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KRISLAI
Lenino Paminėjimas.
Parengimai.
Propaganda.
Traukimas Partijon Na

rių.
Rašo Dimas Benamis

Pirmas Lietuvių

Darbininkų, Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulj!

Lenino penkių metų mirties 
minėjimo > mitingai turi būt 
prieškarinėmis demonstracijo
mis. Kad padarius tas demon
stracijas masinėmis, reikšmin
gomis, būtinai reikalinga inten- 

» syvė agitacija visose mūsų or
ganizacijose, kad darbininkai 
tose demonstracijose skaitlin
gai dalyvautų.
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Prasidėjo Teismas So
vietą Pinigą Dirbėją

Amerikoj 2,000,000 Semj Sovietai Sugrąžino Kau-
Žmonių Negali Save Užlaikyti no Senovės Archyvus

Pavienio Numerio Kaina 4 Metai XX, Dienraščio XII

Amerikos Prekyba Padidėjo 
su Lotyniška Amerika

Lenino mirties‘minėjimo die
nose neturi būt laikoma jokių 
kitokių susirinkimų arba paren
gimų apart masinių prieš-kari- 
nių demonstracijų.

Jeigu kapitalistų klasė ir jos 
valstybė skaito reikalingu atidėt 
j šalį visus kit. menkesnės svar 
bos reikalus, o visą svarbą deda 
ant karinio prisirengimo, tai 
darbininkų klasė irgi negali ne- 
priduot tam svarbą.

Mūsų įvairių darbininkiškų 
organizacijų parengimuose iki 
šiol prisilaikoma keistos, sveti
mos, visai ne darbininkiškos 
taktikos. Tokiuose parengi
muose ne tik kad neskleidžia- 
ma klasiniai sąmoningos darbi
ninkiškos propagandos, neplati
nama revolicinės literatūros, 
bet da daugiau, neagituojama 
net už tą pačią organizaciją, 
kurios parengimas atsibūna.

Būtinas reikalas pakeist pa
matiniai tokia netikusi snaudi- 
mo ir ištižimo taktika.

BERLYNAS.— Pirmadie- 
nį čia prasidėjo teismas 
dviejų rusų kontr-revoliu- 
cionierių ir šešių vokiečių 
fašistų, kurie buvo pradėję 
dirbti Sovietų Sąjungos pi
nigus su tikslu tai šaliai pa
kenkti. * f,

Sakoma, prie jų buvo pri
sidėjęs Sir Henry Deter- 
ding, prezidentas Royal 
Dutch Aliejaus Kompani
jos; generolas Hoffman; G. 
Nobel, sūnus įsteigėjo gar
sių Nobelio dovanų, kurių 
viena kasmet skiriama pasi
žymėjusiems “del tąikos”. 
Taipgi keli kiti Vokietijos 
fašistų vadai įvelti į tą suo
kalbį.

NEW YORK.— Lyga del 
Industrinės Demokratijos 
paskelbė statistikas apie pa
dėtį senųjų biednų žmonių. 
Viso Jungtinėse Valstijose 
yra 2,000,000 asmenų, virš 
65 metų amžiaus, kuriuos 
turi užlaikyti arba tam tik
ros įstaigos arba pavieniai 
asmenys. Jie išgyvenę iki 
to amžiaus nepajėgė susi
taupyti nei tiek pinigų, kad 
galėtų be jokios pašalpos 
baigti savo gyvenimą.

Biednųju namuose randa
si 85,889.

Praloto Olšausko Bylos Mo
tyvuotas Sprendimas

Prieš pradėsiant programą,

Nušovė Pačią ir Du Kitus

SALT LAKE CITY, Utah. 
—Delbert Green, 20 metų 
amžiaus, sekmadienį prisi
pažino policijai, kad jis nu-

kas nors, turėtų mažiausia kokį šovė savo pačią, jos motiną 
pusvalandį kalbėt apie darbin. ir jos patėvį. Sakė, kad ir 
reikalus. Kiti gi turėtų platint pats norėjo nusižudyti, bet 
įvairią literatūrą, ypatingai. revolveris neiššovęs.
tarpe jaunuolių, anglišką, ko
munistinę literatūrą. Reikia tu
rėt omeny, kad į 
sueina darbininkų 
kių, kurių tankiai 
negalima matyt.

Komunistinės 
darbas pusėtinai apleistas. Jei
gu visoj šalyj priskaitoma virš 
penkių milionų bedarbių darbi
ninkų ir ta skaitlinė ne mažė
ja, o didėja, tai savaime su
prantama, kad komunistinei 
propagandai sąlygos prielan
kios. Kodėl gi ta propaganda 
nėra varoma?

parengimus 
it darbinin- 
niekur kitur

propagandos

Kadangi pati atsisakė grį
žti'su juo gyventi, tai jis 
nusprendė ją nužudyti. Nu
ėjęs į jos motinos namus su- 
siginčino su jos patėviu ir 
motina; nušovė juos pirma, 

paskui nušovė savo pačią.O

Gyvanašlių Sąjunga

Gal būt kai kas bandys tei
sintis “nusenėjimu”, kaip kad 
n.ekurie daro susirinkimuose ir 
per’ spaudą? Aš manau, kad 
panašiems pasiteisinimams ne
gali būt vietos šiame reikale. 
Net seniausias senis gali dalinti 
plakatus, gali nueit (be abejo
nės nueina tiktai kitais reika
lais) pas kaimyną' vieną antrą 
ir pasakyt, kad tada ir tada, 
ten ir ten bus prakalbos—eisi- 

ėXne! *

Telšiuose susirašė 21 vy
ras, kuriems yra pabėgusios 
žmonos. Jie nori net gyva
našlių sąjungą sudaryti, ka
da gintų reikalus prieš mo
terie Jie sako: “Esam nei 
pakarti, nei paleisti; dau
guma turim ūkius, čia rei
kia gaspadinės, tos nėra, 
kažkame valkiojasi. Kitos 
žmonos vesti negalime, nes 
bažnyčia ' neduoda šliūbo. 
Visi ima galvoti apie kokį 
nors svietišką šliūbą.

KAUNAS.— Iš visai pa
tikimų šaltinių teko sužino
ti, kad praloto Olšausko by
los motyvuotas sprendimas 
apygardos teismo jau pa
ruoštas ir greitu laiku tik
rai, sako, būsiąs paskelbtas.

Motyvuotas sprendimas 
bus skaitomas Kauno apy
gardos teismo rūmuose, t. y. 
toj pačioj salėj, kur buvo 
nagrinėjama byla.

Sprendimas, sako, esąs la
bai ilgas (bent šimtas spau7 
sdintų pusi.) ir rimtas.’ Tik 
dabar visi,—ir teisininkai ir 
visuomenė, — susirūpinę, 
kaip tas motyvuotas spren
dimas bus skelbiamas: vie
šai ar uždaromis durimis. 
Manoma, tačiau, kad nuo 
visuomenės nebūsią slepia
mi tie argumentai, kuriais 
remiantis pralotas Olšaus
kas kalinamas.

Iš patikimų šaltinių teko 
patirti, kad vyriausia nota
ras p. Dargis įteikė atsista
tydinimo raštą.

Pabėgo Turkų Ministeris 
Su Pinigais

Kaip kur darbininkai jau 
pradeda suprast reikšmę ir 
svarbą roles .Komunistų Parti
jos klasių kovoj. Tokie darbi
ninkai tankiai ^avo organizaci
jose kelia klausimus apie rėmi
mą įvairių Komunistų Partijos 

J kampanijų finansiniai. Bet jie 
da nepriėjo prie to supratimo, 

• kad finansinės paramos da ne-' 
užtenka. Visi Komunistų Par
tijos simpatikai turtų suprast, 
kad svarbiausia ir reikšmin
giausia jai parama yra tokia, 
kur patys darbininkai aktua
liai dalyvauja Partijos visose 
kovose ir darbuotėse.

Pakraščio Sargybiniai Va
gia Nuo Butlegerių Atimtą 

Degtinę

NEW LONDON, Conn.— 
'Kapitonas L. T. ChalRėr, 
galva, štabo pakraščio sąr^ 
gybos spėkų, sekmadienį 
pranešė, kad daugiau pa^ 
vogtos degtinės, tapo atras
ta ant sargybos laivų, su
grįžtančių iš Naujosios, An
glijos pakraščio, kur gaudė 
butlegerių laivus. Pavogta 
degtinė buvo sargybos at
imta nuo butlegerių laivo 
Flor de Mar.

STAMBULAS.—' Iš< Tur
kijos pabėgo buvusis preky
bos ministeris Ali Geuani, 
pasisavinęs 1,200,000 fran
kų sumą. Ali Geuani savo 
ministeriavimo metu sutarė 
turkų prekybos sutartį su 
Vokietija.

J “VAIDUOKLIS”

Darbininkai būtinai turi per- 
siimt tuo supratimu, kad Ko
munistų Partijos darbuotė bus 
pasekminga, jeigu ta partija 
bus skaitlinga nariais. Todėl 
kiekvieno darbininko būtina 
pareiga stot į savo partiją.

i Delei Amerikos, tapusios drū
čiausia imperialistine šalim pa- 

; šaulyj, būtinai reikalinga, kad 
J^omunistų Partijos narystė 

^7; Hskty šimtus tūkstančių.
Todėl darbininkai ir darbinin- 

savo organizacijose, pa- 
ypatingai dirbtuve-

Rasta Komunistinė Vėliava 
Ir Proklamacijų

Aleksote, ties Linksmakal- 
nio kalnu, ant telefono vie
lų rasta užkabinta komu
nistų vėliava. Prie trikota
žo dirbtuvės rasta išbarsty
tų kom. proklamacijų.

Klounalių kaime, šalia 
Kretingos, mirė panelė." Po 
kiek laiko mirė ir jos vai
kas. Norėdami vaiką pa
laidoti šalia motinoš, atka
sė jos karstą. Panelės my
limasis, norėdamas sužinoti, 
kaip beatrodo jo buvusi my
limoji, atidengė karstą.

Dabar pasklydo kalbos, 
kad naktimis • minusioji 
vaikščiojanti. Vieną vaka
rą atėjusi prie sesers lango7 
ir taip sudavusi į palangę, 
kad net namas sudrebėjo. 
Prietaringi apylinkės gy
ventojai bijo vakare lauke 
pasirodyti.

se apie tai turi kalbėt, apie tai 
diskusuot. Vienas antrą ska- 
tint, ragint stot į eiles Komu
nistų Partijo'S—revoliucinio va
do darbininkų klasės.

Los Angeles, Cal.— Sek-' 
madienio rytą Čia pasirodė 
pirmas lietus į keturis mė
nesius. - '

’ KAUNAS.— Po ilgos ke
lionės Kauno miesto seno- 

■ vės archyvai pagaliau par- 
• vežti iš Maskvos į Kauną ir 
1 atiduoti miesto muziejui.
1 Ten juos dabar studijuoja ir 

tvarko. , *
Kaip painformavo miesto 

muziejaus konservatorius p. 
Puzinas, šie archyvai turi 
be galo didelės reikšmės 
Kauno ir šiaip bendrąjai 
Lietuvos istorijai. Jie susi
deda iš 45 užrašų knygų, 30 
Kauno Žemės teismo archy
vo knygų ir 15—Kauno ma
gistrato.

Knygos ranka rašytos; 
tai visokie protokolai ir 
stambių įvykių pažymėji
mai. Knygos storos, kai ku
rios ligi 1000 pusi., odiniai 
apdarai daug kur nuplėšy
ti, kur-ne-kur trūksta pus
lapių dalių..

Įdomiausia—Kauno ma
gistrato archyvai, kurie 
prasideda nuo 1522 m., va
dinasi dar prieš pastačius 
dabartinę Rotušę. Šių ar
chyvų I knyga rašyta loty- 
niškai. . ir, vokiškai, _tplg.snės 
lotyniškai ir lenkiškai.
; Vokiečių .kalbos vartoji- I 
nias štai kuo pagrįstas :> Vy
tauto Didžiojo pakviestieji 
Lietuvon vokiečiai apsigy
veno Kaune labai skaitlin
gai ir turėjo net miesto rei
kalams vyraujančios įtakos. 
Daugumas pirmųjų Kauno 
burmistrų — vokiečiai! Te
ko .pamatyti vienoj iš ar
chyvo knygų dabartinės Ro
tušės pamatinio akmens už
dėjimo protokolas, pavadin
tas “Fundamentum Praeto- 
rii Murati”. Iš to pavadini
mo (Mūrinės Rotušės pa
matų padėjimas), galima 
spręsti, kad senoji Rotušė 
buvusi mędinė.

Tas “Fundamentum” įvy
ko 1542 m. liepos mėn. 28 
d., 11 vai. 10 min. dalyvau
jant eilei įžymių asmenų su 
“advokatu” (burmistru) Jo
kūbu Sigultzų iri prokonsu
lu (viceburmistru) Frederi
ku* Korku; iPirmas posėdis 
“mūrinėj Rotušėj”. (dabar
tinėj)' įvyko 1562 m. gegu
žės mėn. 23id. i t i; .

f Žinoma, ! tarp - pirmųjų 
burmistrų pavardžių rte ma
ža ir lietuviškų, k', a. Norei
ka, Birutis. Lietuviai pra
deda vyrauti Kauno .miesto 
reikaluose prasidėjus tiky
bos kovomsį kai miestiečiai 
—čiabuviai buvo už katali
kybę, o vokiečiai už Liuterį. 
Tada vokiečius suvaržė ir 
neleido jiems bažnyčios Ro
tušės aikštėj statyti, tik Žy
dų skersgatvyj (dabartinėj 
Mariampolės gatvėj).

’ 30 žemės teismo archyvų 
knygų prasideda nuo 1581 
metui •> Jų turim beveik vi- • 
sas ligi 1703 m. Jos rašy
tos gudiškai ir lenkiškai. Jų 
turinys-—bylos del žemės ip < 
turtų perleidimo Kaune 
Kauno apskr. r

ir

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų prekyba su 
lotyniškos Amerikos šalimis 
padidėjo veik ant 600 nuo
šimčių nuo 1900 metų, pa
sak Prekybos Departmento 
raporto. 1900 m. prekyba 
siekė $300,000,000, gi 1922 
metais jau siekė $2,000,000,- 
000.

Lėks Orlaiviu iš 
Maskvos j New Yorką
MASKVA.—George King, 

amerikietis lakūnas, sudarė 
su Sovietų vyriausybe pla
nus lėkimui orlaiviu iš Ma
skvos į New Yorką, atei
nantį rudenį. Jis veikiau- 

1 šia lėks tuo ruožtu, kuriuo 
dabar lekia čuchnovskio 
ekspedicija jieškoti Ameri
kos dingusių lakūnų, , per 
Krasnojarską, Jakutską, ir 
Nižnikolimską, į North 
Cape apielinkę. Iš ten ma
noma lėkti 60 mylių per 
Bering jūrų susmaugą į A- 
laską ir per Edmonton į 
New Yorką.

Sovietai prižadėjo visais 
galimais būdais gelbėti jo 
kelionei.:. ■ < ’

Surado Senovės Miestą
> ) PHILADELPHIA, Pa. — 
Čia pirmadienį gauta pra
nešimas nuo Pennsylvani- 
jos Universiteto mokslinės 
ekspedicijos, kad mokslinin
kai surado senovėj liekanas 
toj vietoj, kur buvo chaldie- 
čių miestas Ur. Surado na
mus, pastatytus 6,000 metų 
atgal.

Nušovė Tėvą, Peršovė
Motiną

ST. LOUIS, Mo.— Alan 
R. Schumm, 17 metų am
žiaus Illinois Universitete 
studentas, apie 2 vai. sek
madienio rytą' parėjo namo 
iš pokylio, prikėlė tėvą ir 
motiną ir užklausė jų, ar jie 
tiki į dievą. “Žinoma, aš 
tikiu, kad yra dievas”, at
sakė jo tevtts. Paskui jis 
įsakė jiems melstis. Tėvams 
tas labai. keistai , atrodė ir 
jie nepakląusė jo; tuomet 
sūnus išsitraukė revolverį 
ir pradėjo šaudyti. Tėvą 
nušovė, motiną peršovė.

Alan policijai pasakojo, 
kad jis troško nušauti tė
vus, ir būtų nušovęs bile 
vieną, kas tik būtų pasimai
šęs tuo tarpu. Policija ma: 
no, kad del mokinimosi jis 
gavo proto sumišimą. /

Išbadavęs 40 Dienų Pasi- 
' gėrė

PORTSMOUTH, Anglija. 
—Profesionalis badautojas 
Gus Clark užbaigė 40 dienų 
badavimą smarkiai išsiger- 
damas degtines. Tapo sua
reštuotas ir nubaustai už 
girtuoklystę. (

AMERIKOS DARBININKAI ĮVAIRIUOSE 
MIESTUOSE PROTESTAVO PRIEŠ 

BALTĄJĮ TERORĄ MEKSIKOJ
Virš 100 Darbininky Demonstravo prie Meksikos Ambasa

dos Washingtone; Chicagos Darbininkai Sutrukdė 
Susirinkimą Priėmimui Meksikos Prezidento

NEW YORK.— Įvairiuo
se miestuose Amerikos dar
bininkai po Komunistų Par
tijos vadovybe surengė de
monstracijas prieš fašistinį 
terorą Meksikoj sąryšy su 
atvykimu į šią šalį • Ortiz 
Rubio, kuris nesenai , tapo 
išrinktas Meksikos prezi
dentu.

Šeštadienį įvyko demon
stracija prie Meksikos am
basados Washingtone. Su- 
virš 100 darbininkų dalyva
vo. Policija brutališkai už
puolė demonstrantus. Tris
dešimts tris darbininkus su
areštavo. Trys dar laiko
mi kalėjime, o kitus tuojaus 
paliuosavo. Demonstrantai 
nešė plakatus su užrašais: 
“Šalin Ortiz Rubio; Šalin 
Wall Streeto imperializmas; 
Ortiz yra žudytojas darbi
ninkų ir valstiečių Meksi-

Chicagos Darbininkų De
monstracija 

šeštadienį prie “stakjar- 
dų” (skerdyklų) įvyko di
delė darbininkų demonstra
cija prieš Ortiz Rubio.

Meksikos- konsulatas buvo 
priverstas atšaukti masinį 
mitingą priėmimui Rubio. 
Meksikos konsulas atvirai 
prisipažino, kad del darbi
ninkų demonstracijų susi
rinkimas atidedamas. < Prie . 
Ashland 
pridėta 
m as su 
parašu:

auditorium buvo 
sekamas 
Meksikos

pranesi- 
konsulo

“Iš priežasties radikalų, 
kurie rengia demonstraci
ją prieš Meksikos preziden
tą, Meksikos konsulatas pri
verstas atšaukti ' susirinki- r 
mą, lęurį renge ant šios 
dienos priėmimui Meksikos 
prezidento.”

- Šeštadienį, jLos Angeles, 1 
Calif., suvirš 1000 darbinin-

Susirinkus miniai prakal- į kų dalyvavo protesto; de
monstracijoj prieš fašistinį 
terorą Meksikoj.

New Yorke įvyko didelė 
demonstracija. <.* i Dalyvavo 
nemažai negrų darbininkų, 
meksikiečių darbininkų ir 
darbininkų iš įvairių loty
niškos Amerikos šalių. Dvi
dešimts devyni demonstran
tai tapo suareštuoti.

bas sakė Elizabeth Donnel
ly, Komunistų Partijos na
rė; Shurgin, nuo Jūreivių 
Darbininkų Lygos. Taipgi 
Raibėjo vienas ispanas dar
bininkas.

Joseph Rinko wsky, 24 me
tų amžiaus, Simon Horwitz, 
24 metų, ir Max Burke, 18 
metų, dar laikomi kalėjime.

11 Vaiky Tėvas Apsivedė su
13 Vaiky Motina

8,000 Agrikultūros Dari- liu
ku Sustreikavo Califomijoj

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Fred Parsio, 11 vaikų tė
vas, sumanė apsivesti. Jo 
vaikai yra nuo keturių ir 
pusės ir‘22 metų amžiaus. 
Jis uždirba tik 18 dolerių į 
savaitę.

Su tiek vhikų jam buvo 
nelengva susirasti moteriš
kę. Apsivedė moterį, kuri 
turi 13 vaikų. Na, ir suėjo 
gyventi visa šeimyna—viso 
26 žmonės penkių kambarių 
štuboj. 1 Didelis susikimši
mas? 7 
eina tik po 70 centų į savai
tę ant kiekvieno šeimynos 
nario. Tarp vaikų prasidė
jo didelis nesutikimas. Mo
teriškė pagalios su savo 
vaikais išsinešdino ir pa
traukė Parsio į teismą, rei
kalaudama $5 į savaitę už
laikymui. Teisėjas atmetė 
jos reikalavimą, aiškinant, 
kad ji neesanti blogesnėj 
padėty nei buvo pirma ap- 
sivedimo.

BRAWLEY, CaL— CalL 
fornijoj, Imperial Valley 
srity, sustreikavo 8,000 ag
rikultūros darbininkų; di
džiuma tų darbininkų yra 
filipinai ir meksikiečiai. 
Streiką vadovauja Darbo 
Unijų Vienybės Lyga.

Darbininkai išėjo į strei
ką prieš nepakenčiamas 
darbo sąlygas ir mažą už
mokestį. Streikieriai reika
lauja pakelti algas ant 25 
nuošimčių; panaikinti kon-

Kiek jis uždirba,1 ^"jtraktinio darbo sistemą;-pa
naikinti šmotinį darbą;'pa
gerinti gyvenimo vietas; 
pripažinti darbininkų darbo 
komitetus. ■ i.

Dabartinė tų darbininkų

Chicago.—Victor F. dan
der, Illinois Darbo Federa
cijos vadas, sako, kad da
bar daugiau kaip pusė , na
mų statymo darbininkų yra 
be darbo. Tas pats yra 
daugely/ kitų miestų.

na, bet daugelis darbininkų 
priversti dirbti už- mažiau.

Streikas nustebino bosus. 
Jie netikėjo, kad darbinin
kai taip solidaringai kovos. 
Streikas plečiasi.

Atgabenti darbininkai iš 
Los Angeles ir Stockton pa
rodė solidarumą streikie- 
riams. Atvykę į gelžkelio 
stotį, sužinoję, kad bosai no
ri juos panaudoti laužymui 
streiko, atsisakė vykti į1 
darbą.

$



pirmiausia iš čika- 
Sub. biuro praneši- 
ten kas buvo.

“Balso” Redakcija.
kad “Balso” re-
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Ledo Pralaužimas Pennsylvanijoj

Pirmajam veikale

dentas iš Tokio, Japonijos.

Ghinijos biednuomene. Kuo-!tų tretysis Sąjungos suvažiavi- 
’met Raudonoji Armija, uže- mas yra’ priėmęs. (“Du suva-

liucionierių gaujoms Man- riškai eina kpyot “kritikos laįs- 
džurijoj ir paėmė į savo vės” gynėjai iš “Rabočejep Die-
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Kietosios angliakasyklos irgi pradeda išsijudinti prieš 
senąją, išdavikišką Lewiso uniją, o už naują kairiąja 
Naięionalę Mainierių Uniją.

Jąu kuris laikas, kaip daugelis kietosios anglies kasė
jų rennsylvanijoj sustojo mokėję duokles senosios uni
jos Įbiurokartams. Dabar gi šimtai angliakasių, mesda
mi flarbą 14-toj Tamaquos kasykloj, pralaužia ledus į at
vira kovą prieš Lewiso mašiną ir prieš savininkus, ku
rie palaiko tą mašiną. • į , ; • , , i ' .

Šis streikas padaro pradžią kitiems kietųjų angliaka- 
syklų išėjimams. Jis- reiškia žymiai paaugusį Pennsyl- 
vanijos mainierių pasitikėjimą savo jėgomis, kurioms 
vadovauja kairioji Nacionalė Mainierių Unija.

Prasidedanti kietosios anglies kasėjų kova šiuo mo
mentu turi didelės svarbos, ypač tuom, kad tai yra tal
ka streikuojantiems minkštųjų angliakasyklų mainie- 
riaihs Illinois valstijoj.

Ir vienas iš pirmutinių žingsnių, kuriuos padarė Ta- 
maquos streikieriai, tai buvo priimta rezoliucija, kur jie 
išreiškia solidarumą kovojantiems savo broliams Illino- 
juj. i

Norėdami sunaikinti kairiąją Mainierių Uniją, bosai 
Tamaquoje, kaip ir kitose Pennsylvanijos kasyklose, pa- 
leidinėjo kairiuosius; “nesurasdavo” jiems darbų arba 

• skirdavo kuo prasčiausius darbus, kur sunku buvo užsi- 
dirbČ ‘duobos plutą, ir skriausdavo juos įvairiais kitais 
būdais. Iš antros gi pusės, bosai duodavo visokių pir
menybių Lewiso, senosios unijos klapčiukams, kurie per 
bosų rankai mokėjo duokles Lewiso saikai.

Ta diskriminacija, tas mainierių skirstymas į ožius ir 
avis buvo tiesioginis akstinas išeiti į streiką darbinin
kams 14-toš kasyklos Tamaquoj.

Šis streikas pamatiniai yra angliakasių , kova už teisę 
priklausyt prie savo, o ne bosų unijos.

Taiiiaquos streikieriai, paprastai pasakius, yra pasi
ryžę galutinai “spjaut į barzdą” ir bosams ir jų geltoną
ją! 1'ewisinei unijai ir atvirai stoja už kairiąją Nacionalę 
Mainierių Uniją, kurį yra dalis revoliucinės Darbo, Uni
jų Vienybės Lygos, prigulinčios Raudonajam Darbo Uni
jų lūternacionalui, ; . ,.į J. č )' 1 * .
r Ir ne tik Tamaquoj, betd^j^isojė kietųjų angliakasyklų 
srityje pastaraisiais laikat§Wirė-kunkuliavo eilinių mai- 
nieMų apmaudas ir neapykanta prieš Lewisa ir kitus 
pardavikus to paties plauko.

Kas gi iš mainierių nežino, jog Lewis suskaldė senąją 
uniją į kietųjų ir minkštųjų angliakasyklų darbininkus 
ir įvede tokią “tvarką”, kad būtų daroma ne tais pačiais, 
bet skirtingais metais sutartys su savininkais, taip jog 

> minkštųjų angliakasyklų mainieriai buvo verčiami dirb
ti, kuomet kietųjų anglaikasyklų darbininkai streikavo, 
ir atvirkščiai?

Kas iš mainierių ant savo sprando dabai\ nepatyrė, 
kaip senosios unijos vadai leidžia bosam daryti visokią 
sauvalių prieš mainierius: kapoti uždarbius, ilginti *dar- 

, z bo laiką, sunkinti darbo sąlygas ir abelnai didinti išnau
dojimą, laužant ir tas mizernas sutartis, kurias samdy- 

( tojai buvo pasirašę pildyti?
Tamaquos angliakasių dabartinis streikas yra ženklas 

\ masinės kovos, kuri turės išsiplėtoti ir kitose Pennsylva- 
^pijos kasyklose. Jis suteikia padrąsinimą kairiajai Na- 
donalei Mainierių Unijai, kuri jau dirba planus delei ge- 
lieralio streiko visų minkštųjų ir kietųjų angliakasyklų 
ateinantį rudenį.

Pennsylvanijos mainieriai privalo laikyti galvoje, ką 
ger^i žino šešiolika tūkstančių dabar kovojančių Illinois 
mainierių,—kad teisingai už darbininkų reikalus kaūjasi 
vien „tik komunistų vadovaujama Nacionalė Mainierių 

’* Unija; kad komunistai yra būtent tas elementas, be ku- 
’ rio negalėtų būt tikslios kovos, žadančios bet kokį pasi

sekimą.
Dabartiniame, todėl, Amerikos Komunistų Partijos ya- 

J*uje ūž gavimą 5,000 naujų narių,: mainieriai turi.^to.tiį 
Šią Partiją, sudrūtinti savo tarpe tą tikros klasinės-ko- 

č vos inžiną, be kurio juk negali būti šioje gadynėje nei 
jokie pasisekimo, kuomet visi senieji vadąi, taiūe $kai- 

■ čiuje ib socialistai, eina koja kojon su išnaudotojais. ,
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Ar Ne Perdaug Ty , 
“Neapsižiūrėjimy?” '

“L.” skaitytojai veikiau
siai atsimena, kaip savo 
laiku šitoj vietoj buvome 
padavę citatų iš tūlų “ko
respondencijų”, tilpusių Til
žės “Balse” apie Chicagos 
draugų dienraščio (“Vil
nies”) pikniką. “Korespon
dencijos” buvo : rašyta ele
mento, kuris net1 ne parti
jos narys. Visa toji “žinia” 
buvo daugiau niekas, kaip 
mūs dienraščio šmeižtai. 
Dabarj “Balso” redakcija 
(num. 23, 1929 m.) praneša:

PAAIŠKINIMAS ; I 
“Balso” 19 N tilpo .dvi ko

respondencijos iš Čikagos. Ka- 
aa jas gavom, mes nenorėjom 
jbms tikėti. Jų iškeltus fak
tus reikėjo išaiškint. Bet del 
tęchninių priežasčių (redakci
ja randasi vienur, o spąusdi- 
nasi kitur) be redakcijos ži-

Labai pageidafiitum, kad 
šis “Balso” neapsižiūrėji
mas būtų pąskutinis arba 
kad jų įvyktų kuorečiąu- 
siai.

Kaip Bolševikai Elgėsi 
Mandžūrijoj?

'll
. Kuomet: Raudonoji Armi
ja užkaitė kailį, (kontr-revp-

Engelsas Apie Teoretinės^
'■ Kovos Reikšnię

Nuo Red. šis straipsnis pir- 
Imiausiai tilpo Lenino knygutėj 
“čto dielat?” (Kas daryt?) 
1902 m. Jis kelia tokius klau
simus, kurie' šių. laikų Ameri
kos korfiunistams yra svarbiau
sia žinoti.j i • i : ' ,

! ’“Dogmatizmas, doktrinystė”, 
“partijos suakmenėjimas— ne
išvengiama bausmė del minties 
varu suvaržymo”,—tbkie. yra 
tie priešai, prieš kuriuos rycie-

rijos reikšmę!
Be revoliucinės -teorijos nega

li būt ir revoliucinio judėjimo. 
Neužtenka siekti prie tos min
ties tokiu laiku, kada su įėju
siu madon oportunizmo skelbi
mu eina karštas 
siauriausioms 
mo formoms, 
demokratijai 
didėja dar 
apie kuriuos 
ma, būtent:

rankas kelis ūiiesteliuš; tai1 
kapitalistų laikraščiai tuo
jau , pradėjo skalbti, Į&d 
bolševikai “skerdžių” Čhi- 
nijos darbininkus > ir biėd- 
ųųonlenę. V ėliau! kapitalis
tų spauda tuos rnc 
kė, net mūsiškiai fašistai,1 £°s 
klerikalai ' ir social-fašistai | Į?®1.®” <s^usd'”7
. , . . . , , , . 1 is Rab. Dielo” No. 1). Ant-

• • ri*"* • j— ** į iVr ■ i j * i _/* ' n ę | ras—“Skelbimasšiai dienai. r Net tokių pra-!............. ~ ’
simanymų padarė, būk bol-

lo”.—-Mums labai malo.hu, kad 
šitas klausim'as ' yra pastatytas 
svarstyti it'mes'tik' siūlytame 
p’apildyt j*į kitu'klausimu:

O teisėjai kas?
1 Prieš’mus'’stovi du skelbimu 

_T_____ . ________ x apie literatūras leidimą. Vie
tų splauda tuoš melus atšau-Inas — “Rusų soc.-dem. Sąjun- 

1 ......... ~ “ 11—” periodinio organo “Rab.

—Naujanybės, tai naujany- 
bės, kalba vienas nedidelis 
storas vyrukas į didesnįjį.

—Kas, kur naujanybės 
prisiartinęs užklausiau^

—Ogi, ve, prieš renkant < 
SLA. 50 kuopos valdybą, .tūli 
žmonės, nedrįsdami pasivadin
ti tikruoju savo darbams tin
kančiu vardu, fašistais, pasiva
dino Lietuvių Partija. Toji 
Lietuvių Partija išdygo, kaip 
grybas po nakties. Panašiu 
vardu partijos iki šiol niekur 
kitur nebuvo girdėt. Ji iš
dygo tik čia, ir turėjo savo 
surašą kandidatų SLA.; 
kuopos valdybos rinkimuose, 
Kitus visus kandidatus yoji 
partija pavadino bolševikiį 
partijos kandidatais, nors is- 
tikrųjų kai kurie žmonės iš to 
antrojo kandidatų shrašo sa-» 
vo gyvenime nėra riieko' behd- 
ro turėję su bolševikais. Bėt 
tas Lietuvių Partijos vyranhs 
juk nesvarbu. Jiems reikėjo, 
anot Gaižiunėlio, pūsti burbu
lą ir jie jį pūtė. > }

—Ir išpūtė?
—Išpūtė. Įvairių meklerys- 

čių pagelba laimėję rinkimus 
SLA. kuopoje, jie užsigeidė 
užvaldyti ir Lietuvių Svetainę. 
Jie išleido biaurių šmeižtų la
pelį prieš dabartinę Liet. Sve
tainės valdybą ir po tuo lape" 
liu surašė savo peršamus kam 
didatus. Bet savo partijos 
vardą jau įdėjo į kabutes (j 
svetim ženk liūs) “Lietuvių Par
tija.” Tikros Lietuvių Parti
jos vardo jau neliko. Ji su
kniubo, kaip toji bepūvanti 
lepšė.

—Na, kas čia tokio, kad ji 
sukniubo ?

—Nieko tokio, kad ji su
kniubo, bet iš sukniubusios 
Lietuvių Partijos išsivystė .šun
lupių partija, arba rakąliųi 
partija, nes šunlupius lietuviąi . 
vadina rakaliais. . .

—Kaip tai rakalių partiją,? 
Kur ji tuo vardu pasiskelbė'? ‘ 

' —Pasiskelbė, 1 nepasiskelbib,’ . ’ 
bet sA'^O išleistame Šmeižti) la
kelyje davė Binghamtono lie
tuviams suprasti, kad toji Iš 
nakties atsiradusi Lietuvių 
Partija tokia yra. štai lape
lyje į dabartinę Lietuvių Sve
tainės valdybą į sako: ji “taip 
raudona, kad ir šuniui nulu
pus odą nebūtų raudonesnis.” 
Taigi, toji neva partija, per- 
sistato nulupusi šunį, idant 
persitikrinus, kiek jis yra rau
donas. Ot, kąip ji persistato 
esanti rakalių partija.

—Jeigu taip, tai ir tebūna 
rakalių partija. Nė jų darbas, 
nė jų tas “garbingas” vardas 
nepavydėtinas. A
Dalykai su Lietuvių Svetaine

-—Na, o kaip dalykai su Lie
tuvių Svetaine? Kodėl toji 
rakalių partija priešinga da-_ 
bartinei svetainės valdybai?

—Aišku kodėl. Todėl, kad 
toji rakalių partija, būdama 
mažumoje, negali šeimininkau
ti, kaip jai norėtųsi. Kada bu- ' 
vo a organizuojama Tautiško 
Namo Bendrovė (apie 16 me
tų atgal), tada tie žmonės, L

atsidavimas 
praktinio veiki- 

O Rusijos social- 
teorijos reikšmė Į 

del trijų dalykų, 
dažnai užmiršta- 
visų pirma, del

to, kad mūsų partija ką tik dar 
kurias, ką tik dar 
ima rodyt savo veidą ir toli 
gražu dar nėra visiškai htsi- 
skaičius sų kitomis revoliucinė- 
nės minties , srovėmis, kurios 
gręsia, išvest judėjimą iš tikro- 
ję. kelio. Atbulai, kaip tik pą-, 
skutiniuoju laiku pasireiškė 
(kaip tat senai'jau, numatyda-, 
nlas, Akšelrodas sdkė ekonęmiš- 
tAmsyj neSocial-demokratinių re
voliucinių* srovių i atgijimas. 
Tokiomis sąlygomis “nesvarbi” 
pirmu žvilgsniu klaida gali iš
šauki liūdniausių pasekmių, ir 
tik trumparegiai gali manyt, 
kad ne laikas ar nereikalas kelt 
frakcijų ginčai ir daryt griež
tus atmainų skirtumus. Nuo 
tos ar kitos “atmainos” įsivy
ravimo gali priklausyt Rusijos 
social-demokratijos ateitis dau-

T ševikai deginę ir škandinę 
mos jos pakliuvo į spaudą. Ir ūarŪįnįnkUS 

meiašrda7omas tikslu {kasti buvo pastatytas dienos tvarkom 
darbininku vyriausybę. Da- Ir kas gi? " .......

bar tatai patvirtina ir New jQs ,\eltui 1lur0<y ,. . . J - .
Yorko “Worldo” koresnon- mo l aP'5ireisklmą ir tam ti- geliui ir daugeliui metų.

dabar mums nesinori tikėt jų 
turiniui, nes mums rodosi, kad 
taip negalėjo būti. Todėl mes. 
laukiame 
gos Liet, 
mo, kaip

Mes tuomet 
sakėme, kad tai yra bjaurus

Keista, 
dakcija rado reikalinga pa
siaiškinti tik dabar, kuomet 
tasai klausimas, jau buvo vi
sapusiai atmuštas , mūsų 
spaudoje. Nesuprantame ir 
to pasakymo: “Kada jasga-' 
vome, mes nenorėjom joms 
tikėti” ir tddel “...be re
dakcijos žiriios jos 'pūkįiūvo 
į spaudų”. JJaip gali ta pa
ti redakcija “koresponden
cijas” gautų jpeyskaįtyti, 
paabejoti ,jų ^teįsiųgųmų,, 
atiduoti spaustuvei ,ir(dabar 
pasisakyti, kad jos pakliu-' 
vo į spaudų be jos žinios?1 
Mums nesuprantania. ' 1

Mums tačiaus išrodo, kad 
“BĮal se” pereitais metais to
kių netikslumų pasirodė 
perdaug. Ir visi jie buvo 
nukreipti prieš Amerikos 
lietuvius komunistus. Atsi
menam, kiek daug “Balsas” 
kėlė triukšmo* del to, ♦ būk 
amerikiečiai kadaise Įpoiko^ 
tavę “Kibirkštį”. Kuomet 
mes įrodėme faktais, kad 
tokis pasakymas yra netei
singas—“Balsas” ir šian
dien tebetyli. Vėliau buvo 
išspausdintas kažin kokis 
provokacinis laiškas (neži
nia, ar tai buvo su “B.” re
dakcijos žinia ar be jos), 
kuriame gal to paties “ko
respondento” buvo kompro
mituojama visas nąūs judė
jimus. Dar vėliau apie tū
lų vaikų vakarėlį “su Vely
kų margučiais”. Nepatyręs 
tikro ■■ dalykų stovio, “Bal
sas” yieųani -riumeryj para-i 
še, kad tas Vakarėlis buvo

kro išdėstymo-tos pozicijos, ku
rią naujasai laikraštis rengias 1- 

Surinktais iš japonų spau- užimti tuo klausimu, 
dos daviniais, jis rašo savo oretinį darbą 
laikraščiui < (sausię men. .
d. laidoj), kad bolševikai.i ■ ■ 
draugiškiausiai apsiėję

k
Antra, social-demokratų judė

jimas yra tarptautinis iš pačios 
savo esmės. Šitai reiškia ne
tiktai, jog mes privalom kovot 
su tautiniu šovinizmu. Šitai 
reiškia taip pat, jog prasidėju- 
sis jaunoje šaly judėjimas gal 
būt pasekmingas tiktai tada, 
kada jis praktikoj vykdys kitų 
šalių prityrtmą. O tam negana 
būt tiesiog susipažinus su tuo 
prityrimu ar tiesiog perrasinėt 
pąskutiniąsias rezoliucijas. Tam 
reikia mokėt kritiškai atsinešt 
į tą prityrimą ii’ savistoviai jis 
patikrint! Kas,tik įsivaizdins, 
kaip milžiniškai yra išbujojęs 
ir išsikerojęs dabarnykštis dar
bininkų judėjimas, tas supras, 
kbkip reikia- turėt teoretinių jė
gų ir politinio (o taip pat re
voliucinio) prityrimo tam užda
viniui atlikti.

Trečia, tautiniai Rusijos so
cial-demokratijos uždaviniai yra 

’ nei 
viena socialistinė partija pasau
ly. ’ Mums teks žemiau kalbėt 
apie tas politines ir organizaci- 

ines p’areigas; kurias deda ant 
menėjimą ir tt. pridengia silp- mQSų tasai visos liaudies iš ca- 
nybę ir šaltą atsinešimą į te- Nzp-io jungo paliuosavimo už- 
oretinės minties vystymąsi. Ru- davinys. Dabar gi mes tik no- 
sijos social-demokratų pavyzdys rim nurodyt, kad pažangiojo 
ypatingai vaizdžiai piešia tų kovotojo rolę gali atlikt liktai 

partija, kuri vaduojas visų pa
žangiausia teorija. O kad nors

Apie te- 
i, ir jo neatideda- 

g muosiųs uždavinius dabartiniu 
- • ‘ laiku—neva nei žodžio nei ši

ltoj programoj, nei tuose jos 
su'i papildymuose, kurius 1901 me-

me miesįėįį Fjuchin, tai chL 
niečiaį ,buvo .nusigandę, mes 
[jų generolai buvo1 pripasa
koję jiems, būk bolševikai 
bus dideli hejdrietelidi.1. ’. Bet 
tuojaū ' atkęi'te $a,vjb''(baimę 
džiaugsmu/- m -i<?
1 1 Bolševikai, $ako kėres-1 
pbndentas,i-ne tik nieko 'iš

WATERBURY, CONN.
Darbininkiškų draugijų /su- yisockas pridavė $12 (nuo S.

(D- D. S. A. 12 kuopa aukojo 
$5, ant blankų surinkta ir gu- 
zikučių parduota už.$13^. T.

į aitvėręs komitetas gelbėjimui
, Gastonijos streikierių visgi vei-|šiaįp surinkęs' $3). 
kia.
ateina delegatai ir iždininkui 

į priduoda po keletą dolerių, 
pasiųstų šaukiantiems pa-

įpibbs. 
»•

; • Gruodžio 14 d. buvo sureng
ta Vakarienė. Ačiū komisijos 

įljdarbavimui ir vietos biz- 
įier^hms, kurie aukojo Valgių 

gfrimų, padaryta keletas 
y dolerių pelno, 
htame susirinkime drg. 

pridavė $18

j L. A. 94-kuopos gavęs $9 ir 
. Drg. J.

Į kiekvieną susirinkimą !Strižauskas ' pridavė $17.46, 
kuriuos surinko per vakarienę, 
įvykusią 14 d. gruodžio.

Tai ne visai maža parama, 
nes per mėnesį laiko surink
ta $47.46, neskaitant vakarie
nės pelno.

Norisi prisiminti apie kitus 
mūsų draugus bei delegatus, 
prigulinčius prie šio komite
to. Buvo kai kurie apsiėmę 
į komisiją surengimui vakarie
nės, bet, ’matomai; nusigando 
lokio sunkaus darbo, tai Visai

žiąvimū”, pūsi. 15-—18). Visą 
tą laiką “Rab. Dielo” redakcija 
laikė palikus nuošaly teoreti
nius klausimbs, nors jie judinu 
viso pasaulio socialdemokratūs.

J Antrasai1 Skelbimas, atbulai, 
visų pirma nurodo, kad pasta-1 
raišiais metais domėjimasis' te- 
(Orija yra, .sumažėjęs,, atsidėjęs 
reikalauja “didelės, domės te
oretinei pusei revoliucinio'pro- 

>” ir šaukiajū veltui ' neūme;' bdt* 'da!r letarįato "judėjimo 
jiėnT padėjo. ' Kur' reikėjo', “be gailesčio kritikuot bernštei-
pagelbėti, tąi raudonarmie
čiai samdę chinječius, mokė
dami jiems1 po j $3.50 į dienų, 
arba 600 nuoš. daugiau; ne
gu jiems mokėdavo vietiniai 
dvarponiai. Pųsėka. buvo 
ta, kad daugelis chiniečių 
kareivių metė Savo mųnįie- 
ras ir stojo į bolševikų pu- 
Jsę,7 gelbėdami jiems. ' Rau
donarmiečiai buvo apgyven
dinti pas vietinius gyvento
jus. Tačiaus jie gulėjo ant 
-Žemės, palikdami loveles pa
tiems chiniečiams ir už' tai 
vistiek savininkai gaudavo 
mokėti. Raudonarmiečiai 
netgi davinėj.o veltui duo
nos tiems, kurie jos stigo.

Kuomet Sovietų armija 
išėjo iš miestelio, tai žmo
nės negalėjo atsistebėti, kad 
“priešas” bųtų .tokis geras. 
Bet kaip greit nugrįžo; “sa
vi.^ kareiviai*—vėl 1 pradėjo 
plyšti ir vogti,(’' : ‘ '1'1 ’ ‘ ■'

V e ik i a 11 s i ai tik * t o d e 1 M a n - 
•dairijoš‘valdžia)(ir 'sįękęsi 
M.!Qvęilsiaūsįai -> susidūrimo.. 
šU Sov, vyriausybė. ! ‘ i' '

pines ir kitas revoliucines ten
dencijasmūsų.; judėjime.-: Išė
jusieji ylZaria” numeriai i 
kaip ta programa buvo vykina
ma.

Taigi, mes matom, kad skam
bios fraz^š prieš minties suąk-

rodo,1 tokie, kokių dar neturėjo

ypatingai vaizdžiai piešia
bendrą visai Europai apsireiš
kimą (kurį senai jau yra pažy
mėję ir Vokietijos marksistai), šiek-tiek konkrečiai įsivaizdint, 
kad išaukštintoji kritikos lais
vė reiškia ne vienos teorijos prisimena tokius Rusijos social- 
pakeitimą antra, bet laisvę nuo ! demokratijos pirmtakūpus, kaip

ką tat reiškia, tai skaitytojas

nepasirodė. Tai labai > nėgė-* 
rai. Jeigu apsiimate kokį nors 
darbą dirbti, tai bandykite ir 
atlikti, nepalikite viską 
tiems. Tas pats ir del susirin
kimų. Yra kelių draugijų pa
skirti dėlega^Ai, bet, nfato^nąK 
jie pamiršta:vi$ką)arbd stačiai 
nenori Idnk^tis. Jeigii asme
niškai pasakai, kad tą ir tą 
diehą 'įvyksta susirinkimas ir 
kaipo atstovas turi būti, tai 
pasako, kąd pinigų niekur ne
gavau, tai ką aš ten veiksiu. 
Tas irgi negerai. Mes turime 
lankytis į susirinkimus ir $VW; 
styti, kaip geriau būtų pasi
darbuoti. Sekantis -sūsirinki- 
mas bus lūikomaš 30’ d! sad- 
s;o, todėl vist jame dalyvau
kite.

y Darbininkišku dyžugįjį 
barių koihisija visūį sžal']kūmu 
rengiasi ’ ęrie linksmos vakarie- 
nes, kuri įvyks I I d. sausio.

vakarienė i bus tikrai skir
tingesne nuo visų, kitų, kurios, 

• jąh čia. buvo. Ką Vilijos Cho
ras prižadėjo,'tąų matomai, ir 
išpildys. Daineles pasiskyi’e' 
trumpas, bet jfriHšmaš.' Solo,, 
ir duetų taipgi /galėsime i iš
girsti. , Todėl nei vienas ne-■ j į
praleiskite ' šios, ,pnogos» Tik 
ęasistengkiie anksčiau tikiefus 
įsigyti. Neužmlrškife, kad" va; 
katrene1įvyks 11d'. ’šąūMo,<sve- 
thinfcj 774 Bank'§f. Prasidės

Vai. vakarį, y Vis) ‘ 
būkite laiku.

Gercenas, Bielinskis, čerūyševs- 
kis ir skaisčioji 70-jų metų re
voliucionierių plejada, lai pa
mąsto apie tą pasaulinę reikš
mę, kurios dabar įgyja rusų li
teratūrą, lai... ( bet gana ir to. 
. Duosim Engelsu pastabų apie 
teorijos reikšmę social-demo
kratų judejirpe, ^kurios ;
rytos 1874 ’metais.' ’ EAįMjfeaS 
pripažįsta ne dvi didžiosios so
cialdemokratų kovos formas 
(^politinę iFkekoAdihini)’,*—kaip 
tąt paprastai pasjijius^yra da- 
r6ma—bet tris, stdVydlimas grė

btą W joįnię ti?\ teoretinę .kovą. 
Jo linkėjimų žodis praktiškai 
ir politiškai sutvirtėjusiam Vo
kietijos darbinitikų' judėjimui 
yra ' taip pamokinamas dabar- 
nykščių klausimų ir ginčų 
žvilgsniu;' kad skaitytojas, ti
kimės; nenusiskųs mumis del 
ilgo išrašo iš įžangos, knygutei:

Der 'Deutsche Bauernkrieg”,

bet-kokios išlaikytos ir nuosa
kiai phrgalvotos teorijos, reiš
kia eklektizmą ir beprincipystę. 
Kas šiek-tiek yra susipažinęs su 
faktiniu' mūsų judėjimo stoviu, 
tas neįal nematyt, kad. drauge 
šu marksizmo smarkiu platini- 
musi ėjo žinomas teoretinio 
laipsnio ’puolimas. Į judėjimą, 
;dql jo praktinės reikšmės ir 
praktinių laimėjimų, dėjos ne 
maža žmonių, laįbai maža ir 
dagi viįįškai teoretiškai nepri- 
sjįjuošušįų. Todėl galima 
spręst, >kiek netaktingumo rodo 
“Rab. į):elo”, kada iškilmingai 
priveda^ jMarkso < išsireiškimą: 
“Kiekvi^pas tikro judėjimo 
žingsnis, tyra svarbesnis,/ negu 

’tuzinas; \; programų’ ’, Kartoti 
iraos žpdzius teoretinio iškrikh 
mo laikais, tai viiš tiek,' Įkaip 
matant / laidotuvių procesiją, 
Šąukti: < “Kad jūsų vežiojimasTį!
niekados' galo neturėtu.” Pa-L . . . ... ,
gailaus 5r paimta šie Markso | <U11 senai Jau ^ia hkus biblio- 
žodžiai iš jo laiško apie Gotos 1 
programą, kuriame jis griežtai 
smerkia eklektišką principų for
mulavimą, jei jau reikėjo vieny
tis,—rašė; Marksai partijos va
dovams,—tai darykit sutartis 
praktiniais judėjimo tikslams 
patenkiriti, bet neprileiskit prie 
pre kiavijho principais, nedary
kit teoretinių ‘nusileidimų 
Štaįi, ką manė Marksas, o pas 

jrA; r^mas žmonių, kurie, var-
r/' TJda!n jo,j \Stęi1giAls; kbftfhžiiH -teo-

grafine retenybe:
'(Daugiau bus)

DARBININKŲ
KALENDORIUS

*

(kurie dabar eina prieš dabar- 
f ima hiivn 7mnnna rraltinę valdybą, buvo žmonės gal 
ir su gerais norais, bet jie tu
rėjo pęrmažai išmanymo. Jie 
iiiko^poravo tą Bendrovę taip, 
kad ne asmuo turi balsą, o 
šęras. Bet kad reikėjo Šerus 
pardavmetįr’įmonėms, tAi jie 
tikrino, kad ne Šeras tur^s bal
savimo teisę, bet asmuoį Tos 
partijos erštas Charna,! pri
siminęs tatai, dabar sako: 
“tada melavome.” Aišku, jie 
tada melavo, o dabar manyda
mi beesą melų profesionalais, 
bando siekti daug daugiau. 
Jie išgirdę, kad šiemet svetai
nės biznis eina neblogai ir kad 
direktoriai rengiasi prie atmo- 
kėjimo skolos, sumanė pasi
griebti svetainės valdymą, ir 
tuos pinigus, kurie skiriami 
skolos mokėjimui, išmokėti di
videndais. Jie savo lapelyje, 
kurį siuntinėjo ir dalino šėrt- 

; ninkams, tikrino, kad svetai-

‘XI
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Sausio 7
‘pusijęidįmų”. -r-Gimė matematikas, fizikas tikrino, kad “visi šėrinįųkai ir 

ir astronomas Newtonas, 1642. 
—Bolševikų taikos delegacija 
,pasekė Bi'est-IlR>vską,. 1918/

i nės valdyba “niabepajegia iš
simokėti nei nuošimčiu.” Jie 

inkai'fr 
tviarėjai,>kurie tik ne bolševi-. 
kiško nusistatymo, tapo pąnier 

< < (Pabaign^ ant pusi. 8) i >>

malo.hu


EASTON, PA

S

TAI TIE ŠVELNŪS

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS

KILLS PAIN*

VISI PARTIJOS LAIKRAŠČIAI IR NA- 
• IRIAI !

neteks.
Rep. Plunksnaitis.

Padirbti iš suderintų Haya- 
' nos tabakų. Vidurys vien 

tik iš importuotų tabakų.
KAINA PO 10c IK DAUGIAU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

gausite tikrai profesionalę pagel 
bą . Kreipkitės šiuo adresu:

4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais:

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

Tėvai, kurie rūpinasi savo 
.. turėtų prira-

ATKREIPKITE ATYDĄ J ŠIĄ PAREIGĄ KAIPO DALĮ 
PARTIJOS REKRUTAVIMO IR DAILY WORKER 

BUDAVOJ1MO VAJŲ 
DAILY WORKER

26 UNION SQUARE, NEW YORK CITY

Rakalių teatrus lošti, dainuoti ir 
partijos šulai perdaug šturmą-i klasinio supratimo.
vo. Jie, kaip sakoma, buvo Tėvai, kurie rūpinasi savo 
susitarę, lygiai kaip Lietuvos vaikų apšvieta, turėtų prira- 
fašistai, pasigrobti Bendrovės' gyti prie pionierių organizaci-

Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.

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

piano solo, 
į Namus, 
Loš Phila- 
aktoriaį ir 

Taipgi piohie-

dabartine svetainės valdyba, 
su progresyviais žmonėmis, o 
rakaliai, kaip jau sakiau, rė
mėjų

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

PAIN-EXPELLER
RECV.S1___ PAT. OFF

Antradienis, Sausio 7, 1930 1

BINGHAMTON, N. Y.

t

Iš

rėmė-

Bus 13 d.

Jie, kaip sakoma, buvovo.

DARBININKUKALENDORIUS
1930 METAMS
SUREDAGAVO R. MIZARA

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

draugingumas, 
draugingumas 
reikia labiau

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

Darbininkiškos organizacijos turi rūpintis, kad Kalen
dorius būtų platinamas visuose miestuose ir. miesteliuo
se, kur tik yra lietuvių. Literatūros Draugijos ir Dar- 

1 bininkių Susivienijimo kuopos privalo skaityti svarbiu 
punktu platinimą darbininkų kalendoriaus.

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

I
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Puslapis Trečias 1

KODĖL KIEKVIENAS DARBININKAS , TURĖTŲ STOTI T 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

Darbininkai ir Darbininkės!
I* Smukimas biržoj šėrų pažymi pradžią didelio 

^ekonominio krizio—krizio, kuris jau reiškiasi 
algų nukapojime, masinėj bedarbėj, didelėj 

‘skubinimo sistemoj. Mes esame periode aštrė
jančios klasių kovos: kovos darbininkų klasės 
prieš kapitalistų klasę. Gastonija pavyzdis. 
Ten dirbtuvių savininkai, bjauriausia išnaudo
dami darbininkus, versdami juos kuoskubiausia 
dirbti ilgas valandas, pradėjo terorą prieš dar-laimėti geresnes sąlygas ir padėti pa- 

; bininkus, kurie organizuojasi į uniją pagerini- į matą pasauliui, valdomam darbininkų klasės 
Jie naudoja mušeikas ir priva-! delei labo darbo masių. .

naudoja ! A. D. F. Bosų Organizacija 1 1
Bet neužtenka darbininkams būti nariais or- 

jganizacijų. Bosai yra išdirbę daug priemonių, 
ikurių pagelba jie kontroliuoja darbininkus, kon- 

. . \ traliuodami darbo unijas, žymiauąiaę to payyz-
Gastonija j yra simbolas besivystančios klasių aiį ju^^nese Valstijose yra Amerikos Darbo

I rių. Tuo p.ačiu sykiu dirbtuviij gamybos vertė 
padidėjo, suvirs dviems bilionais dolerių”.

Darbininkai yra bespėkiai prieš bosūs taip 
ilgai, kaip ilgai jie būna pavieniai išsiskirstę, ne
organizuoti. Tiktai masinė .darbininkų spėka, 
susiorganizavus šimtams ir milionams darbinin
kų į bendrą veikimą, galėtų sustabdyti tą kapi
talistų skubinimo sistemą ir panaikinti brutališ- 

,ką priespaudą. Tik organizuota jėga darbininkų

mui savo būvio.
v tiškus detektyvus sulaužyti streiką;

prieš kovojančius darbininkus miliciją ir vieti-1 
nę policiją; sprogdina streikierių šėtras ir uni-• 
jos įstaigas. Ten darbininkai kovoja prieš tai 
organizuoja savo darbo unijas, skelbia streikus

kovos Jungtinėse Valstijose ir visam pasauly.
Nužudymas Ella May Wiggins Gastoii apskri

ty; policijos nužudymas šešių streikierių Ma
rion, N. C.; ątreiklaužiškas New Yorko polici
jos ir tėismų veikimas prieš maisto darbininkus, 
vežėjus (teamsters), šoferius ir tt.; nuožmi ka
lėjimo bausmė streiko vadams Gastonijoj; pa- 

* siuntimas darbininkų kalėjiman nuo 5 iki 10 
metų Californijoj už “maištinguosius” mokini
mus; įkalinimas darbininkų Pennsylvanijoj už 
"maištingumą” ir 26 “maištingumo” apkaltini
mai Illinois prieš darbininkus—visa tai parodo, 
kad kapitalistų klasė aštrina darbininkų klasės 
išnaudojimą ir priespaudą. Kapitalistų klasė 
pasiryžus sukriušinti darbininkų klasės pasiprie
šinimą skubinimo sistemai; kapitalistai .nuspren
dę išrišti savo keblumus sunkiant didesnius pel
nus iš darbininkų, pasiryžę laikyti palankia, ne
organizuota1 darbininkų klasę, kurią ji galėtų 
panaudoti ateinančiam kare kaipo bespėkį Ame
rikos imperializmo įrankį.

, Darbininkai Turi Organizuotis Kovai 
Prieš Skubinimo Sistemą Ir 

' Algų Kapojimą
Kad blogai i atsiliepia darbdavių varoma sku

binimo sistema ant darbininkių gyvenimo sąly
gų, tai pripažįsta net kapitalistų spauda. Seka
mas pareiškimas kapitalistų spaudos nieku bū
du nėra perdėjimas.

"Kaipo pasekmė darbo augimo produkcijos 
(nepaprasto skubinimo), Amerikos fabrikantai 
galėjo apsieiti be suvirs 400,000 darbininkų ma
žiau 1,92? metais, negu 1923 metais, ir suma- 

p žinti jų algų išmokėjimą veik 160 milionų dole-

Federacija . (A.D.F.) ir prie jos priklausančios 
organizacijos (darbo unijos). Tos organizacijos 
susideda iš darbininkų, bet jų galva, kontroliuo
janti tas organizacijas, yra viršininkai (Green, 
Woll, Lewis, MacMahon ir tt.), kurie turi arti
miausius ryšius su bosais, kurie priklauso tose 
pačiose politinėse partijose ir kliubuose, kurie 
laikosi tos pačios politikos, kurie ranka rankon 
eina su bosais, kad išvengti streikus arba su
kriušinti juos, kuomet jie įvyksta.

Gerai žinomas A.D.F. veikimas kaipo bosų 
streiklaužiavimo organizacijos buvo parodytas 
daugelį kartų šiais metais pietinėse valstijose 
(Gastonijoj, Elizabethtone, Marion, New Or-(knygas. 
leans) ; anglies kasimo pramonėj (Lewis-Fish- 
wick-Farrington Illinois valstijoj) ; drabužių pra
monėj New Yorke, Philadelphijoj ir tt. (atvi
ras susivienijimas Schlessingerio-Socialistų Par
tijos bloko su Tammany Hali demokratų politi
kierių šaika ir darbdaviais) ; ir šimtuose ma
žesnių atsitikimų. A.D.F. yra bosų organizaci
ja viduje darbininkų klasės. Jos įtaka turi būt 
sudaužyta pirma, negu darbininkų klasė galės 
sėkmingai kovoti prieš kapitalistinį išnaudoji
mą.

Darbininkai Turi Budavoti Savo 
Darbo Unijas

Darbinirikai turi budavoti savo organizacijas 
iš kurių būtų prašalinti bbsų agentai. Tokios 
kovojančios darbo unijos yra tos, kurios daly
vavo didžiulėj Darbo Unijų Vienybės konvenci- valdyba? 
joj Cleveland, Ohio, nuo rugpjūčio 'd. ikiTTig- 
sėjo 3 d., 1929 m. ' i '

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo pusi. 2) 
kinti ir apšmeišti per bolševi
kiška ‘Laisvę.’ ”. ' Kur, kada 
juos kas apšmeižė, nepasako 
nei žodelio, nei vieno faktelio. 
Aišku, kad jid menkiausių į- 
rodymų neturi, bet bando su
kelti prieš progresyvę sriovę 
tuos žmones, kurie “Laisvės” 
neskaito. Nes žmogus nežino
damas dalyko, 'gali kartais ir 
pamanyti, kad “Laisvėje” ir, . . 
buvo kas rašyta apie šeriniu- mėjo M. ’7 ’ 
kus ir “tviarėjus”; gali melų J. J. Shillis ir Shillienė. 
profesionalams patikėti. jčikas ir švelnikas.

-*-Tai dalykai 
nėra blogi Y

.—Dalykai geri, 
yį . gruodžio svetainės skola—? 
$3,0Q0—tapo užnpkėta. Bet, 
ve, y . r
ne pamatuotos kalbos ’ir įtari
mai, ' kad “svetainės dabarti
nis komitetas pasiuntęs porą, 
tūkstančių dolerių. Maskvai,” 
sukėlė, . žmonėse kalbų. Bet 
laikui bėgant viskas paaiškės 
ir rūkalių partijos sulai 
jų neteks.
Valdybos Rinkimai 

Sausio 
—8 d. gruodžio Bendrovės' 

susirinkimas paįro.

SIUSKITE PASVEIKINIMUS DARBININ
KAMS SOVIETŲ SĄJUNGOJ

Progresyviškų Organizacijų 
Veikimo

Nesenai turėjom maskų šokius, 
žmonių buvo pilna svetainė. 
Už "• apsirengimą dovanas lai- 

. Vačiurgis Daktaras, 
. Stan- 

Pelno lį
sti svetaine ko nuo baliaus $44.50.

Jš gruodžio mėnesio susirin-

Speciale laida šešta metinių Daily Worker su
kaktuvių, Rusų Kalboj, kur tilps pasveikinimai nuo 
visų darbininkų ir organizacijų bus pasiųsta darbi
ninkams Sovietų Sąjungoj sveikinant juos Penkių 
Metų Plano pasekmingumą, pranešant jiems, kad 
mes mobilizuojamės apgynimui Sovietų Sąjungos 
nuo imperialistų atakų.

Apie vidų- kimų. ,Prie ,A. L. D. L. D. 13 
kp. prisirašė trys nauji drau
gai—'Stančikas} Johson ir V. 

tas sukeltas šturmas, tos, Stankus. Minėti draugai' ge- 
. vi' žmonės,1 mes pageidaujam 

ir daugiau tokių draugų.
28 d. gruodžio įvyko vaka

rėlis su šokiais. Kaip visuo
met, taip ir tą vakarą draugai 
Sinkevičiai linksmino šokėjus. 
Pionieriai sakė eiles—šoloms- 
kiūtė, šlapikiūtė, Bimbiūtė ir 
Gricių,niūtė.

Pionieriai progresuoja po 
j vadovybe draugės Sinkevičie
nės.- Ji juos mokina eiles sa-

. Bet komitetas ne vi
sas knygas pasidėjo ant sta
lo. Jie reikalavo knygas pa-j 
rodyti,arba išrinkti knygų per
žiūrėjimo komisiją, 
vienok, i 
.ne,s kur gi matyta, kad bent 
kokiame susirinkime kas ro
dytų kiekvienam nariui kny
gas. O į komisiją rinkti nebu
vo prasmės dėlto, kad esamo
ji komisija dar tebėra galioje, 

! tai yra toji komisija, kuri me- 
į tai atgal tapo išrinkta1 meti- 
jniamę susirinkime eiti parei
gas per metus. Jei būtų rink
ta visa valdyba, tai, be abejo
nės, ir knygų peržiūrėjimo ko
misija būtų buvus išrinkta.

—Tai kodėl nerinkta' Visa

jos.
Dideliems Mokykla

Kas norite lietuviškai mo-• 
Jų noras, kintis rašyti ir klasinio supra-! 

nebuvo patenkintas, timo, kreipkitės pas draugus
Sinkevičių ir šolomską. i 

Dabar rengiamės prie 11d.
sausio. Bus teatras, koncer
tas ir šokiai.

Programos išpildyme bus du-i 
etų, kvartetų ir 
Teatras—“Uošvė 
Tylos ; Nebebus.“ 
delphijos gabiausi 
dainininkai,
riai loš “Volga Boatmen.”

TŪKSTANČIAI PLIENO DARBININKŲ
TŪKSTANČIAI MAINIERIŲ
TŪKSTANČIAI TEKSTILĖS, AUTOMO

BILIŲ IR KITŲ DARBININKŲ
VISOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS 
VISI PARTIJOS BRANDUOLIAI IR

DISTRIKTAI

TURI SVEIKINTI PIRMĄJĄ DARBININ
KŲ TĖVYNĘ, GELBĖTI JIEMS BUDA-’ 
VOTĮ IR APGINTI JĄ!

Darant Daily Workeri masiniu darbininkų orgcu- 
■nu visose industrijose Jungtinėse Valstijose.

Sveikinimų lapai del organizacijų ir del kolektų 
pasveikinimams nuo Darbininkų jau gatavi. Tuo- 
jaus reikalaukite jų.

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

DUODA SMUIKO LEKCIJĄS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, ' '. 
o

IŠ

įSehiaus buvę laisvamaniai, 
dabar s'ave susinaikinę, skun

džiasi gėriėhta' žmonėms, kad 
, apie juos niekas nieko nepara- 
■šo'į “Laisvę.”

Ką apie jus berašyti? Jei; 
; bent tiek, kad mažus vaikus 
\nuvedėt į bažnyčią apkrikš- 
Ityti, o dideli nuėjot išpažin
ties, pirkot anglis bažnyčiai, 
| ir klebonijai, o patys dantis 
kalenat nuo šalčio.

K. Biuras.

Iš IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:
NEW YORK, ALBERT BALUN, 

HAMBURG, DEUTSCHLAND, 
RESOLUTE, RELIANCE, 

CLEVELAND, 
ST. LOUIS, MILWAUKEE

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose.

$203
NEW YORKO Į KAUNĄ 

‘ IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. jeigu 

Taksus). Trečia klcsa.
Pinigus persiančiam greitai ir 

žemomis ratomis.
Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

■IU-HIM LINE
39 BROADWAY, NEW YORK

—Iki jšiol,; rhat, buvo indo r 
pat Bendrovės įsikūrimo tvar
komasi, _■ draugingumo , forma, 
einant, ne taip, kaip konstitu
cijos patvarkymai rodo’; bal
suojama buvo ’nuo asmens, o 
ne nuo Šero.:Susirinkimai veik 
visuomet buvo laikoma sekma
dieniais,; nors tai nėra legališ- 
ka pagal įstatymus. Draugin
gumo forma ’pasilieka gera 
tol, kol yra 
bet kuomet 
dingsta, tada 
žiūrėti taisyklių, formalumų. 
Ir tuomi vaduojanties, duotas 
įnešimas, kad susirinkimą iš 
sekmadienio iškelti. Imti tą 
dieną, kurią nurodo konstitu
cija. 41 balsu prieš 16 susi
rinkimas tapo uždarytas val
dybos nerinkus. O dabar ki
tas šėrininkų susirinkimas į- 
vyks 13 d.1 sausio, 1930 m. 
Balsuojama jau bus nuo šorų, 
arčiausiai prisilaikant, taisyk
lių, kad triukšmadariai iš ra- 
kalių partijos, kurie savais lai
kais buvo draugingumo for
mos įvedėjais, o šiandien yra 
jos priešais, nebegalėtų kibti.

—O ką daugiku ; žmonių 
kalbą.apie,tą visą dalyką ,

—Šėrininkai. šmeižtų lape
lio įkur^tyti, kai kurie buvo 
toms nesąmonėms patikėję,; 
bet veliAū, išgirdę tikrąjį da
lykų > stovį, 'savo mintį atmai-\ 
no. Didelė didžiuma stos , su |

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIŲ 
Kaina 25 Centai

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

Naudokite išlaukiniai nuo J
Skaudamų Muskulų J
Peršalimų 1
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando d 
Pečių Skaudėjimo J 
Išsinarinimų ir '

Išsitempimų
Neuralgijos z

Persitikrinkite, kad gaunate tik- ( 
rajį f INKARO vaisbaženklis ant 1 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti. ( 

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- ’ 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri- < 
dedama prie kiekvienos bokutčs.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

7h»lthonf6ne» ■cyf' 
F.AtLaiCHTER ** CO<

BERlWWOSOUTH FIFTH STS.
"'BROOKLYN, M.V

^-CIGARAI
VARDU

> KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis
Į J ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis irHLJ|| f MĮM Į ■ bandyk šiandie. Tri 
lengvai vartojamo- BWB ■■■ B ^B jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-" se 35c, 75c ir $1.50
lins skausmą. Po antspaudaflkH 
jūsų sveikatą apsaugos. Iš- MM

Gaukite tikrąsias FduoIcs- kškokitc 
‘/Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose x galima pirkti vais
tus daug priežnamęsne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT

■ ••'ta''- tas ■

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

NEW ycAik auto school
228 Second Ave., Cor. 14th St. 

New York

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

stebuklingų žolių vertSs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerią 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir Įvairių nesmagumą ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir aut 
sinį kalną parodytum, tai jam malo 
nesnč būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai m 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų i» ■" 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių lirai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitą 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai baigas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
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.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas----- $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)_____ $25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojam yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki j.2 vai. ryte.
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A.LD.LD. ŽINIOS**
LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ

Verte D. M. šolomskasParašė V. Zazubrin PAJIEŠKOJIMAI

liūs tai klausimas mirties i ir i ’gyvenimo. Af

LIETUVIS GRABORIUSLAWRENCE, MASS.>

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Drg. Lapinskas,

JTAMA(|UAfPA’j J

SUSIV. DĖTUVIŲ AMERIKOJ REIKALAI

V

BROOKLYN LABOR LYCEUM
Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

Utarninkais

___ainė šautuvu. Religija mokina, kad ( 
da tai ir Kristūs* buvo pasiėmęs botagą <

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

kad tie pinigai

ir Su- jo raportas, tilpęs “Tėvynėj.”
• O tas žmogus iš S. L. A. iždo 

jau išeikvojo kelis tūkstančius 
dolerių. Tuomet sandarietis

Tėvas (iš Lietuvos) pajieško sū
naus Igno Ignatavičiaus. Gyveno, 
rodos, Philadelphijoj. Taipgi seniau 
gyveno Baltimorėj. Jau keliolika 
metų kai nesusirašo su tėvais. Pra
šau sūnaus atsiliepti, ar žinantieji jį 
malonėkit pranešt šiuo antrašu: Ed
vardas Ignatavičius, k. Gojus, Aukš
tadvario valse., Kaišiadorių apskr., 
Lithuania. (5-6)

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

Juo anksčiau dele- 
'gatai susirinks, Tuo anksčiau 
užbaigsime konferenciją ir pa
tiems bus geriau.

. V. Paukštys.

J Augštas, diktokas Surovec, su tankiais 
juodais plaukais, kaip ilgūs šešėlis, uždengė 
gęstančią šviesą. > , ‘ j L ’ • ; į 

dl —-Draugai; aš manau, 'kad ųiąn nėr^ręi-

IMMHI

Du Pasauliu
>

žemės, bet tas irgi negelbėjo, 
nes mainieriai tinkamai atkir
to? Pas mainierius geras pa
siryžimas kovoti. Nei mažiau
sios .abejonėm nėra,’ kad mai
nieriai laimės kovą ir į trum
pą laiką. Tad visi, kaip .vie
nas, stovėkime ; kovos lauke, 
prieš diskriminaciją ir prieš 
vertimą priklausyti prie kom- 
paničnos J. L. Lewiso unijos. 
Visur bus N. M. U. mitingai. 
Kiek girdėti ir kitos kasyklos 
ruošiasi į streiką prieš diskri
minaciją ir kompaničną uniją.

Lietuviai darbininkai, nei 
vienas nebūkite streiklaužiais, 
visi į koyą ir kaip vienas sto
vėkite, o kova bus laimėta.

Streikierys.

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

įvyks 8 d. sausio, vakare, kambariuo
se 774 Bank St. Visos narės daly
vaukite šiame susirinkime, nes turi
me daug svarbių reikalų. Taipgi bus 
renkama kuopos valdyba šiems me
tams.

Kuopos Narė M. K.

A. L. D. L. D. II Apskričio 
Konfėtėincija (

Šausio 12 d., Newarke, įvyks 
A. L. D. L. D. II Apskričio 
konferencija. Ši konferehcija 
bus metinė, joje reikės išrinkti 
apskričio komitetą. Bus ir ki
tų svarbių reikalų. Todėl visi 
delegatai, kurie išrinkti iš 
kuopų, privalo joje dalyvauti. 
Pas mus dažnai ■ būna taip, 
kad kuopos išrenka delegatus; 
bet daugelis jų į konferenciją 
neatvyksta! Tai negerai. Jei
gu kurie jįaučiasi, kad konfe
rencijoj negalės dalyvauti, tai 
geriau lai iš kuopų neapsiima.

Antras dalykas, tai, rodosi, 
mes ir šiemet nedayarysime 
iki 1,000 narių. Teisybė, ma
žai trūksta, bet visgi i trūksta. 
Konferencija jtųrėš ir šį klau
simą apsvarstyti! Nejaugi mes 
nesurasime būdų savo apskritį 
padaryti tūkstantiniu? Apie 
tai delegatai turėtų gerai pa
galvoti ir paskui konferencijoj 
patįektų planus, kaip galima 
būtų' dąugiau narių gauti. Dar 
vienas dalykėlis, kurį čia rei
kia pažymėti, tai apskričio 

n ™~------ 7 —- .—valdyba arba komitetas renka-
Buaenai mano lstikrųjų kaip , as galėčiau susitaikinti su si iš delegatų ir kiekvieno 

pareiga apsiimti, kuomet jis 
nominuojamas.

Pereitais metais, kada dalis 
iš senosios valdybos atsisakė, 
tai kai kurie delegatai pradė
jo daryti užmetimus, kad čia 
jau suokalbis, sabotažas, 'nes 
jie atsisako. Vadinasi, sykį iš- 

i rinkai, tai jau jie turi būti am- 
Ižini ir negali atsisakyti. Jie 

mes žiūrėsime. 
Turi kiekvienas

(Tąsa)
Čubukovą pakeitė buvęs kunigas mies

telyj Širokoje—Ivan Voskresenski. 
jau buvo numetęs kunigo lakmonus, trum-įkalbėti apie tai, ar mes šūtinkame ar 
pai apsikirpęs, su šautuvu ant pečių. Su-Į^. kariauti prieš baltuolsiūš* : Aš manau, 
trinkusieji žiurėjo i jį, nesupiasdami. | j kjekvjęnam jg mūSų jaigkū ir stiprjanta- 
Voskresenskis jaute tą . _ _ j Ima, kad klausimas kovos prieš'tuos;bude-

Brangus draugai! Nesistebekite, kad|liUs tai klausimas mirties i ir ? {gyvenimo, 
jūsų buvęs dusiij piemuo, bažnytinį kryžių gyVename jr toi gyvėnįimė; ijd ilęol ve- «iA«AQ]nn caiifnuii Pplwiifi mnkinn k p n . , , r h ‘ ’ iL t- n.Sime kovą. ! Dabar’ negali;būti ’nęl kalbos 
... , .v .. .... .-v . v -v. , .v.ūpie kokią 'ten kapituliaciją^pasidavimąam, kad išvijus;pirklius^is bažnyčios As;£ } arba; taik r j]f|| į ,-
i paprastas grięsnas žmogus n- ilgiau. _Taiįa bus tada> kada ’tų gyvačių nett tėti negaliu, negaliu, as .ilgiau, kalbėti k ; i THn“

kaipo kunigas apie ramybę ir- meilę,. ; ' • ^Draugai> prie tvarkos.
1. Buvęs kunigas įkalbėjo labai ramiai; su-.. Žukovas pasikėlė nuo krėslo, šautuvai 
Širinkusieji klausėsi. . . piktai; atsiliepė į grindis.

—Negaliu, kada matau, kaip dievo vai?- j; —Kova gali baigtis tik sumušimu vienos 
du, ir kūnu kunigai Kaparisovai pardavi-|j§ kariaujančių pusių, sunaikinimu, pilnu 
nėja žmones, kaip jie jo vardu kankina ir į sunaikinimu vienos pusės, ne kitaip. Ir 
laikina ištisus miestelius. ’ 1_____ _____________________ h
moterį ir kūdikį kardais sukapojo už tai, niekšais, išgėdinusiais mano seserį, užka- 

ipojusiais mano motiną, užmušusiais mano 
I moterį ir kūdikį, pakopusiais mano brolį, 
sušaudžiusiais mano vaikus. Taikos nega
li būti!

—Mirtis niekšams!
—Draugai,—Žarkovas palingavo galvą.

—Mes turime kovoti, kovoti ir kovoti iki j 
sunaikinimo jų. •

—Iki galo!... Iki pergalės!... Pušinį0 
kuolą jiems į grabą!... iTaip negerai.

—Ir štai Tajono štabas nusprendė arti- stengtis padirbėti.
miausiu dabar savo uždaviniu organizuoti ^Taigi, visi delegatai privalo 
apsigynimą daugiau, teisingiau, geriau, buti konferekcijoj Jr laiku, 10 
plačiau. Gyvosios spėkos—kovotojų—pas 
mus yra net perdaug. Ir gaūnąme para- ...........   J..........

. Kiekvienas naujas bjau-

kad ji priešinosi padeginėjimui namų; ir 
ar aš galiu po to ten pasilikti ir laikyti pa
maldas už jų pergales, tų budelių? Ar ga
liu aš nurimti? Ne, aš turiu jiems atker- 
šinti! Aš manau, kad tai mano bus šven
tas darbas. Lai mano atkeršinimas susi
jungia su jūsų veikimu. Aš visas savo 
Spėkas, visą žinojimą atiduosiu mūsų ben
drai kovai. Dabar mes čia susirinkę jau 
visi vienodi. Pas kiekvieną yra nukan
kintų, užmuštų, nusmaugtų per baltuosius 
budelius. Draugai, prisiekiu, kad aš ne
paleisiu šautuvą iš rankų tol, kol nebus su
naikintas paskutinių tų niekšų. Prisieki
me visi, draugai, kad mes kovosime iki ga-
lo, iki pergalės. Kentėti ilgiaus negalima. mos kas dierųi. ___  ___
Jeigu mes nepadarysime , gają sauvaliavi- rus, baltųjų pasielgimas, puolimas ant mie

stelio, sodžiaus, atveja iš ten pas mus de- 
sėtkus geriausių žmonių, čia tik kalbėjo 
senelis Čubukov. Jis bus dabar aktyviu 
kovotoji.. Jis tik dabar suprato, kad ne
utraliam''šioje kovoje paąilikti negalima, 
kad Veikia! prisidėti arba prie Žmonių', ar
ba prie'žvėrių žmogaus pavidale. ;Nera 
abejonės,, kad greitai visi valsiiečiai musų 
apskričio išspręs klausimą apie karą taip, 
kaip jį išrišo Čubukovas. Ir taip, mum 
reikia pasirūpinti, kad įtraukus į reikalin
gas formas, ribas augantį sukilimą dir
bančiųjų prieš aukso antpetininkus, niek
šus, žudytojus. Reikia pasirūpinti, kad 
šeimynos kovotojų, kurios priverstos sek
ti su mūsų būriais, būtų laikomos gerame 
padėjime, kad joms būtų užtikrinta duo
na ir pastogė. Ant galo reikia pasirūpin
ti, kad ir visa mūsų armija būtų aprūpin
ta, pirmoj vietoj šautuvais ir amunicija.

—Taip!... Teisingai!...
(Bus daugiau)

mams tų vampirų, tai jie kraujuose pa
skandins visus dirbančiuosius, sugrūs ,mus 
į tamsių vergiją. Nebūkime jų vergai^ ne
si duokime į nagus naujiems pavergė- 
1ĮML..» •

—Nesiduosime!... Prisiekiame!.. t Visi 
prisiekiame!... ;dsfiiLoJi

Rankos kilo su šautuvais į orą.—Prisie
kiam L . Sunaikinsime!...—Saule kaip 
raudonas kamuolys sviete per langą. Par
tizanai kietai dantis suspaudė.—Pulti prie
dų reikia!... Ko laukti!... Pirmyn!... 
Mušti jį!... Pulti!... Ko laukti.!... 
Pulti!... Pulti!...

• * Pirmininkas pasikėlė ir sudavė į stalą 
kumščiu.

—Draugai, prie ramybės. Visiems kar
tu šaukti nėra reikalo. Tuojaus draugas 
Surovec pasakys jums, kas reikia daryti. 
Perskaitys įsakymą Kariniai-Revoliucinio 
rajoninio štabo, tada ir matysite, kaip ir 
kuriems reikia veikti.

‘^Milionas j Maskvą” 
gaištas Laikas

A - L 1
, S. L. A. įstatuose yra pasa- 
Iprta, kad S. L. A. yra bepar- 
tyviška apdraudos, pašelpos ir 
kultūros ęrganizacija. Taip 
yra tik įstatuose, o S. L. A. 
dabar randasi pilnoj sandarie- 
čių kontrolėj. , j

\ Sandariečiai visada šaukia, 
narius baugina partijų baubu. 
Būk S. L. A. yra bepartyviš- 
kas, kad S. L. A. nereikia mai
šyt su partijomis; kad būk ko
munistai nori padaryt S. L. A. 
partyvišku ir nunešt tą milio- 
ną dolerių į Maskvą.

Šitas S. L. A. narių baugi- jami valstijų apdraudos de
ntinas yra panašus į Lietuvos partmėntų, 
ūkininko bauginimą žvirblių tik tam turi4)ūti sunaudoti, tai 
nuo kanapių, kuomet pasta- delko jūs bauginate S. L. A. 
to baidyklę. Bet jeigu žvirb- narius baubu, kad jeigu pro- 
liai supranta, kad ta baidyklė; gresyviai įeis į S. L. A.'Pildo- 
jiems nepavojinga, tai S. L. AJmąją Tarybą, tai S. L. A. tas 
nariai visgi geriau supranta,1 milionas dolerių atsidurs Mas- 
kad sandariečiai tuščiai juos^kvoj? Tada sandarietis atsa- 
baugina. 'kė: Tarpe jūs ir mūs eina ko-

N.esenai su vienu Sandaros va už S. L. A. vadovavimą, 
partijos tūzu turėjau ginčus Toj kovoj visokie ginklai yra 
apie S. L. A. Kada aš jam naudojami, idant...tik laimėti 
faktais prirodžiau, kad S. L. pergalę. , v
A. “generajlis organizatorius” Iš šito pasakymo aišku, kad 
A. Žukas jau metai, kaip tran- sandariečiai melais baugina 
kosi po S. L. A. kuopas ir net S. L. A. narius', kad dar il- 
nesiklausia kuopų, ar jo pa-!giau galėtų S. L. A. ponauti, 
tarnavimo nįri, ar ne. Naudos Dabartinė S. L. A. Pildomo- 
del S. L. A.‘jia nepadąrė jo-hi Taryba tankiai^ myli pasi
klos. Ta pilniausiąi parodo!girt, kad jie būk labai tąu-

pūs ir daug pinigų del S. , L. 
A. sutaupino. Kad tie ponai 
yra taupūs sau, tai galimas 
daiktas, bet ne del S. L. A. 
“Tėvynės” num. 51, 1929 m., 
tilpo trimėnesinė S. L. A. fi
nansų atskaita ir čia galima 
pilnai pamatyti tą “taupumą.” 

organizatoriui” 
Žukui per tris mėnesius—lie
pos, rugpjūtį ir rugsėjį—išmo
kėta $1,300.75. Centro sek
retorei, p-lei Jurgeliūtei/ kuri 
gauna algą $55 į savaitę, už 
liepos mėnesį išmokėta $230 
ir dar už tą patį mėnesį išmo-

man atsakė maž daug pana-i S. - L. 
šiai: Nei Pildomoji Taryba, nei 
A. Žukas, nei niekas kitas nėr 
gali iš S. L. A. apdraudos ir 
pašelpos fondų ^pinigų eikvotiį 
nes šituos du’ fondus prižiūri 
ir kontroliuoja * valstijų apr 
draudds departmental. Girdi,
A. Žukui yra mokama iš S. L.j keta $49.64 už kelionę ir su- 
A. lėšų fondo ir tie pinigai;
tam yra surinkti. Vėl aš;, 

įsakau: Jeigd jus žinote,: kad*
S. L. A. apdraudps ir pašel
pos fondai yra kontrbliuo-

gaišta i -laiką.- , ^Liepos: mę^ęqį| 
S. L/ f A. ■ prezidentas St. (Ge
gužis, matyt, daug keliavo ir 
daug' sugaišo, :nesi jam išnio
kota‘net $175.10. , ;

Už rugpjūtį mėnesį centro 
sekrj Jurgeliūtė ir “Tėvynės” 
redaktorius S. E. Vitaitis, vie
ton $55 į savaitę, paėmė po 
$87.50, už mėnesį po $350.

Tai pilnai poniška alga ir 
visai be sugaišto laiko. . .

S. L. A. seimo yra nutarta, 
kad pas S. L. A. iždininką pi
nigų neturi būti laikoma virš 
$20,000. Bet “Tėvynės” num. 
51 atskaitoj yra pažymėta, 
kad pas iždininką randasi S. 
L. A., pinigų daugiau, kaip 
tris syk po $20,000—net 
$62,272.04!

Šitas irgi parodo, kaip Pil
domoji j Taryba pildo seimo 
nutarimus ibei rūpinasi S. L. 
A. turtų ir, gerovę, j

Sena A Si L. A» Darbuotojas?-
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Mainieriai ant Streiko
Tamaqua's mainieriai nuiiie- 

rio 14 kdsyklds išėjo į strėiką' 
veik visi, išskyrus kelis, kurie 
yra ap vilti-senos unijos išdavi
kų. ' t . , . .. , '

Sausio 4-tą dieną visi mai
nieriai, susirinko į apsirengi
mo vietą,- atlaikė susirinkimą 
po N. M. U.'vadovybe ir vieii- 
balsiai nutarė streikuoti.

Kic i laiko atgal čia susior
ganizavo N. M. U., vadovau
jant vietos mainieriams. O 
reakcionieriai siuto iš piktu-1 
mo, kad negali priversti mai
nierius būti jų kompaničnos 
unijos nariais ir mokėti jiems 
mokesčius. Lewiso agentai pa
sišaukė kompaniją, kad pagel
bėtų jiems priversti mainie
rius likti jų kompaničnos uni
jos nariais. Kompanija atėjo 
jiems į pagelbą—kėturis mai
nierius: K. Miskevičių, Sangai- 
lą, St. Milbut ir H. Hospe pra
šalino iš darbo. Bet mainie
riai greitai visi užprotestavo, 
išeidami į streiką.

Jau kelis mainierius nu
skriaudė U. M. W. of A. vir
šininkai, atimdami iš' jų po ke
lias dešimtis dolerių. Jų tiks
iąs aprabinti mainierius, / nu- 
gązdmti ir sulaužyti jų vieny-, 
bę, išmetant iš darbo, atimant 
duonos kąsnį iš jų ir jų šei
mynų. Pas mainierius geras 
pasiryžimas apginti kiekvieną 
mąinierį.

Mitinge išrinktas komitetas 
nuėjo pas bosą ir reikalavo, 
kad sugrąžintų išriestuosius 
darbininkus ir kad jokios prie
vartos 'nebūtų priklausyti prie 
kompaničnos unijos. Bosas at
sakė, kad jis nežino ar duos 
išmestiesiems darbo ar ne.. 
Mainieriai, išgirdę tokį boso 
pareiškimą, vienbalsiai sušu
ko: Į streiką, j streiką! Mes 
turim priversti bosą grąžinti 
atgal išmestuosius ir mes pri
versime. Kurie jau buvo ap
sirengę, visi numetė drabužius 
ir išmaršavo į streiką. Keli 
buvo nuėję į kasyklą, bet ir 
tie vėliaus apleido darbą. 
Šiuos, žodžius rašant teko su
žinoti, kad nedaugiau nuėjo 
dirbti, kaip 50 ypatų.
' Laike mitingo bosas gąždino 
p.olicija N. M. U. organizato
rius nuvyti nuo kompanijos

i j » J v J i ’
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Užsibaigus Mūsų Draugijų ir

'J > ' Laikraščių Vajtii ! .
Kaip' kitų miestų draugai 

darbavosi, taip pat ir lawren- 
cifečiaii dirbo kiek galėjo; 
Nors darbas šiek tiek pavary
tas pirmyn, bet jaučiamės, 
kad tai labai mažai pasidarba- 
vom. Dirbant dirbtuvėj ir at
likt vakarais kitą darbą, tai 
labai sunku ir yra trumpas 
laikas: porą ar trejetą stubų 
aplankius ir jau dešimta vai. 
vakaro. Bet, nežiūrint to vis
ko, buvo darbuojamasi, kiek 
laikas pavelijo. Mums dar
buojantis nemažai lir kiti 
draugai prisidėjo pagelbon. 
Po Lawrenciu ir jo apielinkę 
pagelbėjo su mašina apvažiuo
ti drg. Antanas Butėnas ir vie
ną pusdienį J. Egeris (iš Na
shua). Į Exeter, N. II., nuve
žė drg. Antanas Lapinskas'(iš 
Lawrence į Exeter 26 mylios) 
ir tenai turėjom neblogas pa
sekmes. Vienas drg. prisirašė 
priė A. L. D. L. D., kaipo pa
vienis narys, 
duonkepyklos savininkas, ke
pa gana gerą ir skanią duoną, 
reikalinga paremti 'tokį* drau
gą.; ! Drg.« Ignafas čiulada 
(ūkininkas) pagelbėjo su sa- 
Vo mašina^ apvažiuoti sekan
čius miestukus: Denver, Pea
body: ir Lynn’ą. Bet čia'men
kas ' pasėkmeš' turėjom todėl, 
kad drg. A. Taraška* pasisku
bino pirmiaus apvažiuoti,\ tai 
jis laimėjo geriaus.

Per vajaus laiką gauta mū
sų laikraščiams skaitytojų .22; 
drg. E. Vaitekūnienė 2, tai vi
so 24 skaitytojai. Kad būtų 
ir kiti draugai prisidėję va
jaus menesio darbuotėj, būtų 
buvę galima ir dauginus gau
ti skaitytojų, bet kiti apsnū- 

| dę. Kitiems draugams yra ge
ra proga turint savo mašiną 
pasidarbuoti, bet gal būt vis 
laiko “neturi.” Mums, savo 
mašinos neturint, paprašius 
viršminėtų draugų, mielu no
ru prisidėjo prie taip naudin
go ir brangaus darbo. Ir jie 
sakė: “Mums labai smagu, 
kad ir mes nors su vežimu pri- 
sidėjom prie laikraščių va
jaus.” Taigi, varde mūsų lai
kraščių, tariame ačiū drau
gams, katrie pagelbėjo su ma
šinomis sykiu . mums pasidar
buoti.

Beje, taipgi nemažai ir se
nų skaitytoju atnaujinta.

‘ s- K-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

A. L. D. L. Di 20-tos kuopos su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 9-tą 
d. sausio, Lietuvių svetainėj, 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ateikite, nes 
turime labai daug- svarbių reikalų. 
Taipgi šiame susirinkime jau gausi
te naujas, knygas—Seno^Vinco raš
tus. Bus ii- daugiau reikalų. Taip
gi visi nariai turi šiemet pasidarbuo
ti, kad gauti po vieną riaują narį, 
nes mes savo kuopą turime padidin
ti iki 150 narių.

Org. J. Kierelis.
(5-6)

DARBININKŲ ĮSTAIGA
S i »

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

KAINOS PRIEINAMOS.,

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

»• ■' t
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 

Visokiom Spalvom Paveikslus 
t 'f 4 l t't 

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., * 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių. No
rintieji geriausio patarnavimo 
ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mąne. 
Pas mane galite gauti lotuė ant 
visokių kapinių kuogeriausiose . 
vietose ir už žemą kainą.

t
1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

ŠIŲ METŲ MADOS

FORM SI AI
Išparduodami Dabar

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

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

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

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

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
Flashing Russian and T arkish “Baths, Inc.
{Žanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakaxe 7Rc.

F,Vrrr» A Antroj klasčj lašais 'išsimaudymas •EX1KA ir miegojimas per visą naktį ant J į CeTltfll 
trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, ManadžerU
Naujai perdirbta Rusižkai-Turkička Pirtis dabar atidari naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažeania 

prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

4

’ ‘f

ft
&i

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

Tiee Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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Kraujo lityrimai, Laboratorijos Bandymai

Faieistas Okiklič Kazarinas

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA■
LEE PARK, PA

Tarpe

PLATINKITE “LAISVĘ

■mmhmhiihhhhmbmi

MONTELLO, MASS.

10.00
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lino-
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was

PIANO LEKCIJŲ
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Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tek, Berisonhurst 6631

OFISAS
981 Breadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko i 
Universiteto Mokinti Progresyvę z

Seriją (Eilę)

•E Aiitradienis, Sausio 7, 1936

BOSTONAS IR APIELINKE

Kas Kiek Surinko Aukų del 
Gastonijos Streikierių

r Sept. 26, 1929 m.
ęVW. Ambrose ir 

kaitis surinko 
T. Bartkus ir A. 
A. Baronas ir L. 
G. Šimaitis ir J.

kūnas 
Alksninis 
” Sept. 30.—

t Dr-stės susirin- 
T. Bartkus ir W. 

Ambrose surinko
J. Kukaitis, .dirbtuvėje
K. Ustupas

Oct. 10.—
Beniulis ir A. Sauka 19.70 
Airfbrose ir J. Ku- :

i kaitis^ j 3.40
G. Šimaitis ir J. Waite- !

kūnas 6.25
Ą. Baronas ir L. batu

kas 8.40
r Oct. 17.— t
G. Šimaitis ir A. Orentas 10.2.5 
A. Baronas ir L. batukas 5.03 
W. Ambrose ir b. batu

kas .5 7.65

a Ovz p <

\ Vienybės 
kime I

" EKISVE Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

J. Ku-
$5.00

Orentas 11.55
batukas 10.75 
Waite-

7.71
3.00

4.02
2.65
1.00

pos auka
Sept, l.-r-

L. D. R. Choro piknike 28.26 j
Ąukos byvo renkamos viso-1 

kiais būdais—susirinkimuose, 
ant gatvių ir per stubas ėjo 
kolektoriai, kuriuos įgaliojo 
Tarptautinio Apsigynimo kuo
pa. s

Visois aukos tapo pasiųstos 
į New York {centrą, kiir iš ten 
Šel^ė gastohiečius streikierius.

Kalėdų dienoj buvo Vaikų 
žiburėlio -Draugijėlės sureng
tas koncertas ir šokiai, 
likos buvo nfemažai.

Koncerto programą atliko 
patys jaunuoliai po vadovyste 
M. Banevičiūtės; verta pagy
rimo už tokį išlavinimą tų jau
nuolių.

Nors įžanga buvo tik 25c 
ypatai, tačiaus pelno liko del 
palhikymo žiburėlio.

f Gruodžio 29 (T. buvo L. D. 
S. A. 22-ros kuopos surengtos 
prakalbos draugei J. Bondžin- 
skaitei iš Brooklyno, N. Y.

Diena pasitaikė bjauri: li
jo ir snigo, tačiaus, žmonių 
buvo nemažąjį.i Aukų tapo su
rinktą $18.4Q del Argentinos 
darbipinkų spaudos—del ar
gentiniečių “Rytojaus 
type mašinos įsigijimo.

Kalbėtoja; kalbėjo apie mo
terų darbininkių reikalus ir jas 
ragino Organizuotis ir veikti; 
taipgi tfumpai palietė ir kitus 
darbiiiinkų reikalus, 
to, buvo šiokia tokia 
certįnė programa.

Šimaitis ir Sauka 
“Darbininkų Kalendorių, 
rą išleido “Laisvė 
tams, taipgi ir kita literatūra 
platinta.

Apart 
ir kon-

platino 
kat- 

1930 me-

PIANISTAS IR
MOKYTOJAS f

GEORGE NOBILETTI

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: r?nyS^ne' M^Ofl9669 Bell, Oregon 6136

IšVENGKITE TO ..
ATEITIES ŠEŠĖLIO* > ,

Susil^lkydĮdiini puo perdėjimo,■> 
jeifcu norite išlaikyti savo 
figuraš šiandieniniai madingas

Mada labai' myli švelnius žavinčius 
apslsklembimus naujoviškos figūros. 
Nepražudykite tą dailią išvaizdą, ne
leiskite savo akims būti didesnėms 
už pilvą. Bukite nuosaikus — bukite 
nuosaikus visame kame, net rūkyme. 
Valgykite sveikai, bet ne be saiko. 
Kada' jus ima pagunda perdaug pri- 
sivaišinti, kada jūsų akys buna dides
nes t!ž pilvą, vietoj to užsirūkykite 
Lucky. Ateities įvykiai meta savo 
šešėlius priešakyj. Išvengkite to atei
ties šešėlio, vengdami perdėjimo, 
jeigu-norite išlaikyti savo figūrą nau
jovišką, žavėtinai pilną.

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

“Ateities Įvykiai meta savo 
šešėlius priešakyj”

♦Bukite nuosaikus! . . . Ne^tatykitę į pavojų naujovišką, kūno formų jokiomis griežtomis dienomis, kenksmingomis yęrziapcipinjs. t. 
įuostomis, prigaviklškomis plyskęičmis delei suplonėjimo afba įcąkiąmis apgąvimp. .priemonąmis “pneą-rieburną ,_kųriUQS pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių , yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir• pavojingų gyduolių. Be išmintingi. 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoyipkas figūras hrba sutnazms riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsitp LHfJjy . tai budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujpvišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokit) Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą, .
per N. B. C. tinklą nuo vieno Vandenyno ikt kito. @ 19?o, The American Tobacco Co„ Mfr».

; ' __________ / ... -4-----------

Pasitinkant kalėdas, čionai 
daugelis dirbtuvių sustojo dir
busios

Tas
prasti

ant kelių savaičių, 
rodo, kad jau ateina 
laikai—bedarbes.

Sėja Neapykantą 
S. L. A. Narių?

Nesenai “Laisvėj“ tilpo ko
respondencija apie S. L. A. 68 
kuopos buvusį susirinkimą ir 
laužymą S. L. A. konstitucijos 
renkant kuopos valdybą. Ši 
korespondencija sukėlė revo
liuciją tautiečių makaulėse. 
Mat, jiems baisiai nepatiko,. 
kam tiesos žodis pasakyta dau^ 
geliui žmoųių. ? Ąrpšiejųą,. 68 
kuopos pirmininkas, persk'aiięs 
tą korespoitdepęiją, pasidėjo, į 

[archyvą. Tai geras dalykas. 
Bet būtų dar geriau, kad AnM 
šiejus užsisakytų.“Laisvę“ sau 

[į namus, tuomet kitaip pro
tautų. Skaitydamas 'vien tik 
“Tatadaiką,“ taradaijdškai ir 
protauja.

Amšiejus jau keliems skaitė 
tą korespondenciją ir pripaži
no, kad ten parašyta teisybė, 
kad S. L. A. 68-tos kuopos 
valdyba yra išrinkta netieso
tai, ir kad konstitucija buvo 
sulaužytai Bet jis sako: “Mes 
turim galę, todėl taip ir turi 
būti.” Taip, jūs sudarėte ne
tiesotai daugumą, susivesdami 
ne narius į kuopos susirinki
mą, kaip J. Povilauską, kad 
tik išrinktų jus į kuopos val
dybą. Šį kartą jums pavyko 
keletą apgauti S. L. A. narių. 
Bet nepavyks jums'jie apgau
lioti visados. Nariai pamatys 
jūsų darbus ir veidmainystę. 
Bet ką gi reiškia įj'ashkymas: 
“Mes tbrime galią, todėl taip 
ir turi būti?“ Vadinasi, P. T.

užgirs netiesotai išrinktą kuo
pos valdybą, už kurią ir ne 
nariai balsavo. Ji palaikys 
jūsų pusę. Tas nariams žino
ma. Tai kam tada reikalin
ga konstitucija? Kam tada 
reikalinga vieniems nariams 
mokėti pinigus į organizaciją, 
kuomet ir ne nariai gali bal
suoti ir turėti tas pačias tei
ses, kaip ir nariai? Bjaures
nio pasielgimo negali būti. Ir 
jeigu kada nors atsipeikės 
Amšiejus, tuomet matys, kad 
buvo klaidingas. Toliaus Am
šiejus prisipažino, kad tautie-l 
čiai laikė kokusą pas Kupstą 
ir nusitarė, kaip elgtis su tais 
S. L. A. narutis, kurie 1___
protauja, negu Amšiejus iš ta- ’ organizaciją (National Un- 
radaikos. Nutarė nei ’vieną I employed Workers Commit- 
narį, daugiau susipratusį, ne-jtee Movement), 'kad būtų, 
įsileisti į kuopos valdybą, net 
jei ir kuopą reikėtų suskaldy
ti. Vos tik kuopa viršijo šim
tą narių, jau'skelbia suskaldy
mą. Kas gi‘išauklėjo S. L. A.
68-tą 'kūbpą? ; O gi tie,' ku
riems skelbiate kryžiaus karą. 
Kas gavo daugiausia narių 
praeitame 7-to Apskričio va
juje? K. Mašcinskas, prieš ku
rį skleidžiate visokias nesąmo
nes, neapykantą. Ar tas neša 
naudą S. L. A. ? Kiekvienas 
protaujantis narys pasakys, 
kad ne. Kas liečia skaldymo 
kuopos, tai yra P. T. nuopel
nas. Ji siuntinėja Žuką, kad 
daugiau sukiršintų narius vie
nus prieš kitus ir kuopas skai
dytų. Tai vis už pačių S. L. 
A; narių sumokėtus pinigus.

Ar 68-tos kuopos nariai leis 
Amšiejams, Kupstams ir ki
tiems trypti S. L. A. konstitu
ciją ir vesti kuopą prie suskab 
dymo? Aš ešu tikras, kad S;. 
L. A. 68-tos kuopos nariai ne
duos tiems "ponams savotiškai 
blgtis

KAUNAS?— šiomis die
nomis iš Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo paleistas p. 
Okulič Kazarinas, kuris bu
vo kalinamas už tautininkų 
sąjungos pirmininko advok. 
L. Noreikos nušovimą laike 
girtuokliavimo ir kaziravi- 
mo kliube.

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI'

Yorkshire, Anglija.—An- 
įglijos darbininkai organi- 

kitaipizu°jasi i nacionalę bedarbių

galima geriau koVoti už pa- 
šelpą bedarbiams,.

ir neleis kuopą skaldyti.
7 S. L. A. Narys.

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:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma,' persiuntimas apmokama.

linini

5 Dienos Per Vandenyną 
PER CHERBOURG’Ą—6 DIENOS 

PER BREMENĄ
Keliaukit greičiausiu pasauly laivti

Laivas EUROPA dabar budavojamąs ir 
veikt pradės nuo kovo men,, 1930 m.

iyiažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą
Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos 

šalimi. Reguliariaį/jšplaukimai kiekvieną sa- 
t vaitę populiariais Lloyd laivais.

Del sugrįžimo liū- 
dymų ir kitų infor
macijų atsi klauskit 
savo vietinio agen
to arba

57 BROADWAY 
NEW YORK

B1UJJI

■ MES PATAIKOM
Taip sako A, Tacilauskas, savininkas Restauracijos Ir salią, 961 ’ 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai patalkot padaryt cigarus, kad 1 
parduodąs; kurių netik lietuviai' 

ž penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepi!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass,, j savo krautuvę kas mšnesis po keliolika 
Šimtų jų parsitraukia.

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

mėnesį, laiko po 500 Johns Cigarų 
bet Ir Svetimtaučiai už penkių blokų 
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

John Naujokas
»

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisi&ni 
vietiniams bei apieliftkės 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 JO centų arba po vardu Petro Refetoranuose, Užeigose, Kniu
buose, ant i Balių ir Storuose bei kituojte bizniuose mūs išdirbyštės
cigarų viršminetais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą,, 
kuria visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunČia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatil- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišką 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, 
Gaivos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių ’ 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų 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 naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atytjos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 
X-Splnduliai,

ML ZINS 110EAST 16th ST. N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 /.
(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Kai yra didžiausiai fcaogaai prieisi T—Baltis. Jis ne tik sunkiausias ligas Įvaro, b«t 
ir Į grab^ paguldo. Bet tie, kurie vartoja p* plačlg Ameriką pagarsijusius

•» • ~ .. (Milteliui nuo žalčio) jokių Balčių nebijo, ūkUfban s Cold Powders ui bak&* apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

T __ - yra tai kanuolč prieB kitą amžinų žmogaus prieių—vidu- UrOO LaX Tabs dų Užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 26 centai už skrynutę.

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

Siųsdami pinigus 
su sayo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
161 Metropolitan Avė.. 

Brooklyn, N. Y.

~A8.'J*mi!ku naairaBę*. alunMu VIENA DOLERĮ, už kuri malonėkit man prifiųMi 
URBAN'S COLD POWDERS ir URBO LA, «u nurodymai*, kaip vartoti.

Vardai

No—_

Kleitai Stata

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONĘ VOLUNTEER 2177^0474

MOKYKLA SO kEPUTACIJA
736 Lexington Ave., tafpe 58tn ir 59th Sts., New York City
ir n 7 Tėjįmąg,. iš 786 Lexington Ave.
sigta 25 metai. \Buk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir P™" 

k^lilį j. pasis'^kftną. Mūsų instruktoriai išmokins jus valiuoti ir 
taisyti vfspkžų išdirtitmų karute per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales .klasės .moterims. Leidimafe ir užganėdinimas užtikrintas. 
itta’sĮČs diendlhis ir jVaįtatais.

Užganėdir>imaa, Leidimas ir Darbas Užtikrinta*
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VIETOS ŽINIOS
............n, .............SS

656 Metropolitan Ave>, Brook- 
lyn'e. Pokilis buvo skaitlingas 
svečiais, linksmas ir kultūrin
gas. *■

Teisėjas Vitale be Bausmės 
Paleidinėjo Artimus Sau 
Plėšikus

Tarp kitų miesto teisėjo Al. 
Vitalės šunybių, aikštėn iški
lo, kad jis be bausmės paliuo- 
savo plėšiką Fawcetta, kuris 
nutvertas prisipažino, kad iš
plėšė $79.43 iš tūlo J. C. Har- 
tko.

Vitale visai neleido prieš 
plėšiką liudyti policmanui, ku
ris areštavo Fawcettą. “Teis
ime” Fawcetta gynė advokatas 
nužudyto gemblerio milionie- 
Tiaus Arnoldo Rothsteino. 
Fawcettas, matyt, tarnavo tai 
piktadarių ir grafterių saikai, 
kurios draugas buvo teisėjas 
Vitale.

! 2,000,000 Senių Virš 
65 Mėty Amžiaus Yra 

į Pavargėliai
Industrinės D e m o k ratijos 

Lyga išleido apyskaitą, kad 
Jungtinėse Valstijose yra bent 
2,000,000 žmonių virš 65 me
tų amžiaus, kurie nebegali 
dirbti ir gyvena pas savo gi
mines arba valstijinėse pavar
gėlių prieglaudose.

Iš šimto žmonių, sulaukusių 
25 įmetu amžiaus, trisdešimts 
šeši miršta nesulaukę 65 me
tų, kaip kad apskaito minima 
organizacija. 

. , , ,y— ,.  , . -
Iš Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo Metinio Susirinkimo

Daugiausiai Amerikonai 
Naudoja Opiumą

Metropolitan Ligoninės val
dyba, Welfare Islande, rapor
tuoja, jog daugiausia “tikrie
ji amerikonai“ naudoja opiu
mą, kokainą ir kitus nuodingus 
narkotikus delei linksmybės 
bei susiraminimo. Iš šimto to
kių nuodų vartotojų 89 yra 
amerikonai, ir'tik 11 ateivių.

T tą blogą paprotį žmonės 
įpuola tankiausiai per drauga- 
vimąsi su blogais žmonėmis. O 
atprasti tai reikia beveik ste
buklų, nes atpratimas šimtą 
kartų sunkesnis, nekaip nuo 
rūkymo, degtinės ir kt.

Narkotikai . yra mylimiau
sias plėšikų, žmogžudžių ir ža
gintojų vaistas “del drąsos.“

korespondenciją, kad ,unijos ei
liniai nariai neturi būti ranka
mi į unijos įstaigas, bet turi 
būti politikieriai ir buvę bo
sai; tai, girdi, . unijos dalykus 
gana gerai ‘ sutvarkytų !. . . 
Tai koks “nusvyravimas“ yra 
vien tik bosų naudai.

J. Stakvilevičius.

PARSIDUODA kendžių, ice cream ir 
stationery Storas. .Prie Storo yra 

du kambariai; biznis įdirbtas, randa 
pebrangi; savininkas turi du : bizniu, 
už tai parduoda. Pasinaudokit pro
gą. Kreipkitės po num. 16 Olive St., 
prie Grand St., Brooklyn, N. Y.

1-10

SUSIRINKIMAI I
, SO. BROOKLYN, N. Y.

A. L. D. L. D. 147^ kuopos metinis 
susirinkimas bus utarninke, 7 sausio, 
pas drg. Mieliauską, 738—5th Avė. 
Pradžia 8 vai., vakare.* Visi nariai 
malonėkit atsilankyti, yra svarbių 
reikalu aptarti. Sekr. A. Bružas.

4-5

RIDGEWOOD, N. Y.
L. D. S. A. 132 kuopos susirinki

mas ibus utarninke, 7 sausio, De- 
guliO svetainėj, 147 ‘ Thames St., 8' 
vai. ’ vakare. Draugė?, būtinai t visos, 
atsilankykite, 1 bus renkama kudpos 
valdyba. Taipgi bus išduotas rapor
tas iš rajono konferencijos. Valdy
ba.' >. ■: • • j » 4-5

REIKALAVIMAI

DAINININKAI!
Jeigu jūs norite dainuoti gerai, 

naudokitės geriausia instrukcija, 
kokių tik galite prieiti.

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

Ateikite atlankyti mano vaka
rinę klasę nuo septynių iki ašttio- 
nių valandų.

Kainos už lekcijas pradiniams: 
nuo 8 iki 4 lekcijų kiekvieną Sa
vaitę, $6/ • '

R OIG STUDIO
328 W. 29th St.,' 'New York City
♦ . v • ■ $ : ■ Į ,

Mokina buvęs operetiškos grupės 
Gypsy Vagabonds direktorius.- * ——<—4" .-4- »■->... i- - —e... ■? 4 - ----------------- --------------------------------

LORIMER RESTAURANT'
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite !

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Idant dalyką užglostyt, taip 
kad apie jį daugiau nebūtų 
girdėt, tai teisėjas Vitale tiek 
pasistengė, kad buvo sugrąžin
ta $79.43, kuriuos Fawcettas 
išplėšė iš Hartko.

Vitale, kurio ryšiai su krimi
nalistais dabar aiškiausiai į- 
rodyti, dar nei nebandomas 
areštuot. O iš savo pusės jis 
skelbiasi areštuosiąs policijos 
komisionierių Whalena, kuris 
būk jį apšmeižęs. Vitales sė
brai gi įtaria, kad ir komisio- 
nieriaus Whaleno rankos nėra 
taip- baltos, kad ir jis turėjęs 
kokių asmeniškų ryšių su kri
minalinio pasaulio paukščiais.

Darbininkių Susivienijimo 
Pirmos Kuopos Vakarėlis 
’ i ♦

Sekmadienį, sausio 12 d., 
bus Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo 1-mos kuopos vaka
rėlis, “Laisvės“ svetainėje. 
Grieš Levandauskučio vado
vaujama orkestrą, susidedan
ti iš keturių jaunuolių muzi- 
kantik kurie padarys smagu
mą šokti. Taipgi grieš jau
nuolių •Kanklių Orkestrą, va
dovybėje Zablackučio. Dai
nuos Aido phoro'i Mergaičių 
Sikstetas.

Rengėjos praneša, kad bus ir 
daugiau programos įvairumų.

“Daily Workerio” Išeis 
390,000 Egzempliorių 
6-ių Metų Sukaktuvėse

Sausio 11 d. “Daily Work- 
ęris” išeis padidintas. Tai bus 
šešįij metų jo, kaipo dienraš
čio sukaktuvių minėjimo nu
meris, kurio spausdins 300,000 
egzempliorių, paskleidimui po 
yisus darbininkų centrus.

Darbininkų o r g an i zacijos 
užsisakinėja to numerio, kad 
jį veltui išplatint tarp darbo 
žmonių. Įvairios unijos, kuo
pos, kliubai ir pašelpinės drau
gijos siunčia “Daily Worke- 
riui“ penkines, dešimtines ir 
dvidešimtpenkines, kaipo ap
mokėjimą už vietą savo pa
sveikinimams, kurie tą dieną 
bus išspausdinti “Daily Work- 
eryje,” su palinkėjimais jam 
tęsti ir plėtoti revoliucinę dar
bininkų kovą Amerikoje.

Lietuvių darbininkiškos or
ganizacijos irgi neturi užmirš
ti Šių “Daily Workerio“ su
kaktuvių, ir duot jam apmoka
ntį pasveikinimų.

Pirmas Revoliucinis Sovietų 
Veikalas Amerikoniškoje 

Sęenoje

RED RUST
(RAUDONA RŪDA)

Drama dviejuose aktuose iš šių 
dienų Sovietų Rusijos

i Vaidina Kirchon ir Uspenskij.
Sielą žavėjanti scena

Sveika savikritika iš jaunuolių 
' gyvenimo Rusijoje.

“Gilūs žmogaus jausmų doku
mentas.”—ra’ŠS World.

“Sujudinantis pasveiksiąs iš že
mes, apie kurią amerikonai daug 
girdi, o mažai žino.”—Times.

MARTIN BECK THEATRE
302 West 45 th St., New York

Pradžia 8:50 vai. vakare.
Ketvirtadieniais ir šeštadieniais 
2:40 vai. 800 gerų sėdynių, įžan- 
t* r .oo.

3.d. sausio buvo.A .P. Kliu
bo metinis susirinkimas; kai
po ’metinis, tai nebuvo skait
lingas.

Po užrašų perskaitymo ir iš
davimo per A. Deikų metinės 
atskaitos, pasirodė, kad A. L. 
P. Kliubas turi apie 17 tūks
tančių dolerių turto.

Šį mėnesį pasirodė, kad 
Kliubas turi tris sergančius na
rius; ir vienas mirė gruodžio 
mėn., 1929 m.

Namo statymo komisija pra
nešė, kad baigiami susitarimai 
su architektu, kokis turi būti 
namas pastatytas. Kaip kas 
reikalavo, kad namo statymo 
komisija išduotų platesnį pra
nešimą, bet komisija pažymė
jo, kad ‘dar reikalo nebaigusi 
su architektu, tai plačiau ko 
negali ir pasakyti.

Vytautiniai atlindo su laiš
ku, kad A. L. P. Kliubas pri
sidėtų prie paminėjimo Vytau
to penkių šimtų metų. Kliu
bas, ilgai nesvarstęs, Vytautą 
su vytautininkais pasiuntė į 
gurbą.

Atrodo, kad Lietuvos smeto
niniai, liaudie^ korikai, norį 
miiiėti Vytautą, buvusį' koriką 
Lietuvos liaudies. Toks tokį 
pažino ir ant ąlaus pavadino. 
Vytautas su Lenkijos legionie
riais apie antrą pusę 14-to 
šimtmečio naikino Lietuvos 
biednuomenę bekrikštydamas, 
o šiandien Smetona naikina 
biedniokus ūkininkus įr darbi
ninkus, vykindamas dvarinin
kų ir buožių galią ant vargšų 
sprando. Budelis budelį ir mi
ni su iškilmėmis. Darbininkai 
tik tegali smerkti tokius tiro
nus, o ne jų kraujais nutašky
tą istoriją minėti.

A. L. P. Kliubas padarė 
rimtą žingsnį, numesdamas 
Vytautą su Brooklyno “Vieny
bės“ išperomis vytautukais į 
gurbą. Turėtų visos draugijos 
sekti Kliubo žingsnius ir tiems 
gerklepjovių rėmėjams paro
dyti, kad Amerikos lietuviai 
darbininkai ir šiaip pažangūs 
žmonės, nesiduos save pri
traukti prie budelių vežimu
ko !,

Kliubietis.

Įsirašykite į Kalendorių 
Ateinantį Šeštadienį . ,

Įsirašykite .sau. į kalendorių 
“Daily Woi'kerio,“ Komunistų 
Partijos centro organo, didžią
ją pramogą paminėjimui to 
dienraščio šešių metų sukak
tuvių, kurios bus apvaikščioja
mos Rockland Palace svetainė
je, 155th St. ir 8th Ave., New 
^forke, sausio 11 d., šį šešta
dienį.

Grieš simfonijos orkestrą be 
konduktoriaus; čelistas N. 
Benditsky; gabus baritonas 
Taylor Gordon dainuos; Dorša 
šoks klasikinius šokius, dai
nuos grupė negrų dainininkų.

Padėkite stiprinti ir auginti 
“Daily Workerj”; ateikite į tą 
pramogą, kur, apart gerbs 
koncertinės programos, bus ke
li iš geriausių Kom. /Partijos 
kalbėtojų.

Apsivedė Jonas Jankauskas 
Su Vanda Pranckaite

Sekmadienį įvyko “Laisvės“ 
svetainėje pokilis vestuvių Jo
no Jankausko su Vanda Pranc
kaite, kuria gyvena po num.

“Jankių Milionierius”
Operetė “Pepita“ jau neto

li. Ją Lyros Choras mano 
šiemet pasekmingesne padary
ti. Lošimas įvyks 16 d. vasa
rio, 1930 m., Labor Lyceum 
svetainėje.

Tik, lyriečiai, dauginus 
draugiškumo ir vienybės, o 
mes' svietui įrodysime, kad 
Maspetho Lyros Choras yra 
su darbininkais ir už darbinin
kus. Tad ir ši sykį vietos ir 
apielinkių darbininkai parems 
mūsų parengimą.

Be to, turim ^pasidarbuoti, 
kad sėkmingai sudainuotume 
pirm to dar sausio 19 d., 
Brooklyne, kur didysis Aido 
Choras yra užkvietęs mus į jų 
koncertą Labor Lyceum svetai
nėj.

Lyriečiai, sukruskime! Se
nieji dainininkai, kurie del šio
kių ar tokių priežasčių pasi-; 
traukėte, kviečiame jus grįžti. 
Taipgi reikia dėti pastangas, 
kad kuo daugiausia vietinio 
jaunimo į Lyrą pritrąukti; Ir 
tą galime padaryti, tik reikia 
pasidarbuoti.

ChorO Koresp.
) i_______________________

• ! ; • 1 ' ' Kas Girdėt: pas Kriaušius ■ 
' Pas kriaūčiuš, rodosi, po vi- 

s‘ų švenčių pradeda darbavie
tės Biskį rodytis; ypatingai lie
tuvių distrikte. Poros dirbtu
vių jau buvo darbininkai šau
kiami į susirinkimą, o mat, po 
sdsirinkimo, tai turėsią pradė
ti* dirbti. Bet bosai, atėję į 
susirįnkimą, vietoj kaip rei
kiant palsikaibėti su darbinin
kais, pradedant naują sezoną, 
tai pradeda kokius gąsjdinimus 
kalbėti kriaučiams.

Darbininkai nenori tikėti 
bosams, kadangi kiekvieną se
zoną jie verkia, ar jis geras ar 
blogas, vistiek jie' tas pačias 
gadzinkas gieda visi.

New Yorke dabar didelių 
dirbtuvių “maniufekčerninkai“ 
sugalvojo naujas gudrybes. Iš 
dviejų dirbtuvių padaro vie
ną, tad perleidžia per šeren- 
gą darbininkus, kurie jiems ne
tinkami; sumažina abelnai 
darbininkų skaičių ir tampa 
desėtkai darbininkų iš darbo 
išmesti laukan. , , , .

Paliečia ir lietuvius tos “ma- 
niufekčerninkų“ gudrybės; li
kos ir. keletas lietuvių kriau
čių išmesta iš darbo,. Dabar 
lieka mūsų, delegatui vesti de
rybos, kad būtų jie priimti at
gal. i

Bet dar turiu pasakyti, kad 
išmestas Įiko ir vienas maniu- 
fekčerninkų geras šunelis lie
tuvis* Ar tai jie per klaidą 
taip padarė; ,ar gal būt jis jau 
yra jiems visai nereikalingas. 
Sakoma^: nekask kitam duobę, 
ba pats gali į ją įpulti. Taip 
atsitiko su tuom šuneliu. ,Du 
metai atgal jis pareiškė: ku
ris manęs neklausysite, būda
mas komunistas, tai aš atėjęs į 
dirbtuvę išmesiu už ausų lau
kan, bet kai dabar pats išmes
tas, tai jau blogi dalykai.

Kriaučiai ir Pasvirakalnietis
Pas Brooklyno kriaučiųs yra 

vienas, kuris ’vadinasi Pasvi- 
rakalnietis; tai kaip nusviro 
“Keleivyje“ No. 52, tai tiesiai 
pataikė nosia į purvyną. Tas 
apgailėtinas žmogutis serga 
neryu liga, kurios intakoje jis, 
matyt, ir;rašė. “Keleivyje.” tą

REIKALINGA patyrusių mergini} 
prie išrinkimo dešrų. Nuolatinis 

darbas. Gera užmokestis. Atsišau- , 
kite BRECHT CORP., 174 Pearl St., 
New York City.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 puikūs kamba- I 

riai, garu apšildomi, netoli elevei- i 
terio stoties.. Randa nebrangi. Kreip- ■ 
kites po No. 454 Linwood St., Est 
New York, Brooklyn, N.| Y. \ 
____________________________(5-7)

PARDAVIMAI , 
PARSIDUODA restoranai prie sub-I 

way stoties ir prie fabrikų. Dau
giau patirsit ant vietos. Kreipkitės 
po No. 34 Wyckoff Ave., Brooklyn, 
N. Y. (5-9)
550—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. (5-7)

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė su visais geriausiais įtai

symais. Yra naujausios mados pa
dų prisiuvimo mašina, taipgi del Mc
Kay čeverykų siuvimo. Yra ir trys 
kambariai gyvenimui. Parsiduoda 
labai prieinama kaina. Kreipkitės 
6-tą vai. vakare po num. 449 Grand 
St., Brooklyn; N. VY.l . (5-9)
PARSIDUODA saldainių . krautuvė, 

arti mokyklos. Naudokitės 'proga.
Kreipkitės poi num. 207 Leonard St.i 
Brooklyn, N. Y. 3-5
PARSIDUODA grosernė iij delikate- 

sen krautuvė. Geras biznis, pigi 
randa. Galima daryti7 gerų pragyve
nimų. Patdavimo 1 priežaStis4—turiu 
išvažiuoti į kitą rhiestą. Savininką 
matyt galit ’ bite laikui A. Petkus, 
550-t-3rd Avė., Brooklyri, N. Y. '(5-7)

. r . f ė : • ■ : .
i . • ' ) ^T-r—m i : • • .

Jau > Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai; Darbininkai Leidžia 

, Savo Savaitinį Laikraštį ’ į <

“RYTOJUS” i
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir | 
visos Pietų Amerikos darbininkų 1 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- • 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar-. I 
bininkas turi skaityti ir platinti < 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika- i 
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__._$3; Pusei____ $1.50

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

“RYTOJUS”
Calle Montęs de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina
—- ? . I ‘.—.....

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER 

SAVININKAS
Perkraustome namų rakandus 

ir kitokius stambius ir smul
kius daiktus no tik Maspethe, 
Brooklyno ir New Yorke, bet ir 
iš tolimų miestų.. Kainos že
mos, patarnavimas greitas ir 
patenkinantis. Kreipkitės:
54-18—4>6th St., Mąspeth, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

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

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

Nedėliortils 10 A. M. iki J P. M.
- .... :..... ... —it... , ■■ ---- - ---------------

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIOS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoju vilio
te i u s paveikslus 
(vairiomis spalvo
mis.' Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais. 
'! '■ i ..

TEL. •
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

JONAS J5TOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
z (Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y. ,

viduriai užkietėję
• • t ,<• . > h- J H Į

Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 
, Gryny Žolių ir Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų ; ( ’ : . i
Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuojaj vidu
pius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vanaeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima du<^t 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems.: Kai
na. ..............................................  ' 60c, per paštą 65c;

Kundroto aptieka yra didžiausia ir. seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinant, kąd sudėtinės 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., (Jreenpoint 2017-2360-3514

I ,
V < I 1 I

Iškirpkit šį. skelbimą ir prisįųskit kartu su ;užsaky|uu

;■ ■ TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTIST AS 

X-Spinduliu Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Piaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergei, ir »Bubatomie iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDESrJR.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.’
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Ąvenue, 
Maspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

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

, medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Notary
Public

PHONE 
Stagg 
5043

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

visiem be skirtumo.Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas maną, o 
patarnausiu kuogeriausiai.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
P. SIAURĮA. VELIČKĄ ir

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

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

-Z-------- ;------- ■:----------------------------------------------------------------------
.   nu-r        ■■■■— ■■ ............—i—>

Tel., 0783 Stagg

j. levanda
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
i (Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y. •

—-
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