iHditi; darbininką* ir 
studentų sukilime Amerikos 
maęininkai; nužudė šimtus 
žmonių, bet ne “penkis” ar
ba kaip buvo pa
skelbta oficialiuose davi
niuose. j Kaip mūs spauda 
Sak&,. taip ir buvo: Haiti 
respublikoj žmonių sukili- 

j maš prieš Amerikos impe- 
į. rialistus buvo paskandintas 

šimtų darbininkų kraujuj. 
Apie tai tačiaus cenzūra ži
nias slėpė, i

Prie šitos į progos tenka 
priminti > ir tai, kokie žmo
nės pačioj Amerikoje užsi
stojo iiž Nelaiminguosius [ 
Haiti'1 respublikos žudomus 
vargdienius. Jais' buvo tik 
kųmuni|tai — ' vienatiniai 
drąsūs protesto žodžio kėlė- 

įį jai pries Amerikos imperia- 
B listuš- i ppyė, Nėw Yorke 
f buvb' suimošta didelė de

monstracija prie munieijptą^;w 
;4 linių namų, kur ginkluota 

policija apmušė kėlioliką de- 
A' monstruotojų. Darbinįnkų 

priešai gų kurie statosi sa- 
ve “plačiais demokratais,” 
kaip tik galedajni aplojo tą 

; ■ demonstraciją ir pačius ko- 
munistus. Pav., “Tėvynė” 
(num. 51) pirmam puslapyj 
įdėjo ilgą “žinią,” kurioje 
visaip | isniękinūma tie, ką 
protestavo prieš žudymą 

1 Haiti nekaltų darbininkų. 
' Prie progos pacituosime tų 

žmonių “bešališko” aprašy- 
; mo kai kuriuos punktelius:

šeštadieny, gruodžio 14 d., 
sąko jis, Amerikos komunistai 
dviejose vietose padarė “bega- 

į liniai žymius” gestus prieš 
į Jungtinių Valstijų buržuazinę 

' valdžią.. Prie New Yorko mu- 
% nicipalių budinkų susirinko 
k apie 600 komunistinio elemen

to “minia” ir demonstratyviai 
| norėjo' užprotestuot priešais 
b kaf kuriuos Jungtinių Valstijų, 
z Valdžios pasielgimus vidujinė- 

į j.e ir plaukinėje politikoje.
■ Kąjp 'matome, “Tėvynės” 
'fašistų bernai net'užtyli, kp- 

u .’fikslu demonstracija bu
vo. įruošta. , Jiė tai dąro 
^kaliai. Pasakius, kad de- 
Ffnoūjtracija buvo suruošta 
gprieš imperialistų žmogių

dynes pavergtoj Haiti’ 
-respublikoj, tuome net ir

msiausi SLA. nariai pasi- 
įjrtktintų. Toliau:

Demonstracija vyko toje 
^vietoje, kur po Čftenos darbo 

fina ■ begalinės minios -žmo- 
iarbininkų. Pamatę- besi- 

^jfltypuojarfčius demonstrantus, 
^Tieiviąi pradėjo tėmyt, kas 

laroei. Pasidarius dide- 
žjnonių susigrūdimui, pp- 

jp savo pareigas, juos 
|gma. Bet Čia įsikišo 
aržių komunistinių bo- 
;urios pradėjo polici-’ 
koMot, traukt nuo ark- 
Įet į pilvus spardyt ir 
Nuo bobelių neatsiliko 
iz ' Įerzinta policija ir

bus jau į^riirhkmi 
žinoma, šiš atsitikimas buvo iš
imtinas. Šitokių pamatinių pa
sisakymų .prieš Draugijos pama
tinį nusistatymą yra labai ma
žai. Gudresnieji oportunistai 
,ir nepataisomi nukrypėliai var
toja gudresnę taktiką Jie apsi
meta dideliais Draugijos patrio
tais ir knisasi tiš vįdąus. ' Ta- 
čiaus tuo pačiu kartu jie orga
nizuoja savo sklokaįs. Subarti 
ir 
piestu ir tuomet jau .aiškiai pa 
sirodo jų‘plunksnos. 'P ' 
priežasties dar pirmiau’ Centras 
turėjo padaryti’ operaciją 
Easton, Pa., o pereitais metais

gijai ant naudos; Mes jau ta
rime pranešimų, kad vienoj 
stambioj mūsų’ kolonijoj ir ik- 
bai stambioj ; ĮAEDLIj5 kuopoj 
tūli elementai taip pat pradeda 
demoralizacijos i 1 darbą, j Nėra 
abejones, kad Centras ir toj vi('- 
-įoj ištir^ 'sį^UapjjąfDraugai tu
ri atširpintj, i khd: .ALDLD -turi

linkiniais keliais mes girdime 
kritikuojant Centrą, o pačiam 
Centrui apie tai nieko nepra
nešama.

Draugai ir draugės, šiaįs 
metais turime daugiau dirbti 
ir geriau dirbti. Nesibijokime 
ir nepykime, kad mus kas kri
tikuoja. Savikritiką akstinkim, 
'Plėskim ir kuopose ir Centre.) 
Pas mus daug kas negera, 
daug apsileidimo. Pamokos,

Delei tos lekcijos ir geras, draugiškas niausią 
įsubarimas padės mums būti i 
naudingesniais x darbininkų j u- sose šalyse. Iš karto pažvelgus, 
dėjime, jeigu tik mes tą kriti- sunku įsivaizdinti keistesnį da

lyką, kaip tie iškilmingi, vienos 
besiginčijančių pusių nurodinė
jimai į kritikos laisvę. Nejau-

, ' :Tiesa, negalima slėpti, kųcLri atsirpmtį, i kad sALDLD ti 
L j _ :J ! i • -i , . J dbjektyvės veikimo sąlygos Mayo- disbiplįrią. - O^hailęU n
Tdvynes . !req^tįqiTąir ■ mjimsj pasunkėjo, j y-1--------j -•■ ■■♦> -

naujos ateįvijos, draugų sen^jįi*
'• ibiis ir/ta aplinkybė, kad dideįe 
, didžiuma šios Draugijos narių

•i neg

f*tautų lygyty,” ętc., jie gari
bind imjpėHalistųš, skeN o m 
ūžiančius nekaltus pavargto progresavimui 
krašto darbiriįnkusMr stu-i
(tentus. Lietuvoj tuo pačiu] ir tose sąlygose, kokios jos yra/ 
Sykiu jie garbina krauge- mes dar smarkiau galime pa(-
rius fašistus.' Tuos, ktfrie 
prieš tai kovoja, “Tėvynė” 
bjauroja.

1 
mes

Gerai Pasakyta
Drg. V. P. Žalpis “Vilnyj” 

yašo, kad' jam
Teko peržiūrėti Detroito 

baltrušaitinių “laikraštuką,” 
kuris prisidengęs dd. Kapsuku 
ir Angariečiu mėgina apgau
dinėti ir klaidinti darbininkų 
masės.

Ir todėl jis teisingai nuro
do, jog ; j ''

Nežiūrint ką sako ar rašo 
dd. Angarietis su Kapsuku^ 
tačiaus jokie niekšai nieko tuo- 
mi neapgaus. Visi kotnuništų 
priešai Vienos šalies komunis
tus giria, o kitos (viepniūs) 
peikia. ' Baltrųšaitiniai jųdb- 
šėliai. irgi ta teprija . naudųja- 
sį. sJęigU( bąltruš;utiniai .tiki, 
kad dd. A. ir , yrd -gįeri-tęi- 
singi komunistai, kodėl jie ne-J 
klausė, kada jiė/ liepė, gryžti 
partijon jr veikti kartu. O juk 
d. K. ir. A. yra Kompartijos 
nariais. Baltrušaitiniai ir 
Šiandien jokiai partijai nepri
klauso. ‘ , 1
Amerikos, lietuviai darbi

ninkai perdaug gerai pažįs
tą tokius ' paukščius, *kaip 
baltrušaitiniai ir -jiems pa
našūs. Nežiūrint,, kiek daug 
jie šaukė ir niekino Ameri
kos komunistus; nežiūrint 
tos demagogijos, kurią išpū
tė del 'melagingos “kores
pondencijos,” tilpusius (ma
tomai per neapsižiūrėjimą) 
Tilžės “Balse,” jie nieko iš 
to nepešė. ,Savo eilių nepa
didino, o komunistiniam ju
dėjimui įkąsti negalėjo.

žengti pirmyn, mes ir į partijlą 
galime įtraukti naujų element®. 
Draugijos vadovybė, nei centne 
nei apskričiuos, nepakrypo nėi 
trockizman, nei lovestonizman. 
Ideologiniai pas mus vyrauja 
senovinis nusistatymas eiti iš\ 
vien su komunistų partija, pa
dėti jai jos didėjančiuose dar
buose. Šiais metais mes ypa
tingai turime vaduotis tuo nu
sistatymu. Jei po įtaka ir 
spaudimu kapitalistinės raciona
lizacijos, bedarbės, krizio dar-' 
bininkų judėjimas vis labiau 
rutuliojus, kairiojon vagon, tai 
ALDLD nariai negali išsimesti 
iš bendros krypties. Mes turi
me padilginti savo protinį ape
titą, mes turime liautis -buvę 
“lengvojo streeto piliečiais.” 
Daugiau darbštumo, daugiau

TAMAQUA, PA;

tenČiūS;. ^ajėiiiinkįiš fmpį i-įipi- 
noinės pataisyti, J ; ideologiniai 
pagydytą Griežtesnių prieftio- 
nfų ijątaši tiktai tuomet, kuomet 
tie elementai pasirodė galutinai 
sugedę. ? Taip bus-, elgiamasi ir 
su tais žmonėmis,: kurie kadai
se buvo veiklCĮs, bet kurie pa
staraisiais laikais jau ritasi į 
priešingą pusę. Literatūros 
Draugija nėra jom\curkas, kur 
kiekvienas gali suvažiuoti su 
savo tavorais.

Visai kitaip mes žiūrime į 
tuos bepartyvius dar-neišsilayi- 
nusius žmones, kurie pradeda 
artintis prie mūsų kąd ir iš 
katalikiškos pusės. zMes pri
imam juos, kad ir jie dar nėra 
visiškai išsipančioję iš religinių 
prietarų.

Visi ištikimi Draugijos na
riai, visi apskričių komitetai, 
vi^i kalbėtojai, kurie lankosi po 
kolonijas, turi žiūrėti, kad 
Draugijoje neprisiveistų sveti
mų’mums gaivalų ir politinių 
avantiūristų, kad peikimas eitų 
.tinkama vaga. (Centi:o žmonės 
negali būti kiekvienoj kuopoj ir 
todėl apie, negėistinus ąpsireiš->

• ■‘•f ’ j ; t • •»/..<

Mainieriai, Neduokite nei Vik
rio Cento Lewiso Agentams.

• * A

Panther ' Creek Valley 
'Hartneady, i -Kelley, r skelbia* 
sausio 6-tą dieną, vieną pasi
pinigavimo dienų. Jie veda di-j 
džiausią agitaciją per, kapita^* 
listinę spaudą, net ir gązdini-i 
mus visokius darų, kad sau
sio 6-tą dieną būsią priversti.

dėjime, jeigu tik mes tą kri^i- 
žinoma, savi

kritiką ir bendrai kritiką mes 
suprantame ne taip, kad už- 
glušyt žmogų, kad jį diskredi- gi iš pažangių partijų tarpo 
x.._x i.-- x x..y X..balsų prieš tą konsti-

tuęinį Europos šalių daugumos 
įstatymą, kursai užtikrina mok- 
šlo ir mokslinio tyrimo laisvę? 
“čia kas-tai ne taip!’’-Murės 
•pasakyt . kiekvienas pašalietis 
žmogus, kurs; bus ^girdėjęs kar- 
itojamą visose pakampėse ma
dos obalsį, bet dar nebus įsigi
linęs į ginčų esmę. “Tasai obal- 
šis, matyt, yra vienas tų sąly
ginių žodelių, kuriuos, kaip pra
mintus Vardus, vartojimas le
galizuoja ir kurie tampa beveik 
bendriniais.

Iš tiesų, niekam nėra paslap
tis, kad šių laikų tarptautinėj 
social-demokratijoj yra susida
riusios dvi srovės, tarp kurių 
kova tai skaisčiai liepsnoja, tai 
blėsta ir žerplėjas pelenuos 
garsių ‘‘rezoliucijų apie paliau-1 ,?'
bas”. Kame yra “naujoji” sro-. . . . . 
vė, kuri “kritiškai" atsineša j “virkdymaLsamonėst-tos 
senąjį, dogmatinį” marksizmą,, 

tat gana aiškiai yra posakes 
Bernšteinas ir parodęs Milje
ranas.

Social-demokratija turinti iš 
partijos socialistinės revoliuci
jos virst demokratine partija, 
socialinių reformų. Tą politi-! 
nį reikalavimą Bernšteinas ap
statė visa batarėja gana gra-1 
žiai suderintų “naujų” argu-’ 
men tų ir samprotavimų. Buvo 
sakomą, kad socializmo nesą 
galima moksliškai pamatuot ir 
prlrodyt, materialistinio istori
jos supratimo žvilgsniu, kad jis; 
esąs būtinas jr ■ Neišvengiamas; 
buvo tvirtinaiha, kad skurdas 
neinąs didyn, kad proletarizaci- (“kritikos laisvė 
ja ir kapitalisftniai prieštara-i sįj
Vinilai neaugą/buvo skelbiama, iv& ij^r verst socii

..„.„M,f, :
liūčiai^ jątmetanyi piole/ąiiąto (,ęializme butžUaizines idėjas ”

tuot, kad tuč tuojau pasiųsti 
■jį “šunims šėko pjaut.” Su 
pagelba savikritikos ir kritikos 
mes turime kelti žmones, 
taisyt juos, padėt jiems atsi
stoti teisingoj1 linijoj. Turime 
ątsiminti, kad milžiniška mūsų 
narių didžiuma yra darbinim 
'kai žmonės, čį^ reikia takto 
ir- kąntrunįio- Ir tiktai tuomet 
reikia ‘ imtis griežtų ’žingsnių, 
kubmet jau jokios gražaus įti
kinimo priemonės nepadeda, 
kuomet tas ar kitas asmuo ar 
asmenų grupė neklauso kriti
kos, nepriima subarimų, nepai
so disciplinos. Su tokiais žmo
nėmis, idėjiškai mums sveti
mais, jau “divorsas.” O jų 
vieton kuo daugiausia naujų 
narių iš plačiųjų bepartyvių 
minių, iš tų minių, kurias sun
kėjančios gyvenimo sąlygos 
verčia užsiinteresuoti bolševiz
mu ir krypti prie jo.

L. Prūseika.

1 J J A L 1 J11J J J J o vvl * Jf'J > | »

kaip užmušimai . ' ’ 
[ė

tateur) ? O užmokestys už tą 
begalinį socializmo nusižemini
mą iir apsispjaudymą viso pa- *

|C;<

už socialistinės 
masių sąmonės

T vie-’ 
nintėlės bazės, kuri gal mums 
užtikrinti laimėjimą,—užmokes- 

itys už tai yra skambus projek- 
\tai taip niekingų reformų, kad 
iš buržuazinių vyriausybių se

ikės išgauti daugiau!
Kas neužsimerkia tyčia, 

; negal nematyt, kad nauji 
“kritinė” srovė socializme y 
ne kas kita, kaip nauja 
nizmo įvairenybė. Ir jeigu ą 
žmones spręst ne iš tos spind 
mos mundieros, kurią jie pa 
yra užsivilkę, ne iš to efekl 
nio vardo, kuriuo patys yjra 
ve pasivadinę, bet iš to, kai 
jie elgias ir ką iš tikrųjų pĮ 
paguoja,—tai bus aišku, k

— ------ !” yra oportui
> social-demokratijoj si

M*'• /"i!

fe-

A. L. D. L. D. XII APSKRIČIO 
KUOPOMS

Draugai ir draugės! A. L. 
D. L. D. XII Apskričio metinė 
konferencija įvyks 19 d. sau
sio, svetainėj French Roof, 
1610 ‘ Washburn St., Hyde 
Park, Scranton, Pa. Konferen
cijos pradžia 10 vai. ryte.

Apskričio metinės konferen
cijos visuomet būna svarbios, 
nes jos£ padaroma visų metų 
ir visų * kuopų peržvalga mū
sų ■ darbuotės. Taipgi * apskri
čio konįitęto rinkimas—vienas 

.> nes nuo 
komitetp'; .priklauso' visas vei-

ioaei apie, negeistinus ąpsireis-> čio komiteto rinkime
kimusi -visuomet reikia - infųiy. iš svarbiųjų dalykų,

i------------------/-Į T------------------ Y"---------------------- —’V ; • IVHIMl HUCVMįįą. , UUVG

kimas. į Kuopos pasirūpinkite kaip nesąmoninga, -pati sąvoka
Ir ^perėitkls metais'iries dar 'gabesnių narių, išrinktieji de-

muoti Cęntrą.( <•,. h >, 
j-ii •/ . z

Į Kį ‘Kreipsim Domes
.. XX -- ----------------- ---------------

Mepajėgėm^ sutyąrkytl) jauni
mo klausimi ir pristatymą jam 
knygų angljų ^WltjbjeU £iais 
metais Centas; būtjąąi. tyres tą 
klausimą sutvarkytį ir tai me- 

’’ fų .pradžioje.
j Klausimas apie nąpų lavini
mąsi, švietihią’

išrinkti idelegatąis vienus iš

legatai pribūkit laiku ir atsi
vežkit haujų sumanymų ap
skričio ir organizacijos nau
dai,

Pastaba Kuopoms
DAr tiktai kelios kuopos už

simokėjo duokles į apskritį^ 
Kuopos, kurios neužsimokėjo į 
apskritį,' pasistengkite atsitei
sti pirmiaus įvyksiant konfe
rencijai, nes kitaip delegatai 
neturės bąlso.

.. D. Gudišauskas,'
XII Apskričio Organizatorius,

Nuo Red.—Dienotvarkį ap
leidžiame, nes jis reikalingas

diktatūros Iddja;' buvo neigia
mas principiaįjs liberalizmo ir 
socializmo priešingumas r buvo 
neigiama klesų kovos teorija, 
neva nepritaikoma gryno demo
kratizmo visuomenei, kuri esan
ti valdoma sulig daugumos va
lia, ir tt. : ,

Tokiu būdu, . reikalavimas 
griežto pasukimo nuo revoliuci
nės social-demokratijos į buržu
azinę socialreformystę ėjo su 
nemažiau griežtu pasukimu į 
buržuazinę 'kritiką visų pama
tinių marksizmo idėjų. O ka
dangi ta pastaroji kritika buvo 
vedama jau is senų laikų 
prieš marksizmą ir iš poli
tinės tribūnos ir iš universi
teto katedros, ir daugybėj kny
gučių ir visoj z eilėj mokslo.

tvirtint jame buržuazinius 
mentus*

Lajsiįe yra.didis žodis, jt 
pramonės laisvės vėlia ’
vedami; didžiausių plėi 
rai, po darbo laisvės 
buvo plėšiami i darbo 
Toks pat apgavimas sle 
dabartiniam vartojime Žo 
“Kritikos laisvė”, žmonės, t 
rai įsitikinę tuom, kad jie

(Pabaiga ant pusi. S)

;iį Tudį Atveju 
vypač 

Kaip 
greit baigiasi susirinkimai, rei
kia įvesti sistemą skaityti I)re- 
lekcijas, sakyti trumputes pra- 
kalbėles ir tt.’ Centras jau 
turi dvi prelekcijas, kurias ji
sai “nacionalizavo.” Labiau 
atkreipus domes. į apšviėtą, Iš
nyks, bent dalingi, smulkūs 
ginčai, kurie išsivystė tūlose 
kuopose, ginčai ąįmehinio tu
rinio. " Pešasi žmppęą tąnkįąi 
del menkniekių, dpi asmeniško 
užsivarinėjimo, del ambicijų, 
praleidžia |arti ilgias Vąja^aš, 
o tai todėl, kad' petųri rinito 
'darbo.'

. t ‘.'s .-ii. r 41 ■ j mąsi, švietimą.; ,<i;?Auoj? visi mainierjąi? pirktis gu?ifcų^^ §is tas-^/yta; ■ 
arba apleisti darbą, .šitokiu JN y k .apskrity. 
tonu jau gązdina mainrenus a,la,rlnuimf
kelintas mėnuo ir kelinta die
na yra skiriama. Bet mainie- 
riai nenusigando ir nenusigąs
ta . reakcionierių, o kas kartą 
vis daugiau ir daugiau stoja į 
N. M. U. Tai vienas iš puikių 
žygių. ’

Kadangi reakcionieriai pa
matė, kad negali jokiais ,gąz- 
dinimais priveikti mainierių, 
tai atsišaukia į kompaniją pa
gelbės. žinoma, kompanija 
mielu noru ateina savo kama- 
rotams unijos reakcionieriams

, (Pabaiga 5-tame pušį.)

“AutoroobiliŲ Kapai”
/ Brooklyno ir Queens prie
miesčių dykumose'preitais me-
L____ z. -.
į* šiąip' nebetikusių automobi-

--------------------------------------------------

DARBININKŲ
KALENDORIUS

. Sausio 3:
—Trečiasis Lietuvos padalin 

mas: Rusija gauna Kaune, Vi 
niaus ir • Gardino 
1794.

‘kuo
poms arba plačiai visuomenei.

tais suversta 15,000 nusenusių traktatų (raąjų Red.), kadangi

1)U į taip, vadinamus gautom o- tik konfereiicijąi)- o: ne- 
biįių kapus. '

■Mi
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Kviečia nuoširdžiai Apskričio Komitetas

K. Menkeliūniūte

do

-

DARBININKUKALENDORIUS
1930 METAMS auties

reiSUREDAGAVO R. MIZARA

TAI TIE ŠVELNŪS

nes

VARDU

PLATINKITE “LAISVĘ1

turit 
ir eit 
į pa-

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Puikus rinkinys svarbiy informacijų ir turiningas 
straipsniais iš įvairių mokslo sričių. Jame rasite 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje.

Prašome platintojų neapleisti nei vieno susirinkimo, nei 
vieno 
Kur t

Brooklyne yra Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
17 kp., turi apie 200 narių. 
O kiek tos kuopos narių da
lyvavo yiršminėtų dvieju 
dienų rinkimo aukų darbe? 
Ar jie pamisimo apie tai,

larengimo neaprūpinto su darbininkų kalendorium 
< susitikdami darbininkus, siūlykite tą svarbų vei- 
Darbuokimės, kad išplatinti visą.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

d arbi- j industrines unijas. Tokia

Darbininkiškos organizacijos turi rūpintis, kad Kalen- ( 
dorius būtų platiftamas visuose miestuose ir yniesteliuo- 
se, kur tik yra lietuvių. Literatūros Draugijos ir Dar
bininkių Susivienijimo kuopos privalo skaityti svarbiu 
punktu platinimą darbininkų kalendoriaus.

kur norim, turim laisvės kovot 
ne tiktai su bala, bet ir su tais, 
kurie traukia j balą!

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

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

New York

KNYGA K 212 PUSLAPIU 
Kaina 25 Centai

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

kovoja ir už reikalus tų, 
kurie sudėję rankas sėdi 
ramiai namie? Jie turėtų 
apie tai pagalvot ateity.

J. L-—tis.

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

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

Programą išpildys: Aido Choras iš Brooklyno, Ly
ros Choras iš Maspetho, Sietyno Choras iš Newarko, 
Choras 'Banga iš Elizabetho, ir. Laisvės Choras iš 
Patersono.

Dainuos: Menkeliūniūte, Stankūnas ir M. česnavi- 
čiūtė. Šokikė Olga Barauska. Taipgi bus geros mu-' 
zikos kavalkų. 1

rfodel Newarko ir apielinkės lietuviai, kurie mylite 
dailę, nepraleiskite šios progos nepasinaudoję šiuo 
puikiu koncertu.

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas——$75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas autdmobilįaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)—-*•—$$5 
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičlus. Atdara iki 
9 yal, vakare, nedčldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

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

bą . Kreipkitės šiuo tadresu:
4715 North 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir1 Ketvergais:

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

ūžimą ausyse,_ nuomarą.
__  *. w T K <®uši 

rausius vaistus, taip vadina- 
ervų Preparatas.” Nervų li

ga yra labai bZ>gss dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. 

Atsiųsk mums 10c, o gauti mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų Žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.
____ ______________

mano, o kitaip, 
vienas darbas 
pridėjimo spėkų 
gai darbininkų

sei ištikimiausių lekajų ga
na svarbią rolę lošia Ame
rikos socialistų partija ir 
parsidavėliai darbo unijų 
biurokratai vadai.

Reiškia, kaip neorgani
zuotiems visai, taip ir or
ganizuotiems į reakcines 
unijas darbininkams prisei- 
na vest kovą už būvio pa
gerinimą ir už naują indus- 
trijinį unijizmą. O kada 
darbininkai išeina į kovą su 
priešu, apginkluotu 
galvos iki kojų, tai 
kova yra mirtina

LENINŲ KAMPELIS
(Tąsa nuo pusi. 2) 

pastūmėję mokslą į priekį, 
kalautų ne naujų pažiūrų lais
vės greta su senosiomis, bet 
pastarųjų pakeitimo pirmosio
mis. O dabartiniai šūkavimai : 
“Lai gyvuoja kritikos laisvė!” 
labai primena pasaką apie tuš
čiąją bačką.

Mes einam maža kuopele 
skardžiu ir sunkiu keliu tvir
tai ; susiėmė už rankų. Mus iš 
visų pusių yna priešai apsupę

ir kaip jūs neraustai 
žint mums laisvės šaukti 
geresnį kelią!

Taip, gerbiamieji, jūs 
laisvės ne tiktai šaut, bet 
kur tik jums tinka, nors 
čia balą; mes dagi randam, kad 
jūs tikra vieta kaip tik baloj; 
ir mes galim, kiek mums spė
kos leidžia, padėt jums persi- 
kraustyt į ją. 
lieskit tik mūsų 
tverkit mūsų ir 
džiojo “laisvės” 
mes juk taip pat

Bet tada ne 
rankų, nesi' 

• nederkit 
žodžio, 

laisvi

streikuojantiems gyvenimo 
reikmenas ir tt. 1

Svarbiausia ir greičiau-' 
šia streikuojantiems darbi
ninkams pagelba teikiama 
per Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą ir Darbininkų 
Tarptautįnę Pagelbą. Tarp
tautinė Pagelba jau atidarė 
dvi virtuves Brooklyne (24 
Porter Ave. ir 94 Haveme- 
yer St.), kur čeverykų dir
bėjų streikieriams duodaiha 
maistas veltui. 21 ar 22 d. 
gruodžio, ta organizacija 
surengė pinigų rinkimą 
streikieriams.

Nežiūrint kad reikalas la
bai svarbus,. vienok rinkikų 
ir abelnai darbininkų, dir
bančių delei pagelbos strei
kuojantiems, skaitlius apri- 
buotas. Mat mažai domės 
kreipiama kaip į įtraukimą 
naujų į minimas organiza
cijas, taip ir į jau esamų, 
narių aktivizaciją.

Pas mus abelnai yra 
taip: narys įstojo į organi
zaciją, užsimokėjo duokles 
ir nepasirodo per kelius 
mėnesius. Kartais kai ku
rių narių nei laiškais nei 
prašymais neprisišauksi. 
Jie tu r būt mano, kad visi 
darbai, kuriuos organizaci
ja yra užsibriežus nuveikti 
—patys pasidarys. Taip 
mananti darbininkai abso
liučiai klysta. Todėl būti
nai reikia juos pertikrint, 
kad ne, taip yra, kaip jie

Kad kiek- 
reikalauja 
ir ypatin- 
kovu dar-

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

nuo 
tokia 
kova.

Nes kovotojai mūšyj, fron
te, ant pikieto ne vien puo
la nuo priešo ginklų užmuš
tais arba sužeistais, bet, da 
daugiau, jie ir jų šeimynos 
miršta iš bado. Maistp san
dėlių jie neturi, su taupyt 
irgi nieko negalėjo sunkiai 
dirbdami ir visuomet pus

alkani būdami.
. Todėl tai, kaip kur nors 
; darbininkai išeina į kovą, 
kitų darbininkų didžiausia

1 pareiga yra stot į pagelbą 
Į kovojantiems.

Dabar, pavyzdžiui, Illi- 
nojaus valstijoj streikas an
gliakasių, New Yorke ir 

'Brooklyne streikuoja čeve- 
į rykų dirbėjai ir adatos pra- 
imonės darbininkai. Tų vi- 
■ sų streikuojančių . darbinin
kų kova sunki, gi-padėtis jįu 
šeimynų apverktina. Nei 
maisto, nei drabužių neturi. 
O angliakasyklų srityse 
darbininkai turi kęst šaltį, 
todėl, kad angliakasvklu 

| baronams priklauso viskas 
— ir kaimai, miesteliai ir 
krautuvės. Jie gali strei- 
kierius išmest iš namų, jų 
krautuvės atsisako parduot kad įvairiose vietose str

Tie, kurie skaito 
ninkišką spaudą jau. žino, ■ me darbe kapitalistų kla 
kad darbininkai eina į strei
ką todėl, kad bjaurus kapi- 

Mtalistų išnaudojimas juos 
verčia tai daryti. Neit ka
pitalistinė spauda jau nega
lėjo užtylėt begėdiško dar
bininkų išnaudojimo ir ne
žmoniškai sunkių gyvenimo 
sąlygų, kuriose Gastonijoj 
darbininkai priversti dirbt 
ir gyvent.

jF Darbininkai jau žino, kad 
ne tik po visą plačią Ame
riką, bet ir po visą platų 
pasaulį, kur tik viešpatauja 
kapitalistų neapribuota ga
lia — /darbininkai kenčia 
skurdą ir priespaudą. Kad 
darbininkai (neorganizuoti 
visai) dirbdami po 60 ir 70 
valandų į savaitę—vyrai už
dirba po 10 ir 12 dolerių, o 
moterys po 6 ir 8 dolerius.

k Tai Gastonijos darbininkų 
padėtis, kurią niekas kitas 
kaip tik komunistai atiden
gė ir parodė pasauliui visoj 
nuogumoj.

Su taip vadinamais orga
nizuotais darbininkais irgi 
ne kitaip yra. Todėl, kad 
visos senosios unijos, suor
ganizuotos gerinimui darbi
ninkų būvio ir gynimui jų 

’ reikalų, tapo įrankiais ka
pitalistų klasės delei pasėk

oj m in gesnio išnaudojimo dar-j 
' bininkų. Visi darbo unijų 

biurokratai vadai tapo at
virais kapitalistų ir jų val
stybės tarnais, darbininkų 
klasės išdavikais.

Kapitalistų klasė ir jos 
valstybė valdininkai nau
doja bjauriausias priemo- i 
nes. kad užgniaužt, nuslo- 
pint kiekvieną judėjimą, 

. vedantį darbininkus prie 
organizaviįnosi į karingas

♦ Rengia Amerikos Lietuvių Proletarinio Meno Sąjungos IlII-čias Apskr.

Sukatoje, 4 Sausio (January), 1930,180 New York Avenue, Newark, N. J
Sale atsidarys 6 vai. po pietų. Koncertas prasidės lygiai 7 vai.

FrTTTTTTiTTTrm^^
kuojanti darbininkai sykiu iir mums prisieina beveik visuo- į 

met eit jų ugnyje. Mes esam 
susivieniję iš liuesai priimto 
nutarimo kaip tik kovot su 
priešais ir nenuslyst į arti
miausią balą, kurios gyvento
jai iš pat pradžios mus peikė 
delei to, kad mei išsiskyrėm į 
atskirą grupę ir išsirinkom ko
vos kelią, o ne susitaikymo ke
lią. Ir štai kai-kurie mūsiškių 
ima šaukti: eime į tą balą! O 
kada juos ima gėdint, jie atsa
ko: kokie jūs esat atsilikėliai!

nepripa
jus į

Maspetho LYROS CHORAS, Vadovaujamas O. Eremino

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

stebūklingų žolių vertės tūkstančiu 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų Ap
imtas. Jeigu tokiam žmogių ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, i 
kalnas. Taigi jeigu 
apimtu kokių nors nesmagumų, 
greit reikalauk mūsų vaistžolių 
bile vienos žemiau pažymėtų lig 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ) 
vidurių užkietėjimo, skilvio nen 
mo, nenoro valgyt, strčnų ir p 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (a 
ma), peršalimo, skaudėjimo po 1 
tine, reumatizmo, plaukų slinkį 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vi 
žolių, kurios jums sugrąžins sve 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, ga 
skausmus, ūžimą ausyse, nuom 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gi 
mūsų 
mus 4

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.
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r Puslapis Ketvirtas

Du Pasauliu Fotografuoju, Didinu ir Mi

naujų

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
LIETUVIS GRABORIUS

Graborius-Undertaker

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

ši V metų mados

FORNISIAI
WILKES-BARRE, PA

Išparduodami Dabar

mi

PARLOR

Liau
GIRARDVILLE, PA. SENO VINCO PRAKALBU MARŠRUTAS

MACYS BROS. FURNITURE CO
atsilankyti S

TURKIŠKARUSIŠKA

papras

sausio

Julius

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Pasi
pra

Panedūliais nuo 12 vaL 
dieną per visą naktj. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

ATDARA
DIENĄ II

MOTERIMS t
Panėdeliaiu ir 

Utarnlnkah

PRANEŠIMAI 
IŠ ĘITUR

atsakymo, 
sausio nebus

PLAT1NKIT 
“LAISVĘ”

•Aš jumis
Galite apsigyventi pas sabgy-

Studija atdara kiekvieną die 
nedaliomis nuo 9:80 iki 5,po

MARGARETA VALIN<
Room 32, Weitzencom Bl

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

198-200 GRAND STREET
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N

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

BEDROOM — DINING. ROOM and 
KITCHEN SUITES "

da^rė apvalūs, kaip skaurada, žandai trūko, 
kraujas virė. Valstiečiai milžiniško mies
telio dideliame būryj trypė ant vietos už 
miestelio. Moterys 
verkė.

Pulkininkas Orlov

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

Vėl Bus Svarbus Perstatymas 
Wilkes Barre

Mėgėjų grupė jau mokinasi 
vieną iš didesnių veikalų, “Ka
rolio Teta,” trijų veiksmų ko
mediją. Tai bus viena iš juo
kingų komedijų, sulošta pirmu 
kartu Wilkes Barre, Pa. Prie 
šio veikalo visi iš kalno ruoški
tės būti. , . ■

sušaukė nei mažiausių 
tų susirinkimų. O reikėjo bū
tinai apkalbėti darbininkų bė
gančius reikalus,: A. L. D, L 
D. kuopų ir kitų organizacijų 
taipgi ir Apsigynimo, kuris ši
tą maršrūtą rengia.

Vakarų darbininkai pasima
tys su drg. Senu Vincu.

Buvo spaudoje rašyta, ku
riose vietose turėjo/surengti 
Senam Vincui prakalbas, bet 
visose vietose nesurengė ir ne-

—Taip, kito kelio nėra! Kolčakas, augš- 
čiausias Rusijos valdytojas, teisingas, sa
kydamas, kad bolševizmą reikia išdeginti 
karšta geležimi kaip kokią žaizdą. Admi
rolas teisingas, kada leido mūsų atamanui 
sudeginti, sunaikinti, jeigu reikia, ir visą 
šią guberniją.

Jaunas gusaras, su liuosnorio pagonais, 
raitas prijojo prie Orlovo, ir padavė jam 
nedidelį šmotelį popierio. Pulkininkas per-

Į vairumai
Jau dvejas diskusijas turėjom 

surengę klausime mūsų darbuo
tės ir abejos buvo sėkmingos. 
Pirmame susirinkime diskusa- 
vome plačiai ^,pie įsigijimą 
kąmbarių su syetąine, Tapi dar
bui išrinktas komitetas.

Gruod&ibį-- $6 % diskusavome, 
kaip ir kokiu būįu suorganiza
vus. jaunuomenę, kad ji eitų 
daugiąuiklasių kovos keliu, o ne 
buržuazijai tarnautų. Nutarta 
gelbėti Jaunų Komunistų Lygai 
suorganizuoti jaunuolių sportą 
ir kartu auklėti Jaunų Komu
nistų Lygą. Tam darbui išrink
tas kr mitetas: D. Zdaniutė, A. 
Kaspariutė, J. Bartašius, V. 
Tamulaitis ir Botyrius. Jie grei
tu laikb šauks visų jaunuolių 
susirinkimą Wilkes-Barres ir 
jos apielinkių. Tame susirinki
me bus suorganizuota jaunų 
darbininkų sporto organizacija. 
Nei mažiausios abejonės nėra, 
kad bus pasekmės.

Tėvai, pamatę skelbimą šau
kiant jaunuolių susirinkimą, tu
rėtumėt žiūrėti, kad jūsų jau
nuoliai dalyvautų susirinkime, 
arba gavę laiškus jaunuoliai tu
rėtų būtinai dalyvauti.

Jaunuolių organizavimas yra 
vienas dienos klausimų ir būti
nų darbų. Mes tankiai kalba
me susirinkimuose ir per spau
dą, bet realiai į tą darbą mažai 
spėkų dėjome. Jei iki šiol, ne
buvo gana kreipiama atydos, 
tai dabar turėtų , visi susirūpin
ti ir dirbti su pasišventimu. 
Nors darbas yra nelengvas, bet 
įdėjus .energijos bus ir, >pasek- 
mės. \ - 1 • /

d. sausio: ■ Draugai ant vietos 
patirkite prakalbų vietą. Kal
bėtojas bus 5 ir 6 d. sausio 
Moline.

Cedąr Rapids, la., lietuvių 
kolonija baigia krikti. Rašo 
drg. M.v Asmanienė, kad pra
kalbas neapsimoka rengti del 
keleto 
sausio

Dės 
didelė 
keletas šeimynų

Kodėl? Rugsėjo mėnesi 
baigiasi angliakasių padaryta 

kompanijomis sutartis, 
gerai žino, kad 
geruoju nepasi- 

kils streikas. Todėl da- 
jau pradeda smarkiau 
, kad sandėlius anglimis 

kuomet darbinin-

žutingu partijiniu keliu. Svarbiausiu savo 
uždaviniu statau sudarymą tinkamos armi
jos, pergalę ant bolševikų, ir įvedimą tvar
kos ir tiesotumo, kad liaudis galėtų be kliū
čių pasirinkti sau formą valdymosi, kuri 
jai geriausiai patiks ir įvykinti didžiuosius 
laisvės idealus, paskelbtuosius visame pa
saulyj. Kviečiu jus, piliečiai, prie vieny-

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Lietuvių Draugijų Sve

tainės šėrininkų metinis susirinkimas 
bus ketverge, 9 sausio, savoj svetai
nėj, 29 Endicott St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi šėrininkai kviečia
mi dalyvauti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Reikės išrinkti ko
mitetą ir board direktorius. Tat su
sirinkit laiku. Sekr. _V. Motiejaitis.

Nito red,— Nors ir oro paštu 
buvo siųsta korespondencija, 
bet mus pasiekė vėlai ir todėl 
pranešimą apie diskusijas iš
braukėme.

’ •!
“Augščiausias 4 komandantas admirolas 

Kolčak. Lapk. 18. 1918. Omsk?’
Visas mokytojos kūnas buvo suspaudy- 

tas, pamėlynavęs. Krūtinę skaudėjo. Gal
va svaigo. Protas veike silpnai. Mergina 
greitai perskaitė atsišaukimą, nesuprasda
ma jo turinio. Parašas po atsišaukimu 
buvo fotografinis. Mergina sudrebėjo, pa
stebėjus žiaurų diktatoriaus parašą... 
Jos galvoj ūžė, mokykla jau pradėjo degti, 
dūmai kamuoliais sukosi. Mokytoja pašo
ko, pradėjo juoktis ir bėgioti. Mėtė nuo 
lentynų knygas, mosavo rankomis ir 
vis juokėsi. Pagaliaus, pagavus dūmų į 
plaučius, pargriuvo viename kampe ant 
krūvos knygų, jau apimamų liepsnos lie
žuviais. ... Visas miestelis, kaip ugnies eže
ras, liepsnos bangomis siūbavo.

Malda

MONTELLO, MASS.
Tarvtautinio Darbininkų Apsigy

nimo 44 kuopos susirinkimas Įbus 
pėtnyčioj, 3 sausio, Liet. Tautiško 
Namo mažam kambary, 7 vai. vaka
re. Visi nariai malonėkit atsilanky
ti, yra' svarbių reikalų. Komitetas.

ELIZABETH, N. J.
Komunistų Partijos miesto komi

tetas šaukia ■ visuotiną narių susirin
kimą panedėlį,-. 6 sausio,’Liet. Kliube, 
69 So. Park St. Pradžia 8 vai. va
kare. Yra daug svarbių reikalų 
Bus rinkimas naujos valdybos. Da
lyvaus atstovas nuo II Distrikto 
Komitetas. 2-J

PASTĄBA A. L. D. L. D. ,111 AP
SKRIČIO KįJOPŲ DELEGATAM
Apskričio konferencija yra šaukia

ma ant 5 d. sausio, 1930 metais, po 
num. 354 Park St., New Britain, 
Conn. Konferencija turės prasidėt 
10:30 vai. ryte. Todėl, kurie drau
gai esate apsiėmę atstovaut kuopas, 
turite būti laiku, nes kuo anksčiau 
pradėsime konferenciją, tuo greičiau 
ją ir užbaigsime. Be to, atminti tu
rite, kad šį kartą yra be galo daug 
svarbių reikalų aptarti. Tad delega
tų susivėlinimas sutrukdytų daug 
brangaus laiko ir viską tinkamai ne
pajėgtume apkalbėti laiku, o arti
nantis vėlumai paprastai kai kurie 
skubinasi vykti namo. Veikiausiai 
visi apsiėmę delegatais pastebės šį 
pranešimą ir atvyks laiku į konfe
renciją. V. J. Valaitis, apskričio 
sekr. ; 311-2

* NANTICOKE, PA.
A. L. jD. L. p. 135 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 5 sausio, po num. 
150 Pine St., ’ 2 vai. po j)ietų. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų.

Šioj apielinkėj per pusant
rų metų angliakasiai buvo var
ginami, ties darbai ėjo labai 
prastai, daugelis kasyklų bu
vo uždaryta. Bet dabar jau 
pradėjo “brekerių” dūdos 
staugti, dirba net dviemis pa
kaitomis.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakar© 50c; po 6 vai. vakare 75c., 

pvvn i Antroj klasėj lašais išsimaudymas /-» •EzLiKA ir miegojimas per visą naktj ant Jį VCHt(U 
trečių lubų, oringam kambaryj — | ' ;

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta RusiSkai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesni* 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

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

Pristatom kad ir toliausiai

BINGHAMTON, N. Y.
L. D. S. A. 23 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 5 sausio, pas drg. E. 
Vežienę, 164 Crary Ave.,z 2 vai. po 
pietų. Visos nares ateikit, išgirsite 
delegates raportą, iš IV Rajono kon
ferencijos. Yra ir kitų svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskit 
narių. Organizatorė.

CLEVELAND, OHIO
V. Ahdriulis, “Vilnies” redaktorius, 

grįždamas Jš Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo konferencijos, sustos 
Clevelande ir pasakys prakalbą ir 
įspūdžius iš minėtos konferencijos. 
Prakalbos įvyks utarninke, 7 sau
sio, Grdino svetainėj, 6021 St. Clair 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kiek
vieno lietuvio darbininko pareiga at
silankyti į šias prakalbas. T. D. A. 
kp.1 sekr. D. Petrauskas. 2-3

lietuvių. Todėl 6 d. 
nebus ten prakalbų.
Momes, la., lietuvių ne- 
kolonija, bet jų randasi 

Yra ir A. L.
D. kuopa, kuri galėtų 

lietuvių darbininkų judėjimą 
kelti iš miego. Drg. V. Kasa- 
kaitis, vietinės kuopos sekreto
rius, nepranešė, ar jie rengs 
prakalbas Senam Vincui 7 d. 
sausio. Greičiau, kad nebus 
prakalbų. Tai apsileidimas 
vietos draugų.

■ ’ " - i -
Sioux. City, įlaj, kolonija yra 

nemaža. Lietuvių yra apįe 
300. Tarpe jų veikimas miręs 
darbininkiškoj dirvoj. Kadai
se čia gyvavo A. L. D. L. D. 
kuopa, šiandien pakrikus. Jos 
buvęs sekretorius Budreika 
nieko nepraneša apie kuopą ir 
neatsako, ar jie rerigia Senam 
Vincui prakalbas 8 d. sausio.

So. Omaha, Nebr., drg. J. 
Armoška pranešė, kad rengia 
prakalbas 9 d. sausio, New 
Settlers Hall, 5524 So. 36th 
St. Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Draugai! Turiu priminti, 
kad iš viršminėtų kolonijų la
bai mažai gauname korespon
denciją iš. vietos lietuvių gy
venimo ir abelnai iš darbinin
kų judėjimo, čia progresyvių 
draugų yra apsileidimas nepa
rašyti žinučių į darbininkų 
spaudą. V. V. Vasys.

T. D. A. L. S. Sekr?

Kewanee, Ill., buvo parašy 
tas laiškas drg. Klevenckui 
kad surengtų prakalbas. Jis 
nedavė 
rodo, ( 
kalbų.

PHILADELPHIA, PA.
Sausio 5 d., 2 vai. po pietų 

dies Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave., įvyks nepaprastas susirinki
mas visų. Philadelphijos progresyvių 
darbininkų ir darbininkių, kad .su
tvarkyti ai* perorganizuoti Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo lietu
vių skyrių, nes dabartinį skyrių I. L. 
D. Philadelphijos ofisas skaito mi
rusiu, bet nepalaidotu ir jo daugiau 
nepripažįsta gyvuojančiu. Kviečia 
visus

MAHANOY CITY, PA.
A. L. D. L. D. 48 kuopos rengia

mos prakalbos įvyks nedėlioj, 12 d. 
sausio, 7 vai. vakare, Norkevičiaus 
svetainėj, West Mahanoy St. Kalbės 
drg. Z. C. Mažeikienė iš Cleveland, 
Ohio. Visi atsilankykite. Tą pačią 
dieną, 10 vai. ryte, Central Studijoj, 
321 E. Centre St., įvyks su drg. Ma
žeikiene pasikalbėjimas. A. L. D. L. 
D. nariai ir simpatikai esate kvieČia- 

dalyvauti. Reng. komitetas.

GARDNER, MASS. ,
A. L. D. L. D. 53 kuopos susirinki

mas bus panedėlį, 13 sausio, Liet. 
Kliube, 205 Main St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai sįitėmykit 
dieną ir atsilankykit, nes bus renka
ma valdyba. Sekr. A. Siekis. 2-4

PHILADELPHIA, PA.
I.. D. S. A. 11 kuopos susirinkimas 

bus utarninke, 7 sausio, Liaudies Na
me, kampas 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 8 ^al. vakare. Visos 
narės ateikit, yra svarbių reikalų. 
Atsiveskit ir naujų narių. U. š.

Raudoni liežuviai žiauraus žvėries (ug
nies) laižė miestelį, Širokoje. Juodi dūmai 
uždengė visas gatves. Su tauškėjimu griu
vo namai. Gyvuliai bliovė, rėkė, blaškėsi 
po kiemus. Sudaužyti vežimai pabėgėlių 
degė, kaip sausa balana. Užmuštieji ištino 
nuo karščio, raitėsi nuo i _ 
Akys Vasio Žarkovo išlindo iš kaktos, pa-j jeigu jūs jas 
balo. Galvelė visai pajuodavo. Iš kojųiįįesa pone?- 
Stepanidos liko tik juodi nedeguliai—khu- j Adjutantas 'išsitiesė, subarškėjo šporais 
lat. • Barzda Fiodoro sudegė, veidas pasi- į nusijuokė:

i J2—Taip, tikrai, ponas pulkiniųke! > 
j > . —Kalbai baigta, klausimas išrištas.—i

. -■v. . . . įsisukęs linkui mokytojų tarė jis’
vaikučiai garsiar iškrausimi.'j<~ -

v biniųs. Mokyklą uždarau. Pi___
11X1 x ii • v._ . sa.vo s^a”u s^°yėj_o kad ji yra reikalinga man, kaipo kancelia-
kiek toliaus n ziuiejo į gaisrą. Ramiai sė-:rija ir štabui kambariai; antra, aš manau, 
dedamas balne kalbėjo, kaip ir pats i save: .kad vaikus įvairių raudonųjų mokyti visai

i nėra reikalo, nes mokslas bus x naudingas 
i jiems, kada jie: paaugs, tik tam, kad rašyti 
prokląmacijas, vesti priešvaldišką propa
ganda—tai kam tas mumstf Ir taip aš bai- 
igiau. Lauk iš čia!—Mokytojos ėjo linkui 
■durų.
j —Kaltas,—greitai atsikreipė į jas vėl 
Orlovas,—nuo ryt dienos jūs man gaminsi
te valgį, ar supratote?

(Bus daugiau)

WATERBURY, CONN.
L. D. S. A. 12 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 8 sausio, savuose kam
bariuose, 7:30 vai. vakare. Visos na
rės malonėkit ateiti, yra labai svar
bių reikalų. Pereitam susirinkime, 
del mažo atsilankiusių skaičiaus, ne
buvo galima išrinkti valdybą, tat tu
rėsime tai atlikti šiame susirinkime. 
Delegatės išduos raportą iš buvu
sios metinės konferencijos. Taigi, 
drauges, šį sykį būtinai pasitengkit 
atsilankyti, nepamirškit. Sekr. M. V.

Spring Valley, Ill., drg 
Krajauskas rašo, kad jie lau 
kia Seno Vinco 4 d 
jis pribus ta dieną.

Moline, III., drg. 
nepranešė, kol kas, kur bus 
prakalbos, kokioj svetainėj, 5

HARTFORD, CONN.
L. D. S. A. 18 kuopos susirinki

mas bus panedelj, 6 sausio, po num. 
29 Lawrence St., 8 vai. vakare. Vi
sos narės ateikit, yra labai svarbių 
reikalų apsvarstyti. Mes turime pa
rodyti daugiau veiklumo sekamais 
metais, nes klasių kova vis labiau 
aštrėja. Delegatės išduos raportą 
iš rajono, konferencijos. Girdėjome; 
kad yra pasižadėjusių naujų drau
gių 'įstoti į kuopą, kas yra labai 
smagu. Pasižadėjusios draugės ne
pamirškit atsilankyti. Sekretorė.

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

Koin panijos 
darbininkai 
duos, 
bar 
dirbti 
užvertus 
kai išeis streikan, kad jų strei
ką sulaužius, privertus grįžti 
tokiomis “ sąlygomis, kokias 
darbdaviai pasiūlys.

Todėl ir darbininkai turėtų 
pagalvoti. Juk iškilus strei
kui, dabartinė unija neatsto
vaus darbininkų, nes ji dau
giau nieko nežino, kaip tik iš 
darbininku duokles išsirinkti. 
Darbininkams kitokios išeities 
nėra, kaip tik greičiausiai dė
tis prie naujosios, Nacionalės 
Mainierių Unijos ir rengtis 
prie kovos. Juk tik Nacionalė 
Mainierių Unija tikrai kovoja 
už darbininku klasės reikalus. 
Tik priklausant prie šios uni
jos ir išėjus į streiką, galima 
bus kovą laimėti.

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių. No
rintieji geriausio patarnavimo 
ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. 
Pas mane galite gauti lotus ant 
visokių kapinių kuogeriausipse 
vietose ir už žemą kainą. ,1

Taipgi bus renkama kuopos val
dyba. Sekr. J. Kareckas. 311-2

' MONTELLO, MASS.
A. L. D. L. D. 6 kuopos susirin

kimas bus panedėlį, 6 sausio, papras
toj vietoj, 7 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. Ma
nome, kad jau bus parėjus nauja 
Seno Vinco knyga. Org. Geo. Shi- 
maitis. ' 311-2

žiūrėjo gautą žinią:
—Aliur... Medvežija 9 valanda 30 mi

nučių ryto... Duodu žinoti, kad Medvežija 
paimta mūsų kariuomenės be mūšio. Pa
gal pranešimą vietos gyventojų, raudonų
jų pas juos nėra ir nebuvo. Mes pastatė
me sargybas... Žvalgai eina pirmyn. Pa
sirašo kapitonas Glybin.

—Gerai! ponai, naujiena!... Baltoji ku
melė staigiai pasisuko.—Medvežija paimta 
per mus be mūšio. Raudoni pabėgo... 
Kumelė pulkininko kaip šokį šokdama ne
šė jį keliu linkui Medvežija.

Štabas ir eskadronas raitelių su trispalve 
vėliava sekė savo pulkininką. Arklių ka
nopos tankiai mušė dulkėtą kelią. Dulkių 
stulpas lydėjo juos. Jodamas užpakalyj, 
Kostas Žestikos atsisuko. Minia valstiečių 
tyliai lydėjo akimis raitelius. Pulkininkas 
neramiai pavijo arklį šuoliais. Dulkės dar 
didesniu stulpu kilo į viršų. Minios vals
tiečių jau nesimatė, tik gaisro žara vis dar 
matėsi.

Įjojant į Medvežiją pulkininkas Orlov 
pasikvietė savp adjutantą.

—Ponas, būtinai įsakykite visiems mies
telio gyventojams susirinkti rinkoj. Pra
neškite liaudžiai, kad tuoj aus bus atlaiky
ta pamaldos del pergalės ant raudonųjų 
bandų. "

Pulkininkas su štabu apsistojo mokykloj. 
Štabo nariai ir raštininkai užėmė mokyklą 
ir mokytojų kambarius. Mokytojos užpro- 

: testavo, pradėjo prašyti Orlovo, kad palik
tų joms tuos kambarius. Pulkininkas 
bjauriai šaipėsi, kraipėsi ir nesutiko.

—Pasakykite, kad loska, ar jos negali 
i miegoti kur tai koridoriuje ant grindų. Ar 
.matote, jos garbingo kraujo. He... He...

ugnies karščio.; jje . Nors aš pagaliaus žmogus ir geras, 
,.—jis bjauriai tarė.—Ar ne 
■jis kreipėsi prie adjutanto.

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiška© 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kam1 
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavir 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Si

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefoną?; Pulaski 1090

I. i p
1



REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Kraujo lityrimai, Lafcoratorljo* Bandymai
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I

.11

Pa

TAMAQUA, PA

(Pabaiga nuo pusi. 2)

GEORGE NOBILETTI
Kapitalistiniu i Įgaliotas ir Paliudytas Now Yorko

1763

981

N. CARRELLO’S SVETAINĖJ

Prasidės 4-tą valandą po piety

Pennsylvania ChestererKONCERTAS, TEATRAS, PRAKALBOS

Walker St., prie gatvekarių 
gelžkelio, Cliffside, N. J.

■ lA

tų ir - blogintų darbo sąlygas, 
mažintų algas? Kiekvienas

Universiteto Mokinti Progresyvę 
Seriją (Eilę)

D. L K. Vytauto Svetainėje 
Kapnpas Fourth ir Upland Sts.
Prasidės 2:30 vai. po piety

Kalbėjo keletas žmonių, 
tarpe buvo močiutė 
Tuomi pirma sesija ir

Siųsdami pi n Irus 
bu savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
161 Metropolitan Ave., ) 

Brooklyn, N. Y.

* Penktadienis, Sausio 3, 1980 ■ E AI s y B.

i

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

i stUpio
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS .
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

1 CITY POINT /
Dviem šeimynom namas/ po 4 

kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromus. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 Šeimynom kampi

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

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRALITWNiAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

CLIFFSIDE, N. J.
Linksmas ir DidelisBALIUS

Rengia S. L. A. 70-ta Kuopa 
NEDĖLIOJĘ

SAUSIO 6-Tį DIENį NEI VIENO' ' CENTO MAINIERIŲ IŠDAVIKAMS!
da kovą prieš šį reakcionierių 
žygį po Nacionalės Mainierių 
Unijos vadovybe. Pažvelgki- 
te, brangūs mainieriai, kaip iš, 
jūsų tyčiojasi reakcionieriai. 
Kiek laiko atėmė "čarterius ir 
jūsų turtą konfiskavo, tai už- 
areštavo, dabar vėl prievarta 
nori visus mainierius suvaryti 
į kasyklų lokalus ir priversti 
užsimokėti desėtkus dolerių 

visas užsilikusias

Panther Creek Valley ir vi
sos; kietosios anglies industri- 

^(^jos U. M. W. of A. unijos va- 
■dai pasiryžo galutinai sunai

kinti mainierių teises ir atimti 
iš mainierių senai iškovotą jų 
duonos kąsnį, sugrąžinti senų 
laikų blogiausias darbo sąly
gas. -Tatai reikalauja anglių 
viespafciai. Jie reikalauja, 
kad būtų sulaužyta mainierių
vienybė, organizuojant kasyk-• įstojimo ir 
l,ų • lokalais, kad tuomi jie gą-| duokles. ’ Ar bereikia dides- 

*/lėtų dar daugiau sau pelnų nio pasityčiojimo? Ne ir dar 
susikrauti iš mainierių krūvi- kartą ne. Ir tas viskas yra da
no prakaito, o pačius mainię- romą naudai anglių karaliams, 
rius nustumti į didesnę*skurdo! Ar galima tokius; viršininkus 
ir vargo bėdugnę. i ant toliaus toleruoti i? jiems

Daugelis mainierių jau se-' mokėti savo kruvinai uždirb- 
nal maid, kam tarnauja Hart-Uus centus, kad jie tais mūsų 
neidy,. Ęelley if kiti Lewiso centais dar daugiau terorizuo- 
agentai, bet vis kentė dantis tų ir - blogintų darbo sąlygas, 
sukandę. Bet viskam yra ga
las. Ir šiam reakcionierių žy- mainierys atsakys, kad ne ir 
giui mainieriai griežtai pasi- sušuks: Šalin! šalin visi reak- 
priešina. cionieriai ir apgavikai! Ir taip'

.. _ . .. . . jau perdaug ilgai mus apgau-j
„ye*. PU,S« laik0; ‘“‘PĮliojate ir mintate iš mūsų sun-
7-to Distnkto ir 1-mo sub. dis- 1
trikto viršininkai atėmė 13 lo
kalų čarterius. Vienų lokalų 
atėmė ir mainierių turtą, o ki
tų užareštavo. Jie mainierius 
nori prievarta suvaryti į ka
syklų lokalus, kas reiškia šu- 
laužymą mainierių vienybės, 
nukaposimą algų, bloginimą 
darbo sąlygų po dabartine re
akcionierių vadovybe.. Jau 
dabar tas darbas yra varomas 
pirmyn, kur mainieriai pasi
davė po reakcionierių užma
čiomis. Tūkstančiai narių ve-

Tai bus linksmas ir didelis 
balius, į kurį visus ir visas 
kviečiame atsilankyti.

MUZIKA BUS PUIKI 
Po vadovyste V. Retikevičiaus

-'r

Taipgi-ir šiaip visko delei 
pasilinksminimo bus kupinai.

įžanga 50 centų ypatai

cionieriai ir apgavikai! Ir taip' 
jau perdaug ilgai mus apgau-j 

ir mintate iš mūsų sun- j 
kiai uždirbtų centų! Nei vieno, 
dolerio, nei vieno cento sausio 
4į-tą dieną reakcionieriams ir 
kohipaničnai unijai!

Ateina kietųjų anglių indu
strijos streikas rugsėjo 1-ma 
dieną, 1980 metų. Hartneady, 
Kelley ir kiti visi Lewiso agen
tai nei žingsnio nedaro prisi
ruošimui prie streiko, kad su- 
mobilizavu s visus mainierius 
sėkmingai kovai už geresnes 
darbo sąlygas ir didesnes al
gas. Priešingai^ . Jie ruošia 
dirvą visu sfnarkumu, kad 
daugiau pasitarnavus kompa
nijoms, kad daugiau nukapo
jus mainieriams algas, kad 
pabloginus darbo sąlygas, kad 
nustūmus mainierius į didesnį 
skurdą. Dar daugiau. Impire, 
Conciliation Board galva 
James A. Gorman jau dabar 
skelbia, kad visose kasyklose 
mainieriai turės dirbti 8-nias 
balandas į dieną, būti prie pi
kio ir ševelo ir už daug ma
žesnę mokestį. Ar Panther 
Creek Valley mainieriai dasi- 
leis prie to ? Šioj apielinkėj 
daugelis mainierių, atlikę sa
vo darbą į kelias valandas, ei
nate namo. Gi U. M. W. of 
A. viršininkai ruošia ir tą tei
sę atimti iš jūs. Ir jei jūs pirk- 
site sausio 6-tą dieną guzikus, 
nusilenksite prieš rekacionie? 
rius, iš jūs bus atimta ta teisė, 
turėsite dirbti 8-nias valandas 
į dieną.

Kuomet Hartneady, Kelley 
j ir kiti reakcionieriai skelbia 
sausio 6-tą dieną guzikų die
ną, pasipinigavimo dieną, tai 
mainieriai bus verčiami mokė- 

' ti ne tik mėnesines duokles,

Puslapis Penktas

bet desėtkus dolerių įstojimo- į ^kalėjimo už . dalyvavimą de- 
kompaničną uniją. Jie tai da-('mOnstracijoj; močiutė Bloor, 
ro kartu su kompanija kadlkuri dabaĮ. organizuoja gi. 
pasekmmgiaus galėtų nukapo
ti algas ir bloginti darbo są
lygas.

Nacionalė Mainierių Unija 
šaukia jus, brangūs mainie
riai, nei vienas nepirkite guzi
ko sausio 
nas mainierys neduokite nei 
vieno dolerio, nei vieno cento 
Hartneady’s, Kelley ir J. L. 
Lewiso unijai. Ir tie, kurie 
pirkote pirmiau guzikus, sau
sio 6-tą dieną nepirkite, mes
kite kompaničną uniją. Visi, 
kaip vienas, stokite į Naciona
lę Mainierių Uniją, jūsų Ljniją, 
kuri diena iš dienos gina mai
nierių reikalus. Taipgi neleis
kime nei vieno mainierio N. M. 
U. nario ar simpatiko prašalin
ti nuo darbo. N. M. U. vedė 
ir ves kovą už mainierių reika
lus tol, kol laimės kovą.
Nacionalė Mainierių Unija, 
602 Linden St., Room 314, ,

Adlen Bldg., 'Scranton,

rių darbininkus Washingtdno 
valstijoje; Pat Toohey, Na
cionalės Mainierių Unijos sek
retorius, ir Fred Beal, kuris 
nuteistas septyniolikai metų 
kalėjimo Gastonijoj. Taipgi 
kalbėjo ir keli juodveidžiai. 
Mitingas buvo labai entuzias
tiškas. Publika dainavo Inter
nacionalą ir Solidarity.

Ant rytojaus buvo atidaryta 
konferencija. Svetainė pilna 
delegatų ir svečių. Sienos sve
tainės apkabinėta visokiais re
voliuciniais obalsiais. Konfe
renciją atidarė J? L. Engdahl, 
pasakydamas prakalbą. Pas
kui sekė prezidiumo paskyri
mas, 
kurių 
Bloor, 
užsibaigė.

Antra sesiją atidaryta po 
' pietų. . Drg. Jakira pranešė, 

I kad draugų juodveidžių nepri- 
1 ima į Monongahela viešbutį. 
I Nutarta tuojaus .'demonstruoti 
prieš, viešbutį. Apie 500 dele

gatų ramiai maršavo viešbučio 
į linkui. Numarš'avus, komisija 
į pareikalavo iš viešbučio savi- 

, kad priimtų ir juodu- 
nes jie užsimokėjo, kaip į

Viešbučio savininkai į 
reikalavimą išpildyti.

.dąhl ir Mįnoro apie nuveiktus 
darbus. Tuomi antra sesija ir 
užsidarė.
K. Mickevičius ir J. Mokinys.

A. V—ličiui, Bridgeport, 
Conn.— Nesuprantam, ką 
Tamsta norite pasakyti. Pa- 
galiaus, nepaduodate net 
savo tikro vardo-pavardės 
ir antrašo. Eilės persilpnos. 
Nepasinaudosim!

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO JAS

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

kreiptis prie manąs.

1439 South 2nd Street . 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone,
Bell, Oregon 5186

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskaą, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikėt padaryt cigarus, kad | 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai/malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepįl”

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

į pagelbą. Kelley maldauja; 
kompaniją, kad ji išmestų išį. ’ 
darbo tuos xvisus mainierijis, į n‘ . J1 
ypatingai vadus N. M. U.ia slsa . . 
Gruodžio 27-ta dieną 6 N. M.lruomet Vls> d!!eZatal numar" 
U. vadus kompanija 
pas save vieną paskui kitą. Ir 
kiekvienam visokių gązdinimų 
davė. Liepė atsisakyti iš N. _ .
ht t: • u-4.- tt i\/r vos trauke paveikslus.M. U. ir būti ištikimais U. M.| ._ __
W. of A. To nepaklausius, 
neteksią darbo. Bet tuomi ne- 
nugązdino mainierių. Visi 
drąsiai atsakė, kad mes jokiu 
būdu negrįšim į tą uniją, kuri 
ihus išmetė, atėmė čarterį. 
Bosai pareiškė, kad jie neduo
sią darbo be unijos guziko., 
Mainieriai atsakė—pažiūrėsi
me kaip bus. Jei jūs nors 
bent vienam iš mūs bandysite 
atimti darbą, mes visi nedirb
sime tol, kol visiems bus duo
damas darbas. Tai sveikas ir 
drąsus atsąkymas.

Kelley subdist. jau kelis 
kartus bandė priversti mairiie- 

1 rius prigulėti prie streiklaužių 
unijos, bet tas jam nepavyko. 
Tai dabar skelbia, kad sausio 
6-tą dieną visus mainierius 
versiąs pirkti guzikus ir užsi
mokėti įstojimą po kelius de
sėtkus dolerių. Jei geruoju 
nepriversiąs’ tai ir streiką pa
skelbsiąs.

Gali Kelley skelbti streiką, 
dar bus naudingiau N. M. U. 
ir visiems mainieriams. Mai
nieriai tol kovos, kol bus pri-! 
pažinta N. M. U., o ne kom- 
panična unija. O kad taip ga
li būti, tai nėra abejonės. 
Tūkstančiai mainierių nepri
klauso kompaničnai unijai ir 
nemoka jokių duoklių, Jį^aip 14 
kasykla, 10, 11' ir kitos. Tie
sa, atsiranda vienas kitas ir 
bailys, pataikūnas kompani
jai, moka duokles kompanič
nai' unijai. Bet tokių labai: 
mažas nuošimtis. Bet ir iš tų 
nemaža dalis yra išgązdinti 
netekimu darbo ir sykiu duo
nos kąsnio. Tie mainieriai 
greitai atsistos kovos lauke, 
kuomet tik kova bus paskelbi 
t^. ' ;

Todėl kiekvienas mainierys,' 
sulaukęs sausio 6 dienos, netu-| 
rite mokėti už guzikus, nežiū
rint, kad ir pirmiau mokėjote. 
Drąsiai visi maršuokite į 
streiką prieš mokėjimą duok
lių kompaničnai unijai. Tą dje- 
ną ©balsis: Nei vieno dolerio, 
nei vieno cento reakcionieriam.

į Nacionalę Mąinierių 
kuri Veda kovą už ge- 
darbo sąlygas ir trum- 
valandas! ’ '

šaukėi®avo j viešbučio viešrumį ir 
ten pradėjo kalbėti. Kalbėjo 
keli kalbėtojai, i . _ 
laikraščių reporteriai be palio-

Polici-Į 
įjos susirinko apie 20, buvo iri 
(keli vežimai. Mat, manė, kad 
komunistai gal rengiasi “sker
dynes” padaryti viešbučio sa
vininkams. Po prakalbų visi 
delegatai išsikraustė iš to vieš
bučio ir paskui visi maršavo 
gatvėmis. Bemąršuojant dar 
kelius juodveidžius prikalbino 
prisirašyti prie T. D. A. Su
grįžus į svetainę, sekė rapor
tas T. D. A. sekretoriaus Eng-

John Naujokas
Taip’ pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Ar., 

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

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

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

skyriai:
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street 
Brockton, Mass.

Tel. 228

SERGANTf VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS , ,

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate ,nuo: 
Ifi-aujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių. Chrofuškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvip, Žarnų ir Mėšlažarnės Lig}J> 
Galvos SkąudSjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, KiČpbbjamų'jų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naūjau- 
siais, užgintais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

( PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ — 
X-Spinduliai,DR. ZINS 110EAST 16thSI.N.Y

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

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PL) 
M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

Kas yra didžiauniaa žmogau* priciaa?—Šaltis. Jia ne tik lankiausias ligas įvaro, bat 
ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

rTl , , 4 (Miltelius nuo žalčio) jokių žalčių nebijo. UiUrban s Cold Powders 76c už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo l .

_T . — mi yra tai kanuolė jirlež kitą amžiną žmogaus priežą—^v>du-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skryautą.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOI’ATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—RENGIA AM. LIET. DARK. LIT. DR-JOS 30 KUOPA, CHESTER, PA.

NEDĖLIOJĘ

■

Stata

M.

Iš Tarpt Darbiniukp

vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 
šeimynų.

M--5
> i* *

„»A#.’JeJn,au Pa9,r«*$* siunčiu VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man priaiyrti 
URBAN S COLD POWDERS ir URBOLA, au nurodymais, kaip vartoti.

Visi 
Uniją, 
resnes
pesnes

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

UiMUB____

A/1'

• « ■ 4ŽR T*
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koncertas uisidės. iš dvieilių 
kvartetų, duetų ir solistų. Da
lgaus žymūs Philadelphijos 

dainininkai ir dainininkės:
G. Balčiaus-
Stanton, pi-

G. Balčiauskaitė

aiste E. Zaleckaitė ir kiti 
garsūs dainininkai ir artistai

Kalbės Drg. R. MIZARA 
“Laisvės” Redaktorius.

Taipgi bus perstatytas labai 
juokingas veikalas*

“UOŠVE Į NAMUS— 
TYLOS NEBEĘUS”

Jazelskaitė

Smagiau, laiką praleisti niekur kitur 
negalėsite, kaip čia. Nes čia malo
nios dainos teiks jūsų sielai ramumų, 
o teatras smagiai pajuokins. Gi iš 
prakalbų gausib puikiu pasimokinimų.

Apsigynimo Konferencijos
t ---------

PITTSBURGH, Pa.—Pirma, 
negu pradėti konferenciją, bu
vo surengtas didelis masinis 
mitingas, Carnegie Music Hali. 
Tai buvo viepas didžiausių mi
tingų šioj apielitikej. Kalbėjo 
J. L. Engdahl, T. D. A. sekre
torius; Y.ett# Stromberg iš Los 
Angeles, kuri išleista po kau
cija ir laukia dešimties metų

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

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

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 karnbarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
-Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
8 akerių farma, 6 kambarių na

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

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša x$105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone, arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą..

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

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnes, negu kitų, ir angliai 
labai geri. ' •

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumįs, 
ir gąūsi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir pihinom biznius, farmas ir namus.

■LITHUANIAN AGENCY..
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

545 Brpadway, So.- Boston. Tek, 0605--4337

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKIA SU REPUTACIJA
■ , ' ‘ v ' '7 /

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir___ ,
, , ' įėjimas iš 736 Lexington Ave.

įsteigta 25.metai. Būk neprigulmingaa. Išmok karų amat* irJ?| 
dėk kęlią į pąsišekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą 
Speciales klasės moterįms. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

59th Sts-, New York City

I........ '!



Puslapis šeštas Penktadienis, Sausio 3,1939 W

VIETOS ŽINIOS
bar jis liko tiktai nykštukas, 
palyginant su šimtais naujes
nių didnamių.

literatūros Draugijos 1 Kp. 
Sėkmingai Užbaigė 
Senuosius Metus

Pereitą ketvergą įvykęs ALD 
LD pirmosios kuopos susirinki
mas buvo paskutinis pereitų 
metu susirinkimas. Nors na
rių sųsirinkiman nedaug teatsi- 
lankė, tačiaus susirinkimas rei
kia skaityti pilnai pavykusiu.

Visų pirmiausia reikia atžy
mėti tas faktas, kad -kuopa iš 
savo iždo paaukavo $50 į Agi
tacijos Fondą. Tur būt, ligi 
šiol nei viena Draugijos kuopa 
nesuteikę Agitacijos Fondan to
kiai gausią auką. Tai yra pa
vyzdys ir kitoms kuopoms. Be 
to, tame pačiame • susirinkime 
paaukauta Daily Worker’iui 
$10. Savo duosnumu retai ku
ri kuopa gali susilyginti su pir
mąja. . z . •

1930 metų valdybon išrinkta 
beyeijk. tie patys draugai: orga
nizatorius J. Jankūnas, sekreto
rė A. Klučinienė, finansų sekre
torium K.Tamošiūnas. Tik 
vieton pasitraukusio Vinikaičio 
iždininku išrinktas P. Lileikis.

Pereitais metais kuopa turėjo 
175 narius. Tai yra keliais na
riais daugiau, negu užpereitais 
metais. Kaslink šių metų, tai 
kuopiečiai mano, jog apie mo
kesčius reikia pradėti galvoti 
išanksto. Sekančiame susirin
kime nariams bus dalinama Se
no Vinco apysakų knyga už per
eitus metus. Tai tuomet ir bus 
puikiausia proga pasimokėti 
mokesčius už šiuos metus. Mū
sų obaląiu turi būti: mokėkimės 
išanksto!
. Beje, sekančiame susirinkime 
ne tiktai gausime didoką kny
gą, bet taip pat d. V. Paukštys 
pakviestas skaityti pręlekciją 
apie Lietuvos ekonominę padė
tį. , Taigi šekdmas susirinkimas 
bus labai įdomus.

Važiuosi hie Newarkan
( 1 > 4 * •

Kuopos susirinkimas išrinko 
delegatus į Draugijų Sąryšio 
konferenciją, o po to buvo ren
kami delegatai į ALDLD antro 
apskričio konferencijon, kuri 
įvyks Nfewarke 12 dieną šio mė
nesio. Konferencijon delega
tais išrinkta J. Klučin, A. Klu
činienė, Dvariškis, Jankunaq, 
Pfuseika, J. Bondzi, J. Siurba, 
Deikus, Mikalauskienė, Nalivai- 
ka, Naktinis ir įKripaitis. De
legatai tik nepasivėlinkite būti 
Newarke į laiką, tai yra dešim
toj valandoj. Konferencija pa
darys daug svarbių tarimų ir 
pirmoji kuopa, kaipo didžiausia 
apskrity, turi gerai pasirodyti.

Korespondentas.

Darbininkių Susivienijimo 
1 Apskričio Konferencija ,

Konferencija įvyko “Lais
vės” svetainėje pereitą nedėl- 
dienį. ‘Ji buVo gana pasek
minga. Delegačių buvo 24 
nuo 12 kuopų. Konferencijai 
buvo išduotas valdybos rapor
tas. Pasirodė, kad valdyba 
rimtai darbavosi.
. i štai daviniai apie kuopų sto
vį: ; i Į J

1 kuopa Brboklynė turi 44 
išarės. Iš jų Koippnistų Par
tijos narių yra tiktai 4. (La
bai mažaij) Kuopa gaųsiąi au
koja Visuomenės reikalams., 
Elizabeth, N. J., kuopa turi 19 
narių ir beveik pusė jų pri
klauso Kompartijai. Newarko 
kuopa pastaruoju laiku pakilo 
iki 20 narių. Gi šalia New
arko, Kearny, N. J., įsikūrė 
nauja kuopa, kuri jau turi 10 
narių. New York City kuopa 
turi 10 narių. Patersono kuo
pa turi 29 nares, o ižde 30 do
lerių. Beje, priminsime, kad 
sekančioji I Rajono konferen
cija įvyks Patersone. < Bayon
ne kuopa neprisiuntė delega
čių. Kodėl tokia nelaimė?

Cliffside kuopa, turinti 19 
narių, per metus laiko išauko- 
jo darbininkiškiems reikalams 
133 dolerius. ___ ___ __

Todėl, kurie tėvai bei moti
nos nori, kad jų vaikučiai la
vintųsi, o ne leistų laiką vel
tui, privalėtų . juos atvesti ir 
prirašyti prie Draugijėlės. Mo
kestis į mėnesį tik 15c ir 25c 
įstojimo.

Jaunuolių Draugas.

................... i ........ i , ........ i........n.............. ..

MIRTYS—LAIDOTUVES LORIMER RESTAURANT

žino-
Jau- Draugės Darbininkės!

Paskutinį kartą primename 
jums prieškarinę konferenciją, 
kuri įvyksta šeštadienį, 4 d. 
sausio, Irving Plaza Svetainėj, 
kampas 15th 
New Yorke, 
po pietų.

Raginame
gi Darbininkių Susivienijimo 
kuopų atstovės turi būti. Jei 
kuopa neišrinko, tai lai valdy
bos narės dalyvauja. ■

>. ' į Delegate.

Kaip Gyvuoja Ateities 
Žiedo Draugijėlė

Tur būt, visiems yra 
ma, kad Ateities žiedo
nuolių Draugijėlė', Williams- 
burge suorganizuota, gyvuoja 
jau keli metai. Bet is dau
gelio atžvilgių dar nepavyko' 
jaunuolių lavinimą pasta
tyti darbininkiško judėjimo 
pamatais: Su pabaiga pereitų 
metų yrą padaryta gera pra
džia perorganizavimo darbo. 
Jau mes turime apie desėtka 
narių, kurie priklauso prie pi
onierių grupės ir mums pa
gelbsti skleisti Draugijėlėj 
darbininkišką mintį ir dau
ginus nušviesti klasių kovą.

i ' Sekantį pirmadienį, sausio . , , 1 . . .
6 d., 8 vai. vakare, po pamo-j 
kų, įvyks Draugijėlės mene- m . o i ' ■
sinis susirinkimas ir tuo pačiu I nlvlUą J lull v U t u 

laiku_ turėsime iš Pionierių Pavojingai ApSlfgO 
grupes kalbėtoją. Todėl kvie- J • 
čiame kaip tėvus, taip ir pa
šalinius jaunuolius atsilankyti 
ir pasimokinti iš pionierių ko
vos politinėj dirvoj.

Kas link pačios mokyklėlės, 
mes šiuo tarpu turime gabius 
mokytojus: Adelę Zablackiūtę, 
Purvėną ir J. Kraucevičių, ku
rie mokina kas pirmadienio 
vakarą lietuvių kalbos ir ra
šybos, o J. Braidūnas vadovau
ja choreliui. Penktadienio va- 

East New Yor- karais, taipgi “Laisvės” salėje, 
ko kuopa turi 14 narių ir dar- V. Zablackas mokina muzikos 

’ , Ta patį ant sekančių instrumentų: 
pasakyti apie Great: mand°linŲ, gitarų ir banjo.

buojasi neblogiausia, 
galima
Neck kuopą, kuri turi 22 na-| 
res. Apie Maspetho kuopą 
reikia pasakyti, kad narių ji 
turi nemažai, bet delegatė nu
siskundė, kad Maspethe labai 
sunku darbuotis. Lindeno kuęr 
pa susideda iš 11 narių. 
Ridgewoodo kuopa turi 12 na-i 
rių ir darbuojasi neprastai.

St. ir Irving PL, 
Pradžia 2 vai.

visas dalyvauti,

t

fNaujų metų dienoj Didžia
jame New Yorke nuo alkoho
lio mirė viena moteriškė ir du 
jauni vyrai; į ligonines suvež
ta 79 asmenys pavojingai ap
sigėrę ir reikalingi gydymo, 
tai yra 28 daugiau, negu 1929 
naujų metų dienoj ir 41 dau
giau, nekaip 1928 naujameti
nėj dienoj.

Dar niekad nuo blaivybės į- 
statymo įvedimo alkoholis taip 
laisvai neplaukė viešbučiuose, 
kabaretuose, valgyklose ir 
kliubuose, kaip šių metų pir
mą dieną.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Tai Nebuvo Juokas, Bet 
Rimtas Plėšiku Darbas

Kada keturi jaunuoliai

Victor Jonilas, 49 metų, 49 
Montieth St., mirė 31 d. gruo
džio; palaidotas 2 d. sausio, 
šv. Jono kapuose.

William Kehr, 45 metų, mi- 
rex Kings County Hospitalėj 31 
d. gruodžio; bus.palaidotas 3 
d. sausio, Alyvų Kalno kapuo
se.

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių, ice cream ir 

stationery storas. Prie storo yra 
du kambariai; biznis įdirbtas, randa 
nebrangi; savininkas turi du bizniu, 
už tai parduoda. Pasinaudękit pro
ga. Kreipkitės po num. 16 Olive St., 
prie Grand St., Brooklyn, N. Y.

‘ 1-10

DR. A.; L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

SpecinliRtaa dėl visų ligų ir ,. operąc|jq: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

Naujausi Diagnozo' ir Gydymo būdai.

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

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

Nedėliotais 10 A. M. iki J P. M.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Lietuvių Valgykla
VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽUS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM [F 
v s

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ 
417 Lorimer Street “Laisves” Name1

BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Didgnoza
221 South 4th Street

■ (Driežais Bridge Plaza) ' 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 priež 
Ketvergaia
Penktadieniais 
sulyg sutarties.

piet; 2-8 po piet.
ir Hubatomis iki 6 vai. 

ir Bekmadieniaia tik

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Td., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyef Street 
(Williamsburg Bridge Pfaea) 

Brooklyn, N. Y. ,
WALANDOS: ‘ I

Nuo 9 ryte iki 6 po pietą.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

DAINININKAI!
Jeigu jūs norite dainuoti gerai, 

naudokitės geriausia instrukcija, 
kokią tik galite prieiti.

Aš galiu Įrodyti, jeigu jūs tu
rite bent kokį talentą, kad aš ga
liu jus tikrai išmokinti dainuot j 
labai trumpą laiką, ir tada aš ga
rantuoju jums kontraktą jūsų pro- 
fesianaliam pasirodyme.

Ateikite atlankyti mano vaka
rinę klasę nuo septynių iki astuo
nių valandų. < i

Kainos už lekcijas pradiniams: 
nuo 3 iki 4 i lekcijų kiekvieną sa
vaitę, $6.'

ROIG STUDIO
328 W. 29th St., New York City

Mokina buvęs operetiškos grupės 
Gypsy Vagabonds direktorius.

231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
264 Front St.. C. Brooklyn, N. Y.“RETEŽIŲ SUTRAUKYMAS”

Šis judamasis paveikslas tei
singai ir greitais veiksmais at- 

j vaizduoja įvykius, kas dėjosi 
Beveik visose kuopose, išė- Sovietų Sąjungoj po revoliuci

nius .Elizabeth, draugių, tpri- jos, kada bolševikai paėmė ga- 
klauęąnčių Partijai, yra Jąbai Hą i savo rankas. Jis parodo 
mažai. Į. tai reikią; kreipti +0^00^^110 aQn-

rįmtoę domės., Kqv,q mėnesį 
prasidęda organizacijos vaiusį 
ir apie vajaus reikalus, labai 
daug kalbėta.. Apskričio val
dyba įgaliota rengti prakalbas, 
o be jo bus dedama pastangų, 
kad kiekvienoj kolonijoj įvyk
tų platesni. pasitarimai. šj 
konferencija nuskyrė kiekvie
nai kuopai kvotą—kiek būtent 
ji turi naujų narių gauti. Tuo 
būdu Brooklyno kuopa turės 
pakilti,iki 60 narių, Patersono 
iki 37 narių, Elizabetho iki 
29 narių ir taip toliaus. Kiek
vienos kuopos čia neminėsime, 
nes delegatės praneš apie savo 
kuopos kvotą.

Konferencija išrinko apskri
čio komitetą iš veiklių drau
gių. Gal būt, kad kopiitetui 
pasiseks ir naujų kuopų suor
ganizuoti apskričio rubežiuose. 

Konferencijai pasibaigus, 
draugės brooklynietės skaniai 
pavaišino delegates kava ir už- 

Taip kad naudin- 
konferencija pa- 
draugiškoj nuo-

i kandžiais.
gai praleista

_ su sibaigė labai
revolveriais įėjo į chiniečių taikoj.
valgyklą naujų metų ryte, Dabar tik, draugės, imkitės
Rockville Centre, Long Islan- darbo, kad kuo daugiausia 
de, tai 25 valgytojai ir gėri-j naujų narių gavus, kad kuo
kai ėmė delnais ploti. Jie ma
nė, kati “boysai’ 
nąująjnetinį jupką

čia daro 
Bet pasi

rodė rimtas dalykas. Plėšikai, 
revolveriais prispyrę, atėmė 
SI 10 iš vyriaJusio valgyklos1 
tarnautojoj išsiėmė $245 iš re- 
džisterid ir prasišalino, tačiaus 
nekliudydami nei vieno iš 
publikos.

tampriausia susirišus su darbi
ninkų judėjimu. ( (Nen>o.

‘Times” Buildingas 25 Metai 
Atgal Buvo Augščiausias

25 metai at^al ' dienraščio 
“Times” Buildingas buvo aug
ščiausias New Yorke, o ida-

TTF“

PfiTNYČIOJE, SUBATOJE IR NEDĖLIOJĘ

SAUSIO (JANUARY) 3,4 ir 5
Vienatinis Sovkino Produkcijos

“BREAKING CHAINS”
Sujudinanti Drama, Vaizdinanti Porevoliucijihį 

Gyvenimą Rusijoje
133 Second Ave. 
Kampas 8th St. 

New York) N. Y, ■ST. MARKS THEATRE
Rodymas tęsis nuo pietų iki vidurnakčio 

įžanga iki 6-tai Valandai Vakare 25 centai 
SS

gyvenimą ir tarpsavinius san- 
tikins dviejų šeimynų iš dviejų 
priešingų klasių.

Sūnus didelio fabriko vedė
jo, Vladimiras Zaglobinas iš 
už kampo užmuša darbininką 
Steponą, kuris buvo pašventęs 
savo gyvenimą revoliuciniam;' 
judėjimui ir kovojo ant bari
kadų , už geresnę darbininkų 
klasei' ateitį.

Po Stepono mirties, našlai- 
rė Katriutė perėjo į globą 
savo močiutės, kuri ją pasiėmė 
į nedidelį fabrikinį kaimelį.

Vladimiras Zaglobinas, /ku
riam nusibodo gyventi sosti
nėje, kareiviškai apsirengęs 
parbėga pas savo tėvą, fabri
ko vedėją, tame kaimelyje, į 
kurį buvo atkraustyta Katriu
tė.

Sovietai konfiskuoja fabri
ką. Tėvas ir sūnus pabėga į 
Paryžių. Bet pirm to jie sudė
jo savo perlus, deimantus ir 
auksus į dėžutę;^atplėšė savo 
name grindų lentą, po ja pa
kišo dėžutę su brangumynais 
ir vėl prikalė lentą. < -o.'

Praėjo keli metai, ir Zaglo- 
binų 
visus 
visas 
kad 
sianti sugriūti. 1

Tada Vladimiras; po sveti
mu vardu, < sugrįžta atgal, ir 
pristoja tarnauti už šoferį ta
me fabrikiniame (kaimelyje^ 
Jis atranda; kad jo pirmesnię- 
ji namai yra paversti' į darbi
ninkų kliubą, ir ka'd Katriutė 
ir C’os močiutė' gyvena tame 
kambaryje, po kurio grindimis 
yra paslėpti jo perlai ir dei
mantai.

Zaglobinas daro viską, ką 
tik galėdamas, kad tik' pri
verst Katriutę įsimylėt jįjį.

Vieną kartą, kad^ senė iš
ėjo į bažnyčią, .Zaglobinas už- 
kviečia Katriutę eit su juo pa
sivaikščiot; jis ją nusiveda į 
mišką ir užmuša. Pąskui par
bėga į jos kambarį,' atsiplėšia 
grindų lentą ir pasiima dėžę 
su brangumynais. Kaip tik 
tuo laiku įeina kambarin ir 
senė. Jinai nusigąsta, pama
čius 'Zaglobiną, ir pradeda 
klykti. Zaglobinas gi ir ją už
muša. Paskui bando pabėgti.

Bet stipri revoliucinės teisy
bės ranka nutveria jį, ir niek
šas gauna, ko jis užsitarnauja.

“Retežių Sutraukymas" 
(“The Breaking Chains”) ga

ilimą dar matyti: šiandien, 
! penktadienį, šeštadienį ir sek- 
|madienį St. Marks Teatre, 133' 
Second Ave., kampas 8th St., 
New Yorkė. •

Veikalas yra pagamintas So
vietų . Sąjungoje, ir visur pa
darė didelio įspūdžio, kur tik
tai buvo rodomas.

I

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
J .'

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PltiLAI

PHONE 
Stagg 
5043

Mk.

Nufotografuoja ir 
numaiiavoja viso
kiu s paveikslus 
Įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
eenua ir krajavus 
Ir sūdaro > su 
amerikoniškais.

TEL • 
Tri&ngic 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

visiem be skirtumo.P-itarnauju %. . .
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas maną,; e 
patarnausiu kuogeriausiat

734 Grand Street 
BROOKLYN* N. Y. *

šeimyn'a ne tik išeikvojo 
pinigus,' bet prarado ir 
viltis, kurias jie turėjo, 
bolševikų valdžia turė-

Iš “LIETUVIŠKOS 
RADIO VALANDOS”

Naujų metų vakare, 9 vai., 
iš WBBR radio stoties, Aido 
Choro merginų sikstetas, va
dovaujamas šalinaitės ir jai 
pianu akompanuojant, gražiai 
sudainavo pustuzinį populiarių, 
dainų.

Po jų kas tąi smuiku griežė, 
tęsdamas “lietuvišką valandą,” 
kaip sakė programos skelbė
jas.

Paskui, nei iš šio nei iš to, 
prie “lietuviškos valandos” bu
vo prikergtas tūlas lietuviškas 
biblistas, kuris skelbė savo 
“Sargybos Bokštą,” knygas ir 
kitokį biznį, sulig kurio: “mi- 
lionai žmonių, kurie dabar gy
vena, tai jau niekad nemirs.”

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

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

/h 7 d
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•"i ' VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 
Grynų; Žolių ir Neturi Savyje Jokių 

i ’u c' .i Chemikalų
Šiais Vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia vįrint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigęrt 
einant gult, visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. AKai
na ........................*........................... 60c, per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia 
vaistine. 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 sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkįt šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu, ,

-L- 
=

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Tai žmones, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa« 
vo kostumerių. Valgius 
laiko Šviežius ir paganu* 
na skaniai.
Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senais matėm ėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

• BROOKLYN, N?Y
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