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ZUOTI VISUS ŪKIUS IKI 1932 METU

O

nuoja pasiųsti penkias šunų
I

atsako tam tikslui. ^Ne tiki jec]arrios pastangos sukolek-

lakū-

Prieš Algų Nukapojimą ■
■<&

sekretorius

čičerinas Sugrįžo

t

bile 
prieš

2. Iki rudens, 1931 metų, 
arba ne vėliaus kaip iki pa-

kontroliuo- 
valdžia de-

Išradb įtaisą Suradimui že
mėj Aliejaus ir Mineralų.

radio 
laivu 

laivas

Popiežius Palaimino Belgi
jos Karaliaus Dukterį

kima Nacionalės Mainierių 
Unijos 105 lokalo svetainėj 
ir nutarė vesti kovą. ’

■ ir vėliau, kaip del sekančių 
jeigu 3 metų dėrliaus.

AVELLA. Pa.— šimtas 
mainierių, dirbančių Cook 
Coal ir Coke Kompanijos

Nuo žiųgų Aptemęs Dan-. 
gus Ityorokkoj

M

%

vasario, 1932 • metų v (delei | 
derliaus 1932 metų) pra-l 
vesti1 pilną kolektyvizaciją1

Lietuvos ūkininkus Pjauna 
- Vekseliai

4

surengs prakalbų > niaršrutą 
ponui Green,’ federacijos 
prezidentui, “strategiškuo
se” miestuose pietinėse val
stijose.

.’M
r.’'" f

- ■ Įį,

Gorkis Atsako Sovietų 
Jaunuoliams į Įvairius 

Klausimus
Paliečia Meilę, Religiją, 
Mirtį, Sunkų Gyvenimą

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

. Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimesit, Tik

- Retežius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

MASKVA.— Ar verta gy
venti Sovietų Sąjungoj? 
Kas yra su meile Sovietų 
Sąjungoj? Ar religija tik
rai nereikalinga, kaip So
vietai sako?

Tais ir daugeliu kitų klau
simų Maksimas Gorkis, Ru
sijos proletarinis rašytojas, 
aplaiko tūkstančius laiškų 
nuo Sovietų Sąjungos*jau
nuolių. Gorkis del silpnos 
sveikatos dabar gyvena Ita
lijoj, šiltame klimate.

Negalėdamas į kiekvieną 
laišką pavieniai atsakyti, 
Gorkis parašė ilgą intere
singą atsakymą, kurį “Iz- 
viestija” nesenai patalpino.

Gorkis nurodo, kad di
džiuma jo • korespondentų 
yrat jauni žmopės, del įvai
rių sunkenybių savo gyve
nime sakanti, jog “žmonės 
praeity gyveno daug leng
viau ir laisviau, negu da
bar.”

Gorkis atsako:
“Didžiuma mano kores

pondentų klausia ‘Kas yra 
meilė ir mirtis?’ Aš čia 
nekalbėsiu daug, apie meilę. 
Tačiaus aš turiu pasakyti, 
kad, mano nuomone, Sovie
tų jaunimas už dabartinius 
perdėjimus meilėj veikiau
sia turės brangiai atsimokė
ti ateity.” '
Tie Nenormališki, Kurie 
Nepasitenkina Dabarti

niu Gyvenimu
Apie mirtį Gorkis sako:
“Kuomet jaunas vyras 

pradeda mąstyti, kad už 50 
metų jis bus paimtas nuo 
žemės paviršiaus ir pakiš
tas po žeme ar, kaip neku-* 
rie korespondentai išsireiš
kė ‘kur tamsybėj’, tai reiš
kia, jog tasai jaunuolis jau 
apleidžia gyvenimą. Tie, ku
rie nepasitenkina dabarti
niu gyvenimu dr kurie sako, 
jog seniaus gyvenimas bu
vo geresnis, yra nenorma
liški žmonės; serganti žmo
nės.” •'

Gorkis cituoja ištrauką iš 
vieno valstiečio laiško: ‘Aš 
nematau jokios liuosybės 
sau Sovietų kolektyviškuo
se ūkiuose. Mano siela nė-’ % V Z
ra laisva. Aš geriau sutik-1 nepatogumus,” sako Gorkis, 
čiaų patapti valkata, negu 
ten pasilikti.”

Tas žmogus, Gorkis sako, 
neturi laisvos sielos, ir nie
kad jos neturėjo.

“Mes negalime užginčyti 
fakto,”salfo Gorkis,
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Išrado Medžiagą, Kuri 
Sunaikins Nuodingus 
Automobilių Gazus
BALTIMORE.— Prane

šama, kad Johns Hopkins 
Universitete chemijos pro
fesorius Dr. J. C. W. Fra
zey suradęs tokią medžiagą, 
kuri gali panaikinti nuodin
gus automobilių garus (va
dinama carbon monoxide), 
susidariusius iš nepilnai 
perdegusio gazolino.

Sakoma, su pagelba tos 
naujos chemikinės medžią-, 
gos tuos nuodingus garus 
(monoxide) bus galima pa
versti į visai žmogui ne
kenksmingus garus (carbon 
dioxide). Dr. Frazer sako, 
jog išbandymai parodė, kad 
jo išrasta medžiaga pilnai

SOVIETAI PLANUOJA SUKOLEKTYVI- Blogas Oras Trukdo DARBO FEDERACIJOS VADAI GELBĖS

MASKVA.— Pirmadienį 
“Pravdoj” tilpo Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto svarbus 
nutarimas delei socializavi- 
mo žemės ūkių. Kolekty
vizavimas farmų bus pa
smardintas.

Nutarime nurodoma, kaip 
sėkmingas buvo kolektyvių 
ūkių judėjimas pereitą pa
vasarį ir rudenį. Nurodo
ma, kad reikalinga padaryti 
griežtą permainą delei grei
tesnio vykinimo ūkių socia- 
lizavimo programos, 
toj kolektyvizavimo 20 
šimčių valstiečių ūkių 
1933 metų, kaip buvo 
džioj nustatyta sulyg

Vie- 
nuo- 

iki 
pra- 
pen- 

kių metų plano, dabar bus

laboratorijoj buvo išbandy
ta, bet taipgi buvo daromi 
bandymai ant kelių ir pui
kiai pavyko, sako jis.

Tai yra labai svarbus iš
radimas. Jeigu bus galima 
praktiškai panaudoti, tai 
bus išvengta daug nelaimių 
(nusinuodijimų automobilių 
nuodingais gazais). Dabar Pančio rudens arba iki 1931 
automobiliai nuodingu’gazu metų pavasario, tai*, y ra, jie 
užteršia orą miestuose; :- 
į laukus išvažiavus, 
pasitaiko daug automobilių, 
prisieina kvėpuoti orą, ap
terštą tais nuodingais du- 
jais. Tą išradimą pritai
kius ,nuodingi dujai bus pa
naikinti, ir atmosfera bus 
sveikesnė.

pesimizmo mintys tarp jau
nuolių yra nesveikas apsi
reiškimas. “Jaunieji žmonės 
Sovietų Sąjungoj, kurie lin
kę prie pesimistinių minčių, 
geriaus. turi mąstyti &pie 
naujas gyvenimo . formas, 
kuriomis Sovietai daro ban
dymus, o ne apie gyvenimo

Jieškoti Amerikos 
Lakūnų PIETINIU VALSTIJŲ KAPITALISTAMS 

IŠNAUDOTI DARBININKUS
NOME, Alaska.— Lakū

nai Alaskoj ir Sibire, pasi- 
visuose javą gaminimo plo- j rengę lėkti orlaiviais jieško- 
tuose. . ’ j ti Amerikos dingusių lakū-

3. AugšČiausia Industrinė1 nų, negali išvykti del blogo 
Taryba turi- informuoti I oro.
Kompartijos Centralihį Ko- j Gauta pranešimas nuo A- 
mitetą ne (vėliau kaip iki | merikos laivo Nanuk, kuris 
kovo mėnesio apie tai, ko-1 randasi ledų apsuptas 
kie žingsniai daromi užtik-. North Cape srity, kad So- 
rinimui reikalingo daugio j vietų prekybinis laivas Sta- 
įrankių, mašinerijos ir ki- į vropol, kuris taipgi ledų ap
takių įtaisų delei praplėstos I suptas toj apielinkėj, pla
ukių kolektyvizacijos. nuoja pasiųsti penkias šunų

4. Bėgy šių metų iš vals- i padvadas jieškoti dviejų 
tybės iždo pinigų paskyri-1 šunų padvadų, kurios turė-

Green Pareiškė, kad Veiks Išvien su Darbdaviais; Ves 
Fašistinį Terorą Prieš Kovingus Darbininkus ’

mas del kolektyvi o farmų 
judėjimo bus padidintas 
nuo 270,000,000 rubliu (apie 
$135,000,000) iki 500,000,000 
rublių (apie $250,000,000).

5. Buožių ūkiai bus pa
naikinti; žemė paimta ko
lektyviai apdirbti.

6. Agrikultūros depart- 
mentas ir visos partijos ir 
darbininkų organizacijos

tyvįzuoti visus ūkius iki 
1932 metu. Centro Komi
tetas nutarė daryti seka
mus žingsnius:

1. Pilnai pravesti kolekty
vizaciją tokiose svarbiose
srityse, kaip žemojoj ir vi-^turi tuojaus pašvęsti visą 
durinėj daly Pavolgės ir 
šiauriniam Kaukaze iki se-

savo energiją suteikimui 
kolektyvams ne tik galimos 
paramos, bet ir ♦patyrusių 
ųkio; vedė jut f inahsinės- ir 
organizacinės paramos.

Kolektyvizavus ūkius bus 
padaryta didelė permaina 
Sovietų Sąjungoj.

Meksikoj Suareštuota Darbi- 
. ninku Apsigynimo 

Sekretorius

Lietuvos Fašistai Pasmerkė 
Darbininke 71 Metams 

Kalėjimo

CHARLOTTE, N. C. —; dai bendrai su darbdaviais 
Pirmadienį čia Amerikos,ves fašistinio teroro kam- 
Darbo Federacijos reakci- įpaniją prięs kovojančius 
niai vadai laikė konferenci-i darbininkus. Dar jiems į 
ją del organizavimo pieti-; pagelba ateis valdžia. Ame- 
nių valstijų darbininkų į: rikos kapitalistai mano, kad 
darbdaviams tarnaujančias i tuo būdu jiems pavyks už- 
unijas. Nutarė įsteigti fe- j slopinti kylantį kovingą 
deracijos pietinių valstijų darbininkų judėjimą pieti- 
centrą Birmingham, Ala.. nėse valstijose. 
Sudaryta komitetas, kuris! 
varys tą organizavimo dar- 

ibą. To komiteto nariai yra:; b 1 T’V 1 • i 1 • • f

to
“kad individualinis veiki
mas davė ir duoda puikius 
rezultatus moksle, technikoj 

, ir .dailėj; bet rezultatai bū
na geri tik tol, kol šiltinta 
sir esamomis tradicijomis, 
skoniu ir valdančiosios, tur
čių, klasės interesais.

“Kuomet, tačiaus, 
mokslininkas išėjo 
tuos interesus, skonį ir tra
dicijas, jis buvo išmestas, 
suareštuotas arba gyvas su
degintas, kaip kad atsitiko 
su šimtais individualų, ku
rie bandė išeiti prieš įsigy
venusius papročius.”
Nereikia Įpulti į Pesimizmą

Gorkis daro išvedimą, kad

“Man atrodo, jog mano 
jaunieji korespondentai per
daug jautrūs kas liečia gy
venimo nepatogumus Sovie
tų xSąjungoj, kuri tik; pra
deda budavoti savo gyveni
mą naujomis formomis. 
Man atrodo, kad jautrumas 
linkui, asmeninio nepatogu
mo, arba įžeidimų arba ne
smagumo vystosi tarp jau
nuolių liguistoj formoj. Tai 
prastas ženklas. Tas paro
do prastą prisitaikymą prie 
gyvenimo. Gyvenimas rei
kalauja tvirtu > individualų, 
galinčiu kentėti.”

Religijos klausimu Gor
kis sako:

NEW YORK.—Pirmadie
nį Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas aplaikė tele
gramą nuo Meksikos darbi
ninkų apsigynimo organiza
cijos (Raudonosios Pagel- 
bos). Joj pranešama: L

• “Padėtis blogėia kiekvie
na dieną. Dar dviejų dar
bininkų gyvastis pavojuj. 
Valdžia planuoja naujas 
atakas ant svetimšaliu dar
bininku*. Komunistu Parti
jos sekretorius jieškomas 
suareštuoti. Vietos Raudo
nosios Pagelbos 
suareštuotas.”

Wall. Streetų 
jama Meksikos
da pastangas užslopinti re 
voliucinį judėjimą. -< i

„KAUNAS.— Gruodžio 18 
d. fašistų kariuomenės teis
mas tardė Marijos Vasiliau
skaitės bylą. Vasiliauskai
tė — Šahcų “Kalbos” b-vės 
darbininkė, įsitikinusi ko
munistė. Ji buvo kaltina
ma platinimu tarpe darbi
ninkų komunistinės litera
tūros. Kalta save neprisi
pažino, bet sako, kad platin
ti komunistinę literatūrą 
esąs garbingas dalykas. 
Teismas nubaudė ją' 7 me
tus sunkiųjų darbų kalėji
mo. - 11

RABAT, Morokko.— Šia 
žiemą debesiai skrendančių 
žiogų aptemdino dangų Mo- 

“Apart žmogaus gero su-|rokkoj. Nors bilionai bi- 
pratimo ir tvirto nusistatv-! lionų jų užmušta, tačiaus 

baisi daugybė jų yra.
Nusileidę sunaikina ja

vus. Visokie būdai naudo
jama juos'naikinti, bet nie
ko negalima padaryti.

mo, jokios kitos protinės jė
gos neegzistuoja pasauly. 
Supratimas apie kitą pasau
li no mirties yra nesąmo
nė.”

“Lietuvos Žinios”įrašo:
» /PAPILĖ.— . šioj 'apielin- 
kėj šie- metai kas link i der
liaus daug>geresni, bet- del 
ekonominės padėties daug! 
blogesni. Pernykštės sko
los—vekseliai pjauna ūki
ninkus. Jau vienas ūkis už 
skolas parduotas, kiti apra
šyti ir dar eilė ūkių stovi 
ant bedugnės kranto ir lau
kia antstolio. Nįekas ;tais 
žūstančiais ūkiais nesirūpi
na.. niekia iiems nagelbos ne
teikia, kad jie būtu atstatys 
ti ir. kad galėtu iš tos' sun
kios padėties išbristi.;

Nori Sukriušinti Nacior !ę 
Tekstiliečių Uniją

Nacionalės Tekstilės Dar- ;
United Mine Workers bininkų Unijos sekretorius

W. C. Birthright, j Clarence Miller, vienas -iš 
prezidentas B ar!'erių pasmerktųjų ilgiems me-

ą streiko Gastonijoj, pa-

jo sugrįžti kelios dienos at
gal, bet nesugrįžo.

Dvi padvados. apleido A- Paul Smith, vice preziden-'
I tas
Unijos;
vice į
Nacionalės Unijos; ir Fran-itams kalėjimo už vadovavi- 
ces J. Gorman, vice prezi-! mą 
dentas United Textile Wor-; reiškė:
kers Unijos. ' “Amerikos Darbo Federa-

Green nareiškė kad taslciios vadai susirinko Char' Green pareiškė, kad tas o)._
komitetas tuojaus pradės, ’ ’ _
darbą, dirbsiąs planus va
rymui organizavimo kam-

merikos laivą ir išvyko į tą 
apielinkę, kur, sakoma, 
Eielson orlaivis buvo mato
mas, su tikslu patirti pas 
tenykščius gyventojus dau
giau apie dingusius 
nūs.

Laivas Nanuk per 
susisiekė su Sovietų 
Stavropol, ir Sovietų
prižadėjo tuojaus pasiųsti 
padvadas jieškoti, dingusios

ROMA. — Antradienį 
“šventas” tėvas privatiš- 
kam kambary priėmė ir .pa
laimino princesą Marie Jo
se, Belgijos karaliaus duk
terį. kuri šiandien apsiveda 
su Italijos sosto įpėdiniu 
Humbert. Su ja pas popie
žių buvo jos tėvas ir "moti-, 
na. Sakoma, kaipo kara
liaus dukteriai popiežius su
teikė jai “specialį palaimi
nimą.”

Paryžius. —Jaunas mok
slininkas Jean Jeannet išra
do įtaisą suradimui žemėj 
aliejaus ir mineralų; paro
do, kokiame žemės gilume 
randasi aliejus ar minera
lai:

MASKVA.— J. čičerinas, 
Sovietų užsienio reikalų ko-' 
misaras, antradienį sugrįžo' 
Maskvon iš Wiesband, Vo
kietijos, kur jis gydėsi tūlą 
laika.

Tunis, Afrika.— Antra
dienį dvylika pasažierių žu
vo ir dvidešimts tapo sužei
sta, kuomet traukinys ant 
Tunis-Constatine gelžkelio 
nuvirto į rėvą netoli Nador.

vįįFl o

p-anizuoti pietinių valstijų 
tekstilės darbininkus 
jus). Jų tikslas yra p 
Wt’dirbtuvių savmini _ 
sukriušinti Nahionalę Dar
bininkų Uniją, kad ta unija 
neo-alėtų plėstis.”

Miller pabrėžė, kad fede
racija jau ne kartą parda- 

Gelbės Darbdaviams idarbininkų streikus pie- 
: tinėse valstijose.

Green atvirai pareiškė, i 
kad federacijos tikslas yra!
pagelbėti darbdaviams; tik- Mainierių Sustreikavo
slas įrodyti, jog federacija 
gerai pasitarnaus dirbtuvių 
savininkams. “Tik duokite 
mums progą tai įrodyti,” 
pareiškė Gi'een.

“Mės ateiname ne šar-
‘vuotomiš, bet atviromis ran- Waverly kasykloj netoli nuo 
komis pas piet. valst. darb
davius. Išbandykite mus. 
Pažiūrėkite, ar mes negali
me pagelbėti pramoninei 
padėčiai pietinėse valstijo
se. Aš n.oriu, kad dirbtuvių 
savininkai ir manadžeriai 
pietinėse valstijose duotų 
mums progą pasirodyti,” 
aiškino Green. Toliaus jis 
pareiškė:

“Mes tikime, kad jeigu 
bus’leista veikti pietinėse 
valstijose, mes galėsime iš
vystyti kooperaciją ir susi
taikymą tarp darbdavių ir 
darbininkų.” 1 r 

■ Užtikrindamas, kad sų 
darbdaviais, federacijos va
dai puikiausia sugyvens, 
Green pareiškė, kad bus ve
dama griežta kova prieš ko
vingas darbininkų organiza
cijas, kurios yra po Komu
nistų Partijos įtaka. “Turi 
būt vedama neperstojanti, 
niekad nesibaigianti kova 
tarp Amerikos Darbo Fede- fabriko darb. pad. 88, ama- 
racijos ir tų organizacijų,” f*“’ 1 ’ ‘ "
sakė t Green. C, ___ .r__

Federacijos reakciniai va- ir tarnaičių 19.

čia, išėjo į streiką prieš al
gų nukapojimą. Prie to 
mainieriai protestuoja, kam 
kompanija užlaikė jiems il
gai mokestį ir naemė iš al
gų po dolerį i dieną del 
komnaniios daktaro. Dr. 
Stunkard taipgi negavęs pi
nigų, todėl ir jis sustreika
vo: atsisakė apžiūrėti 
žeistus bei susirgusias dai 
bininkus, kol nebus jam už
mokėta. y J/;'

Mainiermi atlaikė susirin-
■

uM

IBiedarbių Registracija
Šiauliuose pradėta ’egis- 

trunti bedarbiai. N" lap
kričio mėn. 18 d. iki o-'aind. 
rftėn. 1 d. Darbo biržoj įre
gistruota 601 bedarbis, iš jų 
vvrų 349, moterų 25^ iš ku
riu lauko darbininkų m,

tininkų pad. 27, tarnauto 
3, namu ruošos darb.

Komunistų Partijos Dienraščio “Daily Worker” šešių Metų Sukaktuvių Apvaikšči ojimas Įvyks Šį Šeštadienį, Sausio 11 d., Mecca Temple Svetai 
130 W. 56th St., New York. Pradžia 8:30 Vai. Vakare. Apart Prakalbų bus Labai P uiti Muzikali Programa
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PRAKTIKOS UŽDAVINIAI IR LENINO 
SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAI -

visur,Artinasi Lenino mirties sukaktuvių minėjimas 
B&ur tik randasi komunistų. • ;

Į pereitus minėjimus žmonės paprastai eidavo todėl, 
- kad Leninas buvo garsiausias, revoliucionierius if* darbi

ninkų vadas. Tūkstančiai į jo mitingus traukdavo, gali
ma pasakyt, su panašiais jausmais, kaip kad lydėdami į 
kapus gerą savo draugą bei pažįstamą.

Tokiems žmonėms centru svarbos atrodė Leninas, kaip 
asmuo. Ir palyginamai nesunku buvo prikalbint bile 
darbininką, kad eitų į mitingą, “garsaus velionio pager
bimui”. Bet jeigu pasakysi, kad vyriausias dalykas yra 
ne pat Lenino mirties minėjimas, bet praplėtimas kovos 
sulig Lenino mokslo, demonstracija prieš buržuaziją, 
kampanijai darbininkų organizavimo,—tai žiūrėk, tavo 
bičiulis ir sukinėjasi, kad jis neturįs laiko, kad esą jam 

. tokių ir tokių reikalų namie bei mieste, ir tt.
Vardan Lenino ateis daugelis žmonių, kurie neateitų 

vardan leninizmo, tai yra kovos ir organizacijos, ką Le
ninas skelbė.

Todėl, reikia pripažint, jog pereituose Lenino mirties 
minėjimuose didžiuma publikbs nebuvo revoliuciniai nu- 

' sistatę, o daugiau jausmo žmonės ir didvyrių garbintojai.
’ Kviečiant ir raginant darbininkus šiemet į Lenino mi
tingus, draugai privalo ne vien tik lošti Lenino vardu, 
bet aiškinti praktiškąjį mitingo tikslą, į kokį darbinin
kišką cielių bus tenai mušama. Ir tik tas reikia skaityt 

. sąmoningai atėjusiu į Lenino mitingą, kas ateis su su
pratimu, jog reikia iš Lenino mokintis ir praktikos dar
bą dirbti pagal leninizmą, pritaikant jį prie dienos klau
simu .šioje šalyje.

Daugelis vis dar mano sau, kad tolimas laikas iki tik
ram imperialistinio karo pavojui, ir kad dar peranksti 
kalbėti apie revoliucines kovas Jungtinėse Valstijose. 
Tokiems atrodo, kad Amerikos proletariatas dar randa
si laikotaipyje ilgo laukimo ir lėto rengimosi prieimasi- 
nio veiksmo prieš kapitalistų klasę. ! »(I i j į \ '

Tai yra pačių savęs pri^^idinėjimas; toks “supyatj- 
mas” tarnauja imperialistams ir stiprina jų sąuvąjišką 
drąsą-prieš darbininkus. ' . . ' . ' ‘" T. ..

- Ypač Šiemetiniai Lenino mirties paminėjimo . mitingai 
turės reikalo su griežtais klausimais dabarties' ir neto
limos ateities: kaip Amerikos darbininkų masės turi at
siliept į bedarbę? prie ko veda didėjantis krizis kapita
listinio ūkio taip Amerikoj, kaip ir visose kitose buržua
zinėse’ valstybėse ? kas reikia daryt, kad pastot kelią vis 
žiaurėjančiam darbininkų išnaudojimui? kaip organi
zuot neorganizuotus darbininkus, kurių Amerikoj yra 
desėtkai milionų? kaip susitelkt į sėkmingesnę kovą 
prieš galvą riečiantį fašizmą ir smarkėjaučią reakciją? 
kaip mobilizuotis prieš ateinantį naują imperialistinį ka
rą ir prieš tarptautinio kapitalizmo daromus suokalbius 
ant Sovietų galvos? kokiu būdu suteikt reikiamos para
mos dabar einančioms ir dar ruošiamoms darbininkų ko
voms? įr tt., ir tt. v •”

Lenino paminėjimo mitingai šiemet turėtų būt skait- 
lingesni, negu kada pirmiaus,—tai yra, jeigu darbininkų 
minioms įsiskiepytų tas supratimas, kad Amęrika vis gi
lyn žengia į krizius trečiojo pokarinio laikotarpio? kuris 
iš darbininkų reikalauja kuo plačiausio masinio veikimo, 
praktiško veikimo, o ne vien diskusavimo, filosofavimo, 
ne gerų palinkėjimų ir kiauravidurių jausmų, bet prak
tiško veikimo. •
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I Rubio Fašizmas ir Amerikos Darbininkai
i ‘ i •' »• >*">■*’ ■ ' ' y

Meksika darosi svarbiausia 
/'Amerikos pusiau-kolonija.
£' Dabartinis Meksikos prezi- 
Lįdentas Ortiz Rubio nominuotas 

kapi- 
jis

£3^ išrinktas amerikonišku 
k italu, ir to kapitalo valią 
pimentai pildo.

Sulig Wall Stryto ir 
hahingtųno atstovo Dw. 
F row o patvarkymo, Meksikos 
Mteezidentas O. Rubio pradėjo 
L tokį terorą prieš darbininkus, 
Mtykio toj, šalyj nebuVo per ke- 
gįBoliką metų. Uždarė komunis- 

organą “El Machete”; nuŽi# 
emI Jose G. Rodriguezą, •Hipolt- 

Landerosą, Jose M. Reye- 
IRtolv kankinimais iš proto išvarė 

deportavo, kaipo ateivį, Bar- 
panašiai kankino ir de-

■jHavo (j Kubą) ’ Sandalio

Wą- 
Mor-

Um tik išdrįsta pasijudint 
hš fašistinį, vadinamą “Bar- 
jflįatymą ', tam kalėjimas, 
Kuinai bei sušaudymas ar- 
Hnottavlmas.
Waz Rubio trilinkas lenkiasi, 
įme kame vykdyt valią A- 

imperialistų; o pirmu- 
BUU tęs jų valios punktas— 

t

tai griebtai išraut i’eyoliUcinį 
darbininkų ir .valstiečių’ judėji
mą iš Meksikos dirvos. ’ Tatai 
yra ir Rubib, kaipo prezidento, 
vyriausias kruyinas., rūpesniu v

Dabar, besilankydamas Ame
rikoj, Rubio keliaklupsčiauja 
prieš šios šalies valdžią < ir ka
pitalistus, užtikrindanižį Mek
sikos valdžios ; “draugiškumą” 
(tai yra vergiškumą) linkui 
Jungtinių Valstijų. Misijos tik
slas, be kitko, yra gauti ir 
$500,000,000 paskolos iš Ame
rikos bankininkų,' už tai, žino
ma, užstatant amerikonams 
naujus Meksikos gamtos turto 
šaltinius ir leidžiant jiems “tei
sę” dar plačiau išnaudot meksi
kiečių darbo liaudį.

Bet kuomet kapitalistiniai 
Amerikos valdonai su išdidžiu 
palankumu priima prezidentą 
Rubio, kaip ištikimą savo leka- 
jų, tai Detroito, New Yorko ir 
kiti] didmiesčių darbininkai iš
eina prieš 
prakeiksmo 
kaip prieš 
koriką ir Amerikos Imperialis
tų uodegą.

jį sir audringomis 
demonstraci j omis, 

darbininkų klasės

Chicagos menševikų 
zięta praneša, kad “Argen
tinos lietuvių socialistų są
junga” išrinko ^valdybą iš 
segamų elementų:

i Pirmininku Antanas JŽidelis, 
ižuiiiinkas Jonas Jokūbaitis, 
sekrbtdrium Petraš • čiučelis;, 
vL.ld^bds nariais Kostantas 
Norkus ; h- Kalpokas.

| : ( ' ■ 1 | -

Jonas Jokūbaitis yra turtin
giausias lietuvis Argentinoje; 
sako, turįs apie , pusę rrlilioąjc^ 
pesų ($200,QQ0 amerikoniškais 
pinigais). Į Argentiną jisai 
atvyko, būdamas jaunas vy
rukas.

ga

Va, Kodėl Jie Taip
Puola S. S. S. RJ

Šiuo tarpu, kuomet

Tai šitokia ta jau pastovi 
socialistų valdyba. Tarpe 
kitų, matome ir “lietuvišką 
milionierių” Jokūbaitį. Kas 
jis per paukštis? Mūs drau
gų savaitraščio “Rytojaus” 
pranešimu, Jokūbaitis yra 
paleistuvystės namo užlai- 
kytojas Buenos Aires mies
te. Iš ten jis pralobo ir to
dėl, be abejonės, galės susi
mylėti ir ant savo “idėjos 
draugų” socialistų, čiuče- 
lis — provokatorius-šnipas; 
Židelis—streiklaūžis. Nors 
Norkus jau visiem žinomas, 
tačiaus, ne pro šalį bus pa
imti iš tu pačių “Naujienų” 
(už sausio men, 3 d., 1930) 
sekamą:

• i > . I • . ; • ? f i 1 ■ ;

Konstantas Norkus, atstoyąu- 
damąs .šiaurės Ąm^rikę^.,Vals
tybių laivyną Lietuvoj įvai
riais apgaulingais bųęLįsj iš
gavo iš piliečių dideles pinigų 
sumas (virš 164,000 litų!) Ūž 
tokius darbus K. Norkui gręsė 
teismas su visomis jo pasek
mėmis ir šis ponas ■: _ 
Brazilijon. Paskui dar bastė
si Urugvajuje, bet iš visur tu- .faktas, 
ręjo išsinešdinti del tęsiamų 
savo darbelių. Galop atvyko 
Argentinon ir čia manė vers
tis senu savo amatu t. j-, pi
nigų medžiojimu. Aš ir dar 
pora piliečių, raštu ir žodžiu 
perspėjome žmones, kad pasi
saugotų pabėgusio nuo teismo 
K. Norkaus ir nesiduotų jam

• daugiau apgaudinėti.

Šiuo tarpu, kuomet So
vietų Sąjungoj vykdoma 
industrializacija ir kaimas- 
sparęiaį' sopiaįįzųojamas, ta'i 
kbniuhizmo' ■priedai',’ tarsi 
lygsvarą pametę, kiek pa
jėgdami puola, šmeižia ko- 
niumstufe... Kbdel gi jie taip 
dūksta? Jie bijosi. Lietu-, 
vių menšebikų’1 lapas 'padūtA 
da Chįcagos Tribuhb pasi
kalbėjimą su, tulu Baltijos 
valstybės politiku, kuris pa-, 
■reiškęs: - .

Ateinantieji dvieji' metai pa- 
. rodys, ar dabartinė komunistų 

partijęs politika laikys, ar 
truks. . Bolševizmas gyv(Afa 
sprendžiamąją; fazę. Jei dik
tatoriaus Stalino politika nu
engti ūkininkus 'pavyks ir bent 
iš dalies pasiseks Rusija in
dustrializuoti, tai Europa atsi
durs didžiausiame visoj ? Savo 
istorijoj pavojuje, ir 
Baltijos valstybių sąjunga 
viešas faktas..

O kas gi abejoja apie 
vykimą industrializuoti 
nugalėti kaimo buožes 
vietų Sąjungoj? Nebent tik 
tas, kuris nieko nesupranta. 
Protaujantis mato, kad 
šiandien bolševikai Sovietu 
Sąjungoj viską laimi; jiems 
visur sekasi, nors, be abejo- 
jinlo, tas viskas reikalauja 
daug energijos ir pasiauko
jimo, SSSR proletariatui] 
•netrūksta, 
valstybės ministeris pirmi-, 
minkąs pareiškęs vilties,1! -.h;: -T

f kad Lietuva pąįį^ųsiąnti savo 
’ neoficialų dęvyiįerių metų ką\ 

rą su Lępkija dėl Vilniaus. įr 
susidėsianti su- Lenkija, Latvi
ja, Estija įr Suomija taip,

(Pabaiga)
Engelsas apie Teoretinę 

Kovos Reikšmę
“Vokietijos darbininkai turi

o darbįninkų “vadai” (pardavi- 
kai) “pasižadėjo nereikalaut 
darbininkam algų padidinimo.’’ 
Kas iš to visko išeina? 1) Dar
bininkų algos ir taip mažos,

šiaurės
bus

pa
ir

So-

taip sakant, koncentriniam 
antpuoly ir yra Vokiečių judė
jimo' galybė ir nefiugalimybp. f

“Iš vienos pusės, delei tos ‘pa- 
- --------------------- - togios ' Jų padėties, iš antros, 

dvi žymes pirmenybes prieš ki-įdelei salinių Anglų judėjimo 
tus Europos darbininkus. . Pir- j ypatybių ir prievartos sutrem- 
moji yra ta, kad jie priklauso! pimo Francūzų, Vokiečių dar- 
teoretiškiausiai Europqs tautai j bininkai yra pastatyti dabarti- 
ir kad pas juos pasiliko, tos te
oretinės nuovokos, gurios be-, 
veik visiškai yra netekusios Vo
kietijoj vadinamos “apšviesto
sios” klesos. Kad prieš ją ne
būtų bdvę vokiečių filosofijos, 
ypač Hėgelio 'filosofijos, nieka
dos nebūtų ■ susikūręs, Vokibti- 
jps' 'moksliškas socializmas, —j- 
vienintėlis moksliškas socializ-, 
bias, ‘-kurio kada-nors būta. Be 
teoretinės darbininkų nuovokos 
tasai moksliškas socializmas 
niekados nebūtų taip įėjęs į jų 
kūną ir kraują, kaip tat mesi 
matom dabar. O kaip bę galo 
plačiai ta pirmenybė yra didelė, 
šitai rodo, 
šaltumas 
kurs yra 
priežasčių

iš vienos pusės, tas 
į bet-kokią teoriją, 

viena svarbiausių 
to, del ko Anglijos 

darbininkų judėjimas taip iš lė
to eina pirmyn, nors atskiri 
amatai yra puikiausiai susior
ganizavę,—o, iš antros pusės, 
šitai rodo tas s.ujukimas ir tas 
svyravimas, kurių sukėlė, pru- 
donizmas, jo pirmojoj formoj 

'pas francūzus ir belgus, jo ka
rikatūrinėj, Bakunino puotoj, 
formoj—pas ispanus ir italus. 

“Antra pirmenybė yra ta, 
kad vokiečiai ėmė dalyvaut dar
bininkų judėjime beveik visų 
vėliausia. Kaip Vokietijos te
oretinis socializmas niekados 
neužmirš, kad jis. turėjo savo 
pirmfąkūnais Sen-Simoną, Fur- 
je 'ir Oueną—tris galvotojus,

. 1 Jcurie, . kad ir, kąrp faptastiškąs 
Kitas Baltijos ar utopiškus buvo jų mokslas,

spruko kad Baltijos valstybių sąjun

Žinote, Tas taip rašo apie 
socialistų lyderį Norkų? 
Ogi buvusis jo geriausias 
bičiulis, . fašistų konsulas 
Buenos Airėje p. Skinkis. 
Norkus su Skinkiu ilgą lai
ką palaikė vieną ranką: 
konsulas leido laikraštį 
“Balsą”, o Norkus buvo to 
laikraščio redaktorium. Per 
“Balsą” lojo jie ant komu- 
mistų, kiek tik galėjo. ' Vė
liau socialistas gudruolis 
Norkus apsuko ir patį Skin-' 
kį, ųž ką pastarasis1 pavarė' 
Kastantą iš. Vietos.' Tuoniėt 
Norkus pįradejb oygaiiizuo.tį 
(iš provokatorių in streik
laužių) socialistų sąjungą, 
kuriai Grigaitis pasiuntė 
pasveikinimą' ir kurios ly
derius jis girią jper ' savo 
špaltas. / ,į ; >

Tas pats Grigaitis kadai
se apsilaižydamas talpino 
plūdimus komunistų iš Nor
kaus redaguojamo, o Skin
kio leidžiamo, “Balso’’. Da
bar taš /pats Grigaitis užta
ria Norkų.

Tos demonstracijos puikiai 
atsiliepia į Meksikos darbinin
kų dvasią, kelia jų ūpą "ir1 akš- 
tma neatlaidžion kdVon’ pri'^š 
Lubio fašizmą, ir Amerikoj 
pėrialižmą. Tai solidaruriio ir 
brolybės ženklas tarp Amerikos 
ir Meksikos darbininkų.

ga galų gale , busiąs įvykęs

Dabar aišku, kokiem ga
lam reikalinga toji “Pabal- 
tės Sąjunga”.,,. .Ogi tam, 
kaip jau daugelį, kartų buvo 
nurodyta, kad užkirtus ke
lią raudohai bangai iš rytų. 
Jei Sovietų Sąjungoj revo
liucija nepasisektų, jei ■ so
cializmas netriumfuotų, tai 
Baltijos sąjunga nereika
linga. Bet, jei ten viskas 
eis, kaip pradėta, socializ
mas žygiuos, pirmyn, taį ir 
(N t/A zv* -i
tas!” Nereikės Lietuvai 
Vilniaus, išsižadės fašistai 
ir pačio's Lietuvos, kad tik 
apsisaugojus nuo raudono
sios bangos iš rytų.

Mes tačiaus manome, kad 
tas nieko negelbės. Socia
lizmas Sovietų Sąjungoj žy- 
^iuųš' pirmyb, 'kaij) žygiuo
ja if Jodei, kaip Ęaltijos, 
taip1 įr kitų-Valstybių .ir val
stybėlių ; \ proletariatas .> pa-: 
Setk& Sovietų1 Sąjungos pro- 
letariato pėdomis. ’ Jokios 
sąjungos biįrž'uAąįij6s vieš-; 
patąyimp •nęiŠgelbes.. .. / ‘ ;

• * K • 1 ».priklauso išmintingiems visų 
laikų žmonėms ir1 kurie genia- 

(liškai nurodė. didžiiusią daugy
bą tokių ,4iėšiį/ kurių 'feišingu^ 
mą, mes dabar rodome moksliš
kai;—taip praktinis Vokietijos 
darbininkų judėjimas niekados 
neprivalo užmiršt, kad jis yra 
išsivystęs turėdamas Savo pifm- 
takūnais Anglijos ir Franci jos 
judėjimą, kad jis turėjo gali
mybės tiesiog paversti savo 
naudai jų brangiai įgytą prity
rimą, išvengti dabar jų klaidų, 
kurių tada dažniausia nebuvo 
galima išvengt. Kur mes bū
tume dabar be Anglijos tred- 
junionų (profsąjungų Red.) ir 
•Francijos politinės kovos pa
vyzdžio, be to milžiniško aksti
no, kurį ypač yra davus Pary
žiaus Komuna?

“Reikia Vokiečių darbinin
kams pripažint teisybę, kad 
jie su retu mokėjimu pasinau
dojo savo padėties patogumais, 
Pirmuteliausia, kaip yra prasi-

i judėjimas, 
kova yra planingai vedama vi
somis trimis jos ■ kryptimis, su- 
deriptomis ir tarp savęs suriš
tomis: teoretine, politine ir 
praktiškai-ekonomine (priešini
masis kapitalistams). Tame,

sąjunga . bus. įvykęs fak-^ dėjęs darbininkų

niu metu proletarų kovos pri- 
.šakin. Kaip ilgai įvykiai leis 
jiem$ būti užėmus tą garbingą 
vietą', to. negalima hūmatyt. 
Bet 'kolei jie laikys ją Užėmę, 
jie a'tliks, reikia tikėtis, ' kaip 
pridera,1 jos uždėtąsias ant jų 
pareigas. Tam reikia dvigubai 
įtempti jėgos vjsose kovos ir 
agitacijos srityse. Ypač vadų 
pareiga bus vis labiąu ir labiau 
šviestis visais teorijos klausi
mais, vis labiau ir labiau ’ liuo- 
suotis nuo tradicinių, senosios 
pasaulėžiūros,; (frazių įtakos ir 
visados turėt omeny, kad socia
lizmas, nuo to laiko, kaip yra 
virtęs mokslu, reikalauja, kad 
su juom ir bdtų elgiamasi, kaip 
su mokslu, t. y. kad jis būtų ti
riamas. Įgytasai. tokiu būdu, 
vis labiau einąs aiškyn, susipra
timas reikia platint tarp darbi
ninkų masių vis uoliau ir vis 
kiečiau rišti išvien partijos or
ganizacija ir profesinių sąjun
gų organizacija...

“...Jei Vokiečių darbininkai 
taip pat eis į priekį, tai jie—ne 
tai ką eis judėjimo pryšaky— 
šitai visiškai būtų judėjimui ne
naudinga, kad kųrios-nors tau
tos darbininkai eitų jo pryšaky, 
—bet užims garbingą vietą ko
votojų eilėje, ir jie bus pilniau
siai apsišarvavę, jei staiga 
skaudūs ir sunkūs nuotikiai bei 
didi įvykiai, pareikalaus iš. jų 
didesnio ąąrsumo ir tvirtesnio 
pasiryžimo ir energijos/ ’

Englęsas kalbėjo, kaip prana
šas. ’ Po kelerių metų Vokieti
jos darbininkus ištiko staiga 
hkaūHūš nuotikiai pavidale iš- 
iintieš ištatymo- apie socialistus. 
Ir Vokiečių, darbininkai iš. tik
ro pasitiko juos pilniausiai ap-' 
šišarvavę ir sugebėjo su perga
lėjimu išeiti iš jų..

Rusijos proletariatą- laukia 
dar nepalyginamai didesni sun
kumai, laukia kova su baisūnu, 
prieš kurį išimties įstatymas 
•konstitucinėj šaly rodos tikru 

j nykštukų. Istorija pastatė da
bar mum$ artihiiausį uždavinį, 
kurs yra revoliucioniškiausias 
visiį (tftimiaiusių uždavinių' bet- 
kurios kitos šalies proletariato. 
To uždavinio- įvykdymas, visų 
stipriausio ne tiktai Ęuropos, 
bet taip pat (galima sakyti da
bar) ir Azijos reakcijos rams
čio išgriovimas padarytų Rusi
jos ‘proifetarįatą . involiucinio 
proletariato; avapgaMu. Ir mes 
turim teisės tikėtis, kad įgysim 
tą garbingą vardą, kurio yra 
įau nusipelnę mūsų pirmtakū- 
nai, 70-jų metų, revoliucionie
riai, jei mes sugebėsim sukelti 
dvasiąmūsų,* tūkstantį' kartų 
platesniam ir. ’gilesniam judėji
mui tokiu pat neišsemiamu nar
sumu ir epęfgija. ) r
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UBAGU VEISLES BURŽŲA?UA ,

kad jas ir nesumažins, tai pri
pažįsta ir šitas “T.” posmuoto- 
jas. Pasižadėjimas nieko ne
reiškia, fabrikantai gali algas 
ir mažinti; 2) tie patys fabri
kantai gali išleist statybai tiek, 
kiek jiem patinka ir po* Hoove- 
rio konferencijų. Tai ‘priklau
sys ne nuo Hooverio konferen-; 
cijų, bet nuo to, kiek jiem bus - 
įmatoma pelno; 3) darbihinkų , 
“vadai” (išdavikai) parsidavė,
sutiko nereikalauti, nekovoti už1 < 1 
didesnes algas. Vadinasi, Ho<h . / 
verioi konferencijos, geriausiam 
atsitikime, yra stambių fabri- . 
kantų suokalbis pasinaudoti pi- . 
gesniais darbininkais, daugiau 
juos išnaudoti. Darbo užtikri* r 
nimui, darbininkų , algų pakėli
mui Hooveris nieko nedarę. Vie
nok “Tėvynė” sako, kad “tokius 
prezidento žingsnius pagits' 
kiekvienas rimtas žmogus. 
Taip, visi dvasios ubagai!

Kaip matė skaitytojas, tai tos 
konferencijos dar nieko konkre- 
čio net nenutarė, o. bedarbių jau 
5,000,000, “Tėvynė” liepia pre
zidentą “girt.” Tai ve kokia 
ištikimybė peršama Jungtinėm 
Valstijom į SLA. konstituciją. 
Bet ką daugiau ir gali duot to
kia ubaginė lietuvių buržuazija.. 
Savo linijos, nei supratimo jinai 
neturi. Jos užduotis,—vergaut 
kapitalizmui.

Stabilizuoti darbą, 
nai sumažinti krizį, 
kad: 1) darbininkų 
padidintos; 2) darbo diena tu
ri būt sutrumpinta iki 6 vai. į 
dieną; 3) darbo savaitė turi būt 
sumažinta iki 5 dienų; 4) be
darbių apsaugojimas (piniginiš 
apdraudimas) turi būt padary-- 
ta įstatymu. ,

Klauskite “Tėvynės,” ką jinai ,, 
turi prieš tokius reikalavimus? 
Klauskite kuopų diskusijose? ar 
tai negelbėtų darbinrnkamš, ar 
nelengvintų darbininkų našlį ir ' 1 
ar nepakeltų ‘jų pirkimo jėgą? A ’ 
Kodėl “T.” niekina tų reikdla- < 
vimų kėlėjus? ‘ ; r-fl’

Vykinimui šių punktų, reika
linga, kad patys darbininkai or
gan izuptųsi, kovotų už tai. Prie 
to darbo, prie tokios kovos dar
bininkus organizuoja Amerikos 
Komunistų Partija. Gi “Tėvy- . 
nė” maldauja prezidento, lyg 
elgetą almužnos. Ne, šalin .uba
ginė ideologija! Darbininkai 
sukūrė turtus, jie turi jaustis\ 1 
tų turtų piliečiais, nelenkt gal
vą prieš savo engėją, bet drą
siai, karingai, kaipo pilnas žmo
gus reikalauti to, kas jam pri
klauso.

bent laiki- 
reikalinįa, 
algos būtų

Sodietis.

BOSTONAS IR APIELINKE

STOUGHTON, MASS.

vi.

Gruodžio 25 d. L. T. Namas 
buvo surengęs koncertą ir ba
lių. Pirmiausiai Ateities 'žiedo 
yaikų draugijėlės chorelis su
dainavo porą dainelių, paskui 
Lyros choras sudainavo tris 
dainelesdaineles, žippnįų buvo daug 
ir pėlhb' rengėjams liks.

Washington,-^ Antradie
nį prezidentas; Hooveris su
rengė balių Amerikos dele
gacijai, kuri išvyksta j Lon
doną .dalyvauti imperialistų 
laivynų konferencijoj. .
—- 'ir i ‘ i '

KALENDORIUS
j p .; " ■ Sausjio"8:'',1 ■: ' ■ 

• ii*' f ■ ’■ ■’ 1 ■ '• ^-AKaune sušaudytas sukilėliyj 
vadas, ; kun. Ant. Mackovičius, 
186^.—Mirė garsusis rušų liau
dies poetas N. A. Nekrasovas, 
1878. . t

, Vargšė Į ta lietuviška burkša- 

Jes, tarnavusi ponams per am- 
žįųs. L'« čia, Amerikoj, jos li
kimas tps mergelės,—tar- ' 
įiąyti poliui, sėrgėti jo intėre- 
šųs.' J {

Imkime kad ir’ SLA.. organą 
“TėVynę,” matykime, kokioj 
ubaginėje dvasioje tas laikrašt- 
paląikis vedamas.' Num. 49 ra
šoma' editorialas apie krizį 
Jųųgt. Valstijose ir prez. Hoo
verio kcpferencijas. Ir ve kaip 
“Tėvynė” riša krizio klausimą: ' 

“Prezidentas Hooveris tų 
i konferencijų keliu pasiekė 

l tokios aukštumos, kad gavo 
pasižadėjimus iŠ .įvairių kor- 

h poracijų, gubernatorių ir 
; stambių biznio įstaigų, kad 

sekamąįs metais statyba; į- 
yairiuj konstrukcijos, vdarbų 

, bus Išleista viršaus deVynių 
;•{bilionįi1 dolerių. JBe to, pre- 
1 zidenį|9 gaw;.į .pįsižad^jim ’̂

zįja. Kilysi jinai iš ubagų veią-^ ;

iš stambiųjų fabrikantų^ kad 
jie bent laikinai nesistengs 
mažinti darbininkams algas.

kaipgi ‘ii’' Argamzudtą daįbi- 
njųkų VądąiĮ pąpižaįėjų bęįnt 
laikinai nereikalauti ‘darbi
ninkams algų padidinimo. 
Tokius / 'prezidento Hboverio 
'žingsnius pkgirs kiekvienas 
rimtas žmogus.”
Tai ve kaip nugiedojo * “kul

tūros” mokytojas. Skaitytojas 
Žino, kad dabar jau yra bedar
bių apie 5,000,000 J. V. Gi tie 
asilėliai pasakoja, jog Hooveris 
“konferencijų keliu pasiekė to
kios aukštumos,” kad gavo del 
sekančių metų "pas i žadėjimus,’’ 
kurie nieko nereiškia. Na, bet 
kas bus, jeigu tie “pasižadėji
mai” ir išdegtų, kad “guberna
toriai ir stambios biznio įstai
gos” ir išleis statybai devynis 
bilionus dol. ,sekamais}, (1930) 
metais? Trijų metų kūdikis ga
li. suprasti, kad tai tik lašas 
vandens į jūrą. Krizį nė laiki
nai' nesustabdys.
į ‘ Ir gauna f 'pasižądėjįmąf 
prezidehtas iš stambiųjų'fabri
kantų, kad lie jau bent laikinai 
nemažins darbininkų algas. Na,

•_ - Qr.u)o]džio 28 d. Ateities žie
do Chorelis fmvo surengęs kotu - 
ce/tą ir. balių. Programoj da
lyvavo Atęities žiedo Choras 
įr pag'elbėjo pašaliniai ’jau
nuoliai. Publikos atsilankė vi
dutiniai.

Gruodžio 29 d. L. S. A. 
52-ra kuopa rengė prakalbas 
draugei J. Bondžmskaitei. Bet 
n'ežinia kodėl kalbėtoja nepa
sirodė ir prakalbos neįvyko. 
Pirmininkė pakvietė iš Montel
lo drg. Barauskaitę pianu pa
skambinti. Draugė Barauskai
tė gerai 
Montello 
pasakė 
moterų
Susirinko mažas žmonių būre- / 
lis. ' '

skambina pianu. Iš 
draugė Gudaitienė 

kelius žodžius apie 
darbininkių užduotį.

; < GHiodžid ‘ 31 d. Lyros. Cho- '< 
ras buvo surengęs balių. Pub
likos atsilankė vidutiniai.
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P. StukasSUREDAGAVO R. MIZARA
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IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

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

mažiau te- 
dainininkų

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

VISI PARTIJOS LAIKRAŠČIAI IR NA
1 RIAI

TŪKSTANČIAI PLIENO DARBININKŲ
TŪKSTANČIAI MAINIERIŲ
TŪKSTANČIAI TEKSTILĖS, AUTOMO

BILIŲ IR KITŲ DARBININKŲ
VISOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS
VISI PARTIJOS BRANDUOLIAI IR

• DISTRIKTAI

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:

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

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

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo 

ma; persiuntimas apmokama.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

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

New York

. TURI SVEIKINTI PIRMĄJĄ DARBININ
KŲ TĖVYNĘ, GELBĖTI JIEMS BUDA- 
VOTI IR APGINTI JĄ!

■Darant Daily Worker j. masiniu darbininkų orga
nu visose industrijose Jungtinėse Valstijose.

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

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

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

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

KODĖL KIEKVIENAS DARBININKAS TURĖTU STOTI Į 
KOMUNISTU PARTIJĄ

išeina vėl 
• jau publi- 
taip meiliai 

kad vargiai galima 
Sudainuoja ke- 

atsisveikina, pa- 
kad dau- 

Klausy- 
palydi

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

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

SIUSKITE PASVEIKINIMUS DARBIN1N 
KAMS SOVIETU SĄJUNGOJ

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIU 
Kaina 25 Centai

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

BUDAVOJIMO VAJŲ
DAILY WORKER

26 UNION SQUARE, NEW YORK CITY

Baltimorėj bedarbė vis di
dėja ir didėja. Iš tos priežas
ties kai kurie darbininkai, ne
turėdami kitos išeities, nusižu
do. Prieš pat kalėdas vienas 
darbininkas, ilgą laiką išbuvęs 
be darbo, nusižudė,; ; pąlikda-r 
mas moterį ^u trimis kūdikiais.

Apart to, labai padidėjo ir 
užpuolimai. Nėra toš dienos, 
kad nebūtų užpuolimų. ’ Net ir 
vieną lietuvę, Jievą Kriaučiū
nienę, einančią nuo marketo, 
užpuolė plėšikai, atėmė pinL 
gus ir pabėgo.

Ir nepaisant tokio didelio 
vargo, bedarbės, visgi per nau
jus metus girtų buvo labai 
daug. Gatvėse tapo suareš
tuota 55 ypatos ir vis jaunuo
liai, kurie buvo taip pasigėrę, 
kad jau nei eiti negalėjo. Se- 
naušias iš tų suareštuotų buvo 
23 metų amžiaus ir jauniausias 
12 metų amžiaus. Tai tau ir 
blaivybė. x

Pereitais metais mūsų mies
to automobiliai užmušė 152 
asmenis ir sužeidė 12,924.

Laikraščiai praneša, kad 
pramonė čia padidėjus, prisi
dėję 39 dirbtuvės viršaus, ne-

(Pąbaiga 5-tame pušį.)

Gruodžio 21 d. A. L. D., L, D. 
surengė; koncertą, dalyvaujant 
įžymiems dainininkams drg. K. 
Menkeliūniuteį su, Stankūnu ir 
Toronto ukrainų št'ygii orkes
trai, kūne ‘sužavėjo' Toronto 
publiką.

Prieš kelias dienas Toronto 
lietuvių tarpe buvo įvairių įvai
riausių spėliojimų apie koncer
tą. Vieni sakė: “Tai.. .ką čia 
kalbėti, kad į Torontą atvažiuo
tų kas nors žymesnio, o dar iš 
lietuvių tarpo.” Kiti sakė: 
“Et!...Kad ir atvažiuos kokie 
bolševikų agitatoriai, supraskit 
kas rengia—A. L. D. L. D. Nie
ko iš to neišeis.”

Pora dienų prieš koncertą ne
tikėtai sužino, bemaž viso To
ronto lietuviai, kad jau atva
žiavo. '

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

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

Communist Party U. S. A.
43 East 125th Street,
New York City. -

I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
me more information.
Name ...............................    -................................................
Address .................................. City .......................... .
Occupation .....................    Age......................

Mail this to the Central Office, Communist Party, 43 East 
125th St., New York, N. Y.

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. Mokytojom yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičfus. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

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

arabus ir indusus; siunčia Indijos darbininkų 
organizuoto jus į kalėjimą; gelbsti sukriušinti 
Chinijos revoliuciją; ir rengiasi prie imperialis
tinio karo prieš Sovietų Sąjungą* ir prie karo 
tarp imperialistinių valstybių. Vokietijoj so- 
cial-demokratinė Muellerio valdžia baigia vysty
tis į social-fašizmą, vienijasi su darbdaviais, 
kad labiau prispausti darbininkus, ir ta Antro
jo Internacionalo Partija skelbiasi, kad ji pa
sirengus vykinti buržuazinę diktatūrą. Austri
joj Social-Demokratų Partija' bAigia daryti su
tartį su fašistų spėkomis, nuginkluoja darbinin
kus ir paveda juos reakcijai.

Visur socialistų partijos lošia tokią pat rolę. 
Jungtinėse Valstijose kapitalistų spauda atvirai 
garbina ir remia Socialistų Partiją. Ji yra iš
tikimiausias sėbras A. D; F. viršininkų, kurie 
parduoda darbo unijizmo judėjimą. Ji veikįa ar
timai susirišus su darbdaviais (pavyzdžiui, New 
Yorke 'drabužių darbininkų kovose). Socialistų 
Partija yra organizuota dalis kapitalistinės 
draugijos. Tai yra trečioji buržuazijos partija.

Vienatine Darbininkų Klases Partija—* 
Komunistų Partija

, , Visose šalyse yra tik viena Partija, kuri vi
sada stoja už darbininkų klasės reikalus. Tai 
Komunistų Partija.

Jungtinių Valstijų Komunistų Partija yra da
lis Pasaulinės Darbininkų Klasės Partijos—Ko
munistų Internacionalo.

Komunistų Partijos programa apima organi
zavimą darbininkų klasės kiekvienoj gyvenimo 
srity. Ji vadovauja darbininkų kovas, nuo pa
prasčiausių kasdieninių reikalavimų iki galuti
nas kovos už nuvertimą kapitalizmo ir įsteigimą 
darbininkų valdžios—proletarinės diktatūros.

Ji vadovauja budavojime tikrų kovojančių 
darbo unijų, kurios tikrenybėj iškovos geresnes 
gyvenimo sąlygas darbininkams.

Ji vadovauja kovą prieš brutališką spaudimą 
darbininkų klasės organizacijų.

Ji iškelia išdavystes A.D.F. ir socialistų par
tijos ir nurodo tikrąjį kelią darbininkų klasei.

Ji kovoja už pilną lygybę, socialę, ekonominę 
ir politinę, delei negrų masių.

Ji kovoja už apsaugojimą moterų darbininkių 
ir jaunuolių darbininkų nuo sunkaus ir ilgų va
landų darbo, už panaikinimą vaikų darbo.

Ji organizuoja bedarbius? kovoti bendrai su 
dirbančiais darbininkais, už pilną, apdraudą be
darbiams darbdavixj ir valdžios lėšomis.

1 > (Bus daugiau)

(Tąsa)
Darbo Unijų Vienybės Lygoj ir tose unijose, 

jjfykurios yra prie jos prisidėjusios, kaip Nacioha- 
I lė Mainierių Unija, N-acionalė Tekstilės Darbi

ninkų Unija, Adatos Amati^ Darbininkų Pra« 
moninė Unija, Jurininkų Darbininkų Lyga ir 
tt.,* darbininkų klasė pradeda mobilizuoti savo 
spėkas kovai prieš kapitalistinę racionalizaciją 
ir “speed-up” (skubinimo) sistemą, prieš im
perialistinį karą, už geresnes sąlygas ir už iš
vystymą darbininkų klasės galios.

* *rurime Kovoti Prieš Buržuazines Partijas
Kapitalistų klasė, buržuazija, turi savo cen- 

tralinę spėką kontroliuojant valdiškas įstaigas. 
Ta kontrolė, suorganizavimas buržuazijos'klasės 
galios ir disorganizavimas masių, atsiekiama su 
pagelba jų pelitinių partijų.

Atvirai atstovauja kapitalistų klasę Republi- 
konų ir Demokratų Partijos. • Kapitalistai finan
suoja tas partijas, ir kapitalistai užima jose vi
sas svarbesnes vietas; tų partijų programose iš
tisai kalbama apie išlaikymą ir patobulinimą ka
pitalizmo viešpatavimo ir spaudimą darbininkų 
klasės. Dviejų partijų sistema, pasivaduojant 
tarp republikonų ir demokratų administracijų, 

t taikoma priduoti kapitalizmui “demokratijos” 
išvaizda, sutverti iliuzijas (svajones) tarp dar
bininkų prašių, būk darbininkai “pasirenka” sa
vo valdonus, kuomet balsuoja už vieną bei kitą 
kapitalistų kandidatą. Bet kiekvienam atsitiki
me tokis kandidatas yra agentas darbdavių, ka- 

„^.pitalistų klasės, kuri turi savo rankose
galią.

Trečioji Kapitalistų Partija
Socialistų Partija išsižadėjo kovos už 

mą ir patapo trečiąją kapitalistų buržuazijos 
partija. Veikdama sulig savo reputacijos kaipo 
prieškapitalistinė partija, ji gauna paramą ne-

* kuridse darbininkų klasės dalyse, tuose darbi
ninkuose, kurie pradeda trauktis nuo kapitalis
tinių partijų ir kurie dar nežino, jog socialistų 
partija išdavė darbininkus, prisitaikė prie ka
pitalizmo ir dabar tarnauja kaipo ištikimiau
sias buržuazijos tarnas.

Taip yra su kiekvienos šalies socialistų parti
ja. Anglijoj yra Darbo Partija, kuri, MacDo- 
naldui vadovaujant, veda kapitalistinę valdžią 
sulig tokios pat linijos kaip (ir Baldwin© konser
vatyvų valdžia; laužo streikus, gelbsti bosams 
kapoti darbininkų algas ir Įvesti skubinimo sis
temą; spaudžia kolonijų gyventojus; skerdžia

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

stebflklingų žolių vertSs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po kra
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaiste 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas lięaa.

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 b-ogss dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

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

yra?” Tačiaus kits kitam 
liūdnai atsako: “Dar ne!”

Moterys tarp savęs knibždė
te knibžda: “Kažin kokia dre- 
se bus apsivilkusi panelė 
ženota, o jis kažin ar ženo- 
tas?” Įvairių įvairiausių spė
liojimų ir kalbų buvo girdėti, 
bet visų suminėti neįstengsiu.

Publika renkasi ir nekan
triai laukia, tai sėdasi, tai vėl 
keliasi, tai vėl sėdasi.

•Už scenos girdėti stygų a- 
kordai—tai ukrainų stygų or
kestrą derina stygas.

Po valandėlės visi sujunda, 
nežinau, kame priežastis to 
neramumo, bet iš publikos žiū
rėdamas pastebėjau, lyk kad 
visi žiūrėtų į vieną tašką 
aš akis pakėliau, kurias taip 
buvau įsmeigęs į grakštų, de
koltuotą “kūnelį.” Pasigirdo 
moteriškas duslus, bet švelnu
tis balselis: “Jau atėjo!”

Iš karto publikoje neramu, 
bet pakui vėl tyla.

Dar keletas minučių ir jau 
prasideda koncertas.

Ką publika nekantraudama 
laukė—Sulaukė. Išėjo scenos 
pirmininkas VI. Raila ir pra
neša, kad koncertas pradeda: 
mas. Koncerto programa buš 
atliekama tokioje tvarkoje: 1 
—-ukrainų stygų orkestrą iš
pildys kelętą dalykėlių iš mu
zikus, o vėliau dainuos gerb. 
dainininkai Stankūnas ir Men- 
keliūniūtė—viens paskui kitą 
solo. Publika, reikšdama su
tikimą, palydi delnų plojimu.

Uždangai pakilus, pasirodo 
grupė muzikantų, taip gražiai 
sutvarkytų pagal muzikos bal
sus. Dirigentas, pasisveikinęs 
su publika, pasisako, ką išpil
dys iš muzikos.

Minėta orkestrą išpildo sa
vo. kūrinius gana gerai ir pa
lydima gausiu delnų plojimu.

Trumputė pertrauka. po 
pertraukos programos vedėjas 
supažindina su gerb. daininin
ku F. Stankūnu. Akompanuo- 
tojas sėdasi prie piano. Rami, 
harmoninga muzika ir už se
kundos išgirsim balsį.

Taip ir buvo. Padainavus

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
iNKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. < Bandyk šiandie. ( Trijų 
dydžių, vaistinėse
“Gold Medai” vardo kiekvieno 
je dėžutėje.

^ANDIMPRq^

vieną kūrinį, publika .palydi 
ilgais aplodismentais"— aidai 
nupleška per salę. Vėliau dai
nuoja ariją: ‘‘Vien tik auksas 
valdo mus.” kurią gana rūpes
tingai atlieka. Publika suža
vėta, tartum nenorėtų visai at
siskirti su dainininku, bet pa
dainavęs keletą dainų rimtais 
žingsniais nužingsniuoja nuo 
scenos.

Supažindinamas antras dai
nininkas—K. Menkeliūniūtė. 
Pastaroji iš publikos susilau
kia rūstaus veido išraišką— 
kam, girdi, ne lietuviškai dai
nuoja? Kad ir, veidai rūstūs, 
bet balso skambumas apgali 
visus: nors ir nesuprato, apie 
ką dainavo, tačiaus gausiais 
aplodismentais palydėjo. Pra
dėjus dainuoti lietuviškai, 
publikos nervai visai pairo: 
katutes ploja, kojom trypia, 
kad tik daugiau ir daugiau 
dainuotų.

Po tam vėl griežia stygų or
kestrą keletą muzikos dalykė
lių, bet į publiką 
veikia, laukia tik 
balso išgirsti.

Po pertraukos 
Dabar 

kos pažįstamas ir 
sutiktas 
tas išreikšti 
lėtą dainų i 
rodydamas ženklu, 
giau solo nedainuos 
tojai triumfuojančiai 
aplodismentais.

Menkeliūniūtė vėl scenoj ir 
rinktis publika būriais ir pa-Taip publiką hustebina savo 
kuždomis vienas kito klausinė- (augštu ir skambiu b'alsu. Men- 
j.,™;. .n- ;on keliūniūtė susilaukia visų ga

limų ovacijų. Ką publika ti
kėjo, tą ir sulaukė. Scenoje 
abu dainininkai drožia duetus. 
Publikoj nepaprastas susido- 

tokia augšta balso 
technika ir artistiniais gabu
mais. Ypač sukelia linksmo 
ūpo liaudies dainelė “Trys se
selės ant kalnelio.” Visi'šyp
sos, kai kurie net į juokus pa
sileido.

Dar daug daug kas galima 
būtų parašyti apie šiuodu ta
lentingus dainininkus.

Vieną ir svarbiausią, ką ga
lima pasakyti, kad Torontas 
nenustos laukęs gerbiamų dai
nininkų.

Laukiame Toronte daugiau 
ir panašių koncertų.

Nepaprastas smalsumas ėmė 
visus, kaip pamatyti gerbia
muosius dainininkus asmeni
niai ir su jais pasikalbėti. Kai 
kurie pamatę ypatingai džiū
gavo, kad ne poniški esą; to
kie malonūs, draugiški, nuo
širdūs ir tt. Buvo įvairių spė
liojimų :/Vieni sakė, kaipgi jie 
galėtų jšpildyti ką nors iš pa-(Stankūnas 
saulinių kūrinių, būdami ne 
ponai. Bet įdomumo jų nega
lėjo patenkinti, tuo labiau, 
laukė vien paskirtos valandos 
koncertui pradėti. Laukė pa
matyti i scenoj, kad nuteisti 
juos, arba pateisinti.
«Dar prieš pradėsiant kon

certą ' už valAridos pradėjo

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją



F Puslapis Ketvirtas Trečiadienis, Sausio 8, 1930*

daugumas • : žada sdsitaupyti ti, kad gauti po vieną naują narį, . . 7 i -v.. • A1uAu.„ nes mes savo kuopą turime padidin- keletą centų, gręžti i Albertą ti ikl 150 narių. 1 1 '
Tas Org. J. Kierelis.
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nebūkit nuošaliai, . bet visi 
dirbkit, pag^lbekit Chorui ta
me dideliame ^darbe. Choras 
patarnaus visiems. Visi į dar
bą !

Komunistų Partijos Vajaus 
menesis gavimui 25,000 į 
Partiją naujų darbininką na
rių ir 50,000 “Daily Worker” 
anglų kalba komunistiniam 
laikraščiui ir taip pat lietuvių 
kalba “Laisvei” ir “Vilniai” 
nauju skaitytoju.

A. L. D. L. D. 28 kp. ir L. 
D. S. 12-ta' kuopa taipgi ir 
“Laisvės” skaitytojai, stokite į 
Komunistų Partiją ir padekit 
partijai visuose darbuose. Au
kokite į Partijos fondus pini- 
giškai..
Stokit j Proletarinę Revoliuci
nę Naują Uniją, Trade Union 

Unity League
Kada bus darbinįnkai Wa- 

terburyj šaukiami į masinius 
mitingus delei organizavimosi 
į uniją, lietuviai darbininkai, 
nepasilikte streiklaužiais, ra- 
šykitės į uniją. Pirmeiviams 
reikia eiti visiems į masinius 
mitingus. Nereikia žiūrėti, 
kad lai. tegul kiti pradeda, 
stengkitės būti pirmutiniais. 
Tiems darbininkams priklauso 
garbė,' kurie pirmi stoja į ko
vą už darbininkų reikalus.

Darbininkas.

ir griebtis prie farmų. Tas 
yra gan ..pagirtinas dalykas, 
nes Kanadoj kitos išeities nė
ra. Kol jaunas, ,tai nieko, va
sarą padirbėjai, o žiemą besi- 
bastydamas po kempes išleidi. 
Taip ir skursta darbininkai. 
Bet ko laukia senatvė? Kol 
jaunas žmogus, tai buržuazija 
eikvoja jo jėgas,, bet kai pa
sensta, tai, kai šunį meta lau
kan. Būtų pageidąutina, kad 
Ecįmontonas lįktų stambiu lie
tuvių centru ir laikui bėgant 
jis gali tokių likti.

. J. Vabalas.

LIETUVAITE fotofrafište

Du Pasauliu PAJIEŠKOJIMAI

Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas

Bell Phone, Poplar 7545

LIETUVIS CIUBORIUS

-ir! žiūroną perdavė draugui

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

FIZROY, KANADA

Visi na-

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

MACYS BROS. FURNITURE CO

ii; įstoti nąriąis į V. K. L. D.
t

WATERBURY, CONN. f I *

. I J U )

12KAS JVYKS SAUSIO 11 
' IR 13 VAKARAIS?

meti-
12 d.

Įvyks ketvirtadienį, 9-tą 
Lietuvių svetainėj, 7:30

Visi nariai ateikite, nes

Visi liet 
dalyvauti

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM 
KITCHEN SUITES

buvo
Nepa- 

gyvenimas.” 
įrodinėti,

PLATINKIT 
“LAISVĘ’?

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

-------------------
YONKERS,, N. \. \

L. D. L. D. 172-ros Kuopos su-

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

A. 
si rinkimas bus seredoj, 8 sausio, po 
No. 252 Warburton Ave., 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų. J. Yodeikis.

-—:------ t—r~>~
LEE PARK, PA.

A.‘ L. D. L. D. -229 kuo'pos susirin
kimas bus nedėlioj, 12 d. sausių,, pas 
A. Adominą, 152 Boland Ave., 2-rą 
vai. po pietų. Visi nariai ateikit lai
ku,

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

bus nedėlioj, 12 d. sausio, paprastoj 
vietoj, 2-rą vai. po pietų. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti laiku, yra svar
bių

Į | Mitingas
H *

, 'Draugai, 28-tos kuopos na- ‘ 
riai! Senai laukti Seno Vin-

paįsjelpmą sušaudyti iš vietinių kaliųjų 
nuo 3-jų iki 20 asmenų. 7 ■

(Dauguąu bąs)^ 1 J •?

reikalų aptarti.
Komisija.
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įvyks 2 d. vasario ir t .t.
Sekr. B. Makutenienė.

(6-7)
NEWARK, N. J.

D. S. A. 10-tos Kuopos susirin-

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

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

Room 32, Weitzencorn Bldg, 
Public Square 

WILKES-BARRE, PA.
(Tąsa)

Minia sujudo. Surovec, buvęs liaudies 
mokytojas, savamokslis, vėliaus buvęs po
litinis katorgon tremtinys ir todėl partiza
nai jį labai mylėjo ir gerbė.

—Draugai, rajono štabas paskutiniame 
prisakyme į mūsų karo spėkas Taežko par
tizaniško rajono, siūlo tai, ką * tik nuro
džiau... ir tarpe kitko,—Surovec kalbėjo 
labai aiškiai:

—Pirma—batalionai Motygino ir Čėrep- 
kovo perorganizuoti į pulkus, iškarto su
daryti 3 batalijonus ir vadinti 1-mas Ta
ežko pulkas ir antrą—2-ras Medvežinsko 
pulkas. Komandantais pasilieka buvę ba
talionų komandantai. Būriai: Sapranovo 
ir Vavilovo turi susijungti su 3-čių Pčelino 
pulku po komanda draugo Silantievo. Rai- 
tarijos būriai: .Vatiukovo ir Krenco, su
jungti į vieną divizinį batalijoną, po ko
manda draugo Krenco. Komandantiškas 
skyrius turi būti rezervinis ir mokinimo 
bątalijonas ir saperų skyrius. Komandan- 
tu paskiriamas drg. Gigin. Iš visų netu
rinčių ginklų ir naujų pabėgėlių sudaryti 
darbo kuopas po vadovyste d. Neizvesnyj.

Antra—išskirti būtinai iš kovotojų tar
po visus: kalvius, .tekintojus, mechanikus 
ir įsakyti jiems suorganizuoti mašininę 
dirbtuvę, kur bus liejamos ir gaminamos 
kulkos, gaminami patronai, granatos ir 
taisomi šautuvai.

Trečia—suorganizuoti prie štabo agita
cijos skyrių, kuris apart žodžiu vedimo 
agitacijos mūsų armijoj ir gyventojuose, 
turi leisti lapelius ir platinti, kaip baltųjų 
Armijoj, taip ir priešo užpakalyj. Leisti 
ir laikraščius tam tikslui, panaudoti tam 
esančias dvi spausdinamasias mašinėles. 
Skyrius dirbs po vadovyste draugų: Su- 
roveovo ir buvusio kunigo Voskresenskįo.

Ketvirta—-suorganizuoti sovietą liaudies 
ūkio, į kurio rankas perduoti visus armi
jos drabužius, ginklus, ^vežimus, maistą. 
Jis turi aprūpinti aųntf viskupm.’ Jis tu
ri suorganizuoti ligonines ir rūpintis pa
bėgėlių šeimynomis. Pirmininku paskiria
mas d. Govorikov.

Šviesa pageso. Oras sunkus. Surovcov 
ir tamsumoj tęsė savo raportą. Susirin
kusieji jautė, kaip tveriasi tvirtoji centra
lizuota spėka.

Už miestelio sargybiniai, susitiko su bal
taisiais. Miške nuskambėjo šūviai: Tra! 
Trak!... Ta!...Ta!...

—Trak!... Bak!... Bak!..,
—Trak!,.. Ta!... Ta!... Ta!...
Partizanai, nustojo šaudę, sugulė, pasi

slėpė, pasiuntė žinią į miestelį. Baltieji 
toliau eiti nedrįso. Apsikasė, traukė dau
giau spėkų.

Iš Mokyklos tylomis pylėsi gyvoji upė 
ginkluotų žmonių. Ant greitųjų tvarkėsi, 
rikiavosi. Juodavo ilgi vamzdžiai šautu
vų, švitravo aštrūs durtuvai. Tyliai perė
jo per pievas ir sugulė gatavuose grioviuo
se. Be šūvių plačiai atidarytomis akimis 
tamsumoj jieškojo kitų, nežinomų, kur jie 
yra.

Auštant pasigirdo kanuolės šūvis, kulka 
nukrito į minkštą žemę ir nesprogo. Žar- 
kov raitas ant arklio stovėjo krašte mies
telio ir peržiūrinėjo retas eiles priešo. Jo 
žiūronas veikė prastai, nes vienas stiklas 
buvo išmuštas kulkos. Žarkovas, užmerk-:

dinėjo akį, raukėsi. Miestelį Pčelino iš. tri
jų pusių tankiomis eilėmis apguldinėjo 
priešai: čekoslovakai, rumunai ir: italai. 
Vadas partizanų žiūrėjo per žiūroną ir ne
galėjo suprasti, kokiems..’ galante baltieji 
apsirengė į plačias minkštas kepures. Į 
patronų dviračius italai buvo įkinkę ne ar
klius, bęt asilus; < -Žarkovas garsiai nuste 
juoke: 1 ''! • • • ■:i• . . .

—Na, su asilais,' ir pasirėdę į minkštas 
kepures/ eina' į niūšį; daūą' neprikariaius! 

; prijojo prie jo' ’kofnaridantai Krone ir 
Motygin. ’ ’ ' ' ‘ .. ?' ■ '

—Žiūrėkite,’ štai, draugai, kaip baltieji 
pasipuošė,—' 
Krencui. į

—Tai italai,—tarė Krencas.
. —Aha, sąjungininkai reiškia atvyko,— 
nesmagiai tarė Motygin.-

—Na, ką padarysim, kad loska prašome. 
Lai nepyksta svečiai, ką turime, su tuomi 
ir pavaišinsime. Iš kalno atsiprašome sve
čius.

—Štai ką, drauge Krenc,—atsisukęs į jį 
tarė draugas Žarkovas,—užjok su savo rai- 
tarija priešui iš užpakalio, ir uždrožk, kaip; 
priguli svečiams; paskaitliuok tas minkš
tas kepures pas tuos asilų pasekėjus.

Baltieji vėl griovė iš kanuolės. Šrapne
liai atlėkė į miestelį, trūko ir apdengė pil
kais dūmais.

“Tėvelis šoka ir Linksminasi”
Kova virė. Raudoni partizanai nuo pa

laidų, išblaškytų, pavienių veikimų perėjo 
prie organizuoto veikimo: didelių mūšių su 
priešu. Darė gerai organizuotus puolimus, 
manevrus, užimdinėjo stotis Sibiro gel^ke- 
lio, ardydavo kelius susisiekimo giliai už
pakalyj priešo, nuleisdavo nuo bėgių kari
nius priešo traukinius, tvirtai laikė frontą, 
kartais užimdami plotį ištisu valsčių, arti 
prisiartindavo? prie miestų. Skaitlingi? bet 
b^Jlūs įbaltąjų būriai sekiojo1 partizamis.

Kaip rusų, Jtaip ir užsienio imperialistų 
gaujos nedrąsiai, į taigą (didžiąsias girias) 
giliau eiti bijojo. Savo kerštą išpildavo 
ant ramių gyventojų. Steigėsi visus įbau- 
gyti žiauriais įsakymais, žvėriškais elgi- 
maisi, ir masinėmis viešomis žudynėmis be
ginklių gyventojų—dirbančiosios liaudies.

Gatvėse Medvežija miestelio buvo išli
pintas prisakymas atamano Krasilnikovo 
sekamo turinio:

“Paskutiniu laiku sodžiuose ir mieste
liuose šios gubernijos bolševikai padidino 
savo prasižengimų veikimą, stengdamiesi 
pakirsti pasitikėjimą pas liaudį linkui di
džiosios ateities Rusijos, stengdamiesi pa
traukti liaudį į pusę pardavusios tėvynę 
sovietų valdžios. Baisūs darbai atliekami 
per bolševikus: nuleidimai nuo bėgių trau
kinių, užmušimai valdininkų—tas viskas 
mus verčia atmesti moralių principų prisi
laikymą kare linkui priešo. Pilni kalėji
mai vadų ir jų šeimynų, tų žmogžudžių. 
Načalninkam garnizonų, pavestai mano va
liai larmijai šiame rajone prisakau, laiko
mus kalėjimuose bolševikus, jų šeimynas ir 
jų pritarėjus,■ visus tuos žmogžudžius, lai
kyti, kaipo įkaitus (gvaranciją). Apie kiek
vieną bolševikų panašų faktą būtinai su- 
teikti man žinią ir už kiekvieną panašų jų ' “didvyrio

“Laisvės” num.i 285 
rašyta J. L., temoje: ‘ 
stovus lietuvių 
Autorius stengiasi 
kad pereitais metais nebuvo
galima prieiti prie susivieniji
mo Edmontono abiejų organi
zacijų vien tik per nesusiprati
mą ir kokį tai užsispyrimą. 
Kaip vienas, taip ir kitas įro
dymas be pagrindė). Pereitais 
metais prie geriausių norų prie 
to klausimo negalima buvo pri
eiti. Reikia nepamiršti, kad 
V. Treigys buvo pirmininku 
Basanavičiaus Draugijos. Tas 
ponulis nesistengė vienyti dar
bininkų .jėgas, bet draskyti, 
nes fašistą toks idealas. :Kiek 
V. T. su savo pasekėjais pfei> 
eitais metais priplepėjo ant 
V. K. L. D. ir F. S. organiza
cijos ir visus tuos plepalus tal
pino šlamšte “Keleivyj.” “Ke
leivio” redakcija kuo skubiau
siai atspausdindavo, bet jeigu 
pasiunti priešingą atsakymą, 
tai dažnai grąžindavo su įvai
riomis nastabomis. “Keleivis” 
gerai suprato, jeigu spausdins 
neigiamą atsakymą- į įvairius 
šmeižtus, tai darbininkai pa
matys, kur yra tiesa ir tokiu 
būdu susiburs į vieną, gryną 
darbininkų organizaciją; o tas 
fašistų tarnui nepatinka.

Toliau rašo, kad Basanavi
čiaus Draugija likvidavosi 
priežastim narių išvažinėjimo 
iš Alberto provincijos. Ištik- 
rųjų- toje organizacijoje narių 
ne kažin kiek buvo ir tie kle
bonų apjakinti, tokiu būdu V. 
T. turėjo šiokią tokią įtekmę. 
Paskutiniu laiku “pagarsėjęs” 
V. T. Edmoiitone, novoms ne- 
noroms, turėjo apleisti Alber- 

> tą dr visus savo pasekėjus. 
“Basanavičiai,” netekę savo

>” V. T.,‘kitos išeities 
neturėjo, kaip tik susitaikyti

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

„ j SCRANTON, PA.
A.:L. D. L. D. 39-tos kuopos 

nis susirinkimas bus nedėlioj, 
sausio, Grudin svetainėje, 1610 Wash
burn St. Pradžia 2-rą vai. po pietų. 
Draugai, malonėkit atsilankyti, turė
sime išrinkti kuopos valdybą ir de- 
tegatus j 12-to Apskričio konferen- 
cijš.

Sekr. J. Gluoksnis.
(6-7) ------------------- >—

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
nedėlioj, 12 d. sausio, Liet, svetai
nėje, 29 Endicott St. Pradžia 10:30 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Taipgi kviečiame ir 
pašalinius darbininkus atsilankyti ir 
Įstoti į Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo organizaciją.

Organizatorius.
(6-7)

po pietų.
yra labai svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. Grigas.
(6-7) ------------ ------

ELIZABETH, N. J.
Tarpt. Apsigynimo Liet. Seko. 8 

Kuopos susirinkimas bus ketverge, 
9 d. sausio, po No. 69 So. Park St. 
Pradžia 8-tą vai. vakare, 
riai malonėkite atsilankyti, yra svar
bių reikalų—apkalbėjimas koncerto, 
kuris

L.
kimas įvyks sausio 10 d., 1930, 8-tą 
vai. vakare, John Kubid svetainėj, 79 
Jackson St., Newark, J.. Visos na
rės ateikit ir naujų narių atsiveskit.

Org. O. Staneliene.
(6-7) ------------------- >_

BINGHAMTON, N. Y.
A. L. D. L. D. 20-tos kuopos su

sirinkimas 
d. sausio, 
vai. vakare.
turime labai daug svarbių reikalų. 
Taipgi šiame susirinkime jau gausi
te naujas knygas—Seno Vinco raš
tus. Bus ir daugiau reikalų. Taip
gi visi nariai turi šiemet pasidarbuo-

PAJIEŠKAU sesers Petronės Paluc- 
kienės. Meldžiu atsišaukti arba 

kas žinote, malonėkit pranešti. 909 
Commonwealth Ave., Waukegan, Ill.

---------------------------f—

Tėvas (iš Lietuvos) pajieško sū
naus Igno Ignatavičiaus. Gyveno, 
rodos, Philadelphijoj. Taipgi seniau I 
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) A. F. STANKUS

Craborius-Undertakėi1
r t

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

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ŠIŲ METŲ MADOS

FORNISIA1
Išparduodami Dabar

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

Tel., Greenpoint 2372
> Valandosnuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro

Bankietas
11 d. sausio įvyks bankie

tas; rengia darbininkų organi
zacijų kuopos, savuose kam
bariuose, 774 Bank St. Pra
džia 8-tą vai. vakare, čia da
lyvaus ir d. P^ūseika. Visi 
draugai pasistengkite daly
vauti, įsigykite tikietus išanks- 
to.

apie dailę—ar turi ką bendro p 
dailė klasių/ kovoje? Koks j 
skirtumas tarp proletarinės irj 
buržuazinės dailės? Visi liet, r 
daųb. kviečiami
Taip pat mūsų darbininkiškų »co . raštai—knyga ‘jau prisius-
org. kuopų nariai ir “Laisvės” 
skaitytojai prašomi ateiti į 
kambarius, 774 Bank St. ir pa
siimti prakalbų skelbimų -pra
platinti tarp lietuvių darb. 
dirbtuvėse ir po stubas.

Prakalbas rengia Vilijos 
Choras.

Draugas P. Krakaitis, Prd- 
Prelekcija Dailės Klausime letarų Meno Sąjungos C. B.

12 d. sausio, Venta svetai-įSekretorius, 
nėję, 103 Green St., 7:30 vai. 
vakare, įvyks prakalbos ir 
prelekcija dailės klausime. 
Prelegentu visiems gerai' žino
mas vienas iš gerųjų kalbėto
jas ir rašėjas drg. L. Prūseika. 
Tai pirmu kartu mes, water- 
buriečiai liet, darbininkai, gir- _ 
dėstam drg. Prūseika aiškinant kalbų.

Vilnies” No. 295, 
1929 m., sakosi sekąs visas 
korespondencijas jau senai, bet 
niekad nematęs, kad ktir būtų 
vieneta-choras surengęs pra
kalbas, tai drg. Krakaiti, ne
praleiskite nepamatę Water- 
burio Vilijos Choro šio paren
gimo—augščiaus minėtų ! pra-

,ta. / Visi nariai ją gaus dž 
1929 metus. Knyga didelė, 
450 puslapių, gražiai apdary
ta# Gražių ir žingeidžių apy
sakų yra ir šiaip raštų.

Draugai, mitingas įvyks, 13 
d. sausio, v panedėlio vakare, 
774 Bank St: Visi nariai pri
būkite ir atsiimkite tą puikią 
knygą.

Taip x pat pasistengkite, 
draugai, užsimokėti už šiuos 
metus anksti? Kviečiami visi 
“Laisvės” skaitytojai atsilan
kyti į susirinkimą, taip pat ir 
prisirašyti prie draugijos, j
“Kova už Idėjas” Operete 

bus statoma scenoj 16-tą d. 
vasario. Visi draugai, įsigykite 
platinimui tikietus, hei vienas

ir & Susivienijimo organizaci
ją, o" ne susivienijo.
,., Aš neturiu omepyj čia kriti
ką Muoti, Ibet pdstabą* įr: eiti 
prie Atsišaukimo—it > pajung
ti E&montono esančią organi
zaciją prie A. L. D. L. D; cen
tro. Ąš manau, pirma reika- 
hihga įįurti A. L. D., L. D. sky
rių, d' ‘paskui likviduoti V. K. 
L. D. ir F. S. organizaciją ir 
turtą pavesti tam skyriui. 
Klausimas, ar sutiks A. L. D. 
L.. D. centras, nes sudaro di
dėlį geografinį atstumą ir to
kiu būdu negalės aktingai pri
žiūrėti. Skyrių palikti dievo 
apveizdoj — rięgalimasr daly
kas, nes vieno kokio nors dik
tatoriaus' bus /diriguojamas, 
kaip jam- patiks.

Aš manau, su tuo klausimu 
nesiskubinti, nes ir Albertos 
provincijoj gali kartais sąly
gos pagerėti ir tokiu būdu -ąp- 
sigyventų dadfiau liėtūyių, tai 
gąn būtų patogu, kad Ėdmon- 
tonas liktų nuolatiniu centru. 
Kiek s man teko patirti iš On- 
tarijos lietuvių darbininkų, tai

, ■«" į..... » r*"1 ■ !' 1 .t v"""/. .. ........ *
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Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenes' dvi

savaitinis laikraštis 
(su įjavelkslais)

"BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu- 
Vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenes gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
‘/BALSO” KAINA AMERIKOJE: 

/ v
Metamu •••£•;........ $2.00
6 menesiams............ 11.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany.. , š j

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remią Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda |ų 
kovai pfiei fašistų valdžių.

RUSIŠKA . PIRTIS TURKIŠKA
Flushing Russian and Turkish Ratilis, Ihc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare SOc; po 6 valJvakAre 78c.
nwr* A Antroj klasėj lašais .išsimaudymasLAIKA miegojimas pe? visą naktį, ant Jį Centūl 

trečių lubų, onngam kambaryj __
M. TEITELBAUM, Manadžerio

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
"DIENĄ IR 

NAKTĮ

PanedSliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utaminkals nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Pancdeliais ir 

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

Ties Broadway ir flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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Trečiadienis, Sausio 8, 1930 Puslapis PenktasLAISVI?

MAINIERIŲ KAMPELIS
Reikalauja Ilgesnių Darbo 

Valandų
P Kietųjų anglių industrijos 

kasykloje South Penn., Ran
dolph komp., buvo įvesta 7-nių 
valandų darbo diena nuo ba
landžio 13 d., 1929 metų, bu
vusio streiko. Bet*unijos vir
šininkai tuomi nepasitenkina, 
kam mainieriai laimėjo strei
ką ir dar sutrumpino darbo 

z valandas. Tad minėtas daly- 
*kąs atsidūrė į nuoskriaudų ko

mitetą (Conciliation Board). 
Conciliation Board galva

* Jaipes A. Gorman išdavė šio
mis” dienorpis nuosprendį, kad 
kaip kompanija, taip ir mai- 
nferiai sulaužė penkių metų 
kontraktą, kur esą pasakyta: 
“Dienos darbas turi būti 8-nios ....

^valandos, o^ie- 7-nios ar ma-Į landų darbo dieną <ir reika- 
žiau.” Tau kompanija turi lauti didesnio mokesčio..! ĮVd- 
būtinai sugrąžinti 8-nių valan- dimas 8-nių * valandų /darbo 

*■ ' bus nuskriaudimas dar daugiau 
mainierių. Conciliation Board, 
reikalaudamas 8-nių ’ 
darbo dienos, milžiniškai pa
sitarnauja kompanijai ir kar
tu dalį mainierių apgauna pa
sirodydamas, kad laimėjo kei- 
sa.

tik mokėjo 7-nių( valandų die
nos mokestį. Darbininkai ga- 

■Ivo mažiau algos, o darbo jie 
tiek pat atliko, kaip kad ir per 
aštuonias valandas, pagal sku
binamo sistemą. Mainieriai tu
rėjo gauti mokėti už 8-nias va
landas darbo, bet jie to ne
gavo.

Dabar Conciliation Board 
reikalauja, kad mainieriai 
dirbtų vėl 8-nias vai. ir kom
panija nesipriešins tokiai pro
pozicijai. Nes ji gerai žino, 
kad mainieriai, dirbdami 8 
valandas,, jai pagamins pro
duktų 9-10 valandų darbo die
nos, negu buvo pagaminama 
1920 metais. v Maihieriai ne
turėtų pasiduoti šiai • apgavys
tei. Turi stovėti užj7-nių va-

dų darbo dieną.. Gi kompani
ja pareiškia, kad sumdžinimas 
darbo valandų buvo reikalin- 

^<gas ir būtinas del šių priežas
čių : ‘Medegiška, finansinė ir 
rinkų priežastis to, reikalavo.” 
Kompanija, sumažindama dar
bo valandas, nepakelia darbi
ninkams daugiau mokesčio, bet

valandų r^en^os‘

Mainierys.

PILGRIM’S LAUNDRY KOMPANIJOJ TIKRA
MOTERŲ VERGIJA

Užsibaigus siuvėjų sezonuiI
"ir žinant, kad negreit kitas | viena moteris, išdirbus tris

’ jieškoti j mėnesius, ir jeigu ji pasilieka

Basirodo puiki, švari ir švie
si dirbtuvė. Prosinamų maši
nų pristatyta eilėmis šimtai, 
viena palei kitą.' Moteris man 
paaiškino, kad kiekviena dar
bininke turi operuoti po dvi 
mašinas. Dabar aš supratau, 
delko ši moteris skundėsi gal
vos skaudėjimu.

Tai nėra juokas, kuomet tos 
mašinos, kurių yra šimtai, pra
deda kaisti ir, prosinant dra
bužius, susidaro visokių nuo
dingų gazų, kurie .sudaro gal
vos skaudėjimą ir nervų gadi
nimą. Prie to, juk turi po 
dvi mašinas operuoti, tai ne
svietiškai reikia skubinti, kad 
suspėtų jas šerti.

Kad dar labiau jas apmul
kinus ir kad jos smarkiau dirb
tų ir lenktyniuotų, tai ant ka
lėdų, vietoj duoti ^kokios nors 
vertės dovanų, kompanija su
mišimo atspausdinti ant popie- 
ros geltonas žvaigždutes, ku
rios žiba, kaip auksinės, ir 
toms darbininkėms, kurios per 
metus daugiausia darbo pa
daro, prilipina prie jų nume
rių, kurie yra 'ant tam tikros 

Ir, kaip pasirodo, 
viršminėtos žvaigždutės daug

BALTIMORE, MD
(Pabaiga nuo pusi. 3) 
kad jų buvę 1928 metais, 
bedarbių skaičius neišrodo,

Gal yra

gu 
bet
kad būtų sumažėjęs.
taip, kad dirbtuvių skąičius ir 
padidėjo, bet darbininkų skai
čius, sumažėjo. Mat, apie tai, 
kad bedarbių skaičius didėja, 
tai kapitalistų spauda nieko 
nesako. ' \

Lietuviškas Skaptukas.

BAYONNE, N. J.
Kurie Skaitysite, Nesijuokite

ką reiškia, nes už jas yra di- buvo ^ir skaityt, 
delis pavydumas ir piktumas su®’_ -
bei pasiryžimas jų gauti. Pa- g0-*1 reikalauti,

HARRISON-KEARNY, N. J.

čia tapo sutveria L. D. S. 
A. kuopa ir duotas 125 nume
ris. Narių susirašė 10 ir tiki
masi gauti daugiau. Valdy- 
bon išrinkta sekamos narės: 
org. J. Gergelienė, nutar. rašt. 
A. Skučienė, fin. rašt. J. žoli- 

inienė, iždininkė Atkočaitienė. 
I Linkėtina naujai kuopai gerų 
pasekmių.

Seniau vietos lietuviai tarpe 
savęs neblogai sugyveno, bet 
dabar kunigas drumsčia ramy
bę. Pašovus merginą ir nusi- 
žudžius kunigui Miežviniui, 
tarpe parapijonų pasidarė su
judimas ir daugelis pradėjo 
nesilankyti į bažnyčią; Suži
nojęs vyskupas, kad parapijo- 
nai taip elgiasi, atsiuntė gerą 
makliorių, neva misionierių, 
kuris tuojaus pradėjo savaip 
elgtis. Tuojaus paskelbė, kad 
parapijonai kitų lietuvių neva
dintų bedieviais, 
si geri lietuviai, 
pėjo doleriai, o

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

TELEFONAI: M$L.9669Bell, Oregon 5186

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

kreiptis prie manęs. .

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Man teko kalbėtis net su 
keliais ir rimčiausiais 23-čios 
gatvės fašistinio kliubo na
riais, ir jie išsireiškė, kad jų 
kliubo korespondentas J. Vait
kus per savo sūnų pridavė 
kliubo susirinkime bilą už tris 
korespondencijas, kurios tilpo 
“Vienybėj”, net aštuonioliką 
dolerių. Ir dar už tokias ko- ___
respondencijas, kurias sarma-|Ir reikia pasakyti, kad jis lai-

delis pavydumas ir piktumas su®

nes, girdi, vi- 
Mat, jam ru
ne kas kitas.

MES PATAIKOM
Taip sako A. Taciiauskas, savininkas Restauracijos ir salšs, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataileot padaryt cigarus, kad I 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarą parduodąs; kuriu netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 

id švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepį 1”

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

Plačiai žinomas veikej’as 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 žmones visur jų 
reikalauj'a, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, j'uos visi myli!

jiems labai patinką, kad 
žiai dega ir puikiai

Užklau-įmejo. Nes daugelis tokių, ku-‘ 
brangiai rie skaitėsi laisvamaniais, pęr 
už pro- 20 metų nelankė bažnyčios, 

plūdimą, buvo “Keleivio” ir “Vienybės” 
pažymė- pasekėjais, nubėgo į bažnyčią, 
už paš- atliko išpažintis ir pasidarė iš- 

enklelius $1.00; už popie-! tikimais parapijonais. 'Vadi- 
darbą $15.00. | naši, juos pasigavo savo tink-

, už ką jis taip
............. , kibą 

gresyviškų žmonių 
'atsako, kad ant bilos 
S ta : už rašalą $1.50;

vyzdžiui, viršminėta moteris 
sako; Aš šioms kalėdoms ga
vau dvi žvaigždutes, tai žinai, 
kas pasidarė? Nagi mano bu-T° r 
vusios draugės, ypatingai ame-'PĮ ,vir. uz . 
rikonkos, pradėjo į mane šnai-’^iena® ls pastebėjo. M 
ruoti ir net skųstis “forlei-įba rašydamas vietoje plunks- 
dėm,” esą, ta prakeikta palib-Jnos j ,vai^i° didelį, šepetj, jei- 
kė dar nesenai čia dirba ir jau

j dvi žvaigždes gavo. Iš to ga-
Na gi, matai, pas mus kiek- Įima suprasti, kad sekančiais

prasidės, išsileidau
darbo., Darbų niekur negali-i dirbti ir toliaus, turi pirkti šios 
mą gauti. Visur, prie kiekvie
no fabriko bei fabrikėlio, nu
skurusių darbininkų stpvi šim
tais laukdami, kad juos pa
šauktų prie darbo. Bet nie
kas jų nešaukia, o. tik išėjęs j po du Šeru, tai tada jau never
ia briko užveizda paliepia vi-! čia pirkti daugiau Šerų, bet 
siems išsiskirstyti, o jei ne, tai agitacijos būdu, dailiaj prikal- 
policija bus pašaukta.

kompanijos serą už trisdešimts 
dolerių; išdirbus kitus tris mė
nesius, turi pirkti ir kitą Še
rą už trisdešimts dolerių. Ir 
kuomet jau turime nusipirkę

binėja pirkti dąugifiu. Iri 
Tokiu būdu, bevilčiai skųr- jiems pusėtinai sekasi, nes ašį 

džiai, nuleidę žemyn galvas ir žinau daugelį moterų, jų tar-( 
4 skirstosi, įpe ir dvi lietuvės, > kurios dir-

Bejieškant, besit eiraujant'ba čia jau po keletą metų, tu- 
apie darbus, teko susipažint ri nusipirkę šėrų iki dviejų ir 
SU viena motere, kuri . dirbai penkių tūkstančių dolerių ver- 
Brooklyne Piligrįm’s Laundry tės.
Company ant Prospect Ave., ypatingai daugiau šėrų, labai 
šalia Prospect Parko. Man su j ištikimos kompanijai. Darbe 
ta motere besikalbant, pasisa-1 pačios neriasi iš kailio ir kitas 
kiau, kad aš nedirbu ir jieš--ragina. Man užklausus, ar ji 
kau darbo, tai ji, lyg kad nu-j neperka daugiau šėrų, gaunu 
sistebėdama, klausia, kaip tai’atsakymą—ne. Kam aš pirk
tu nedirbi? Taip, nedirbu, aš jai siu daugiau, sako moteris. Aš

Keista, mes dirbam esu persitikrinus, kad ši pra- 
man pareiš- keikta kompanija yra labai iš- 

gudrėjus, kad ji, mūsų sun- 
pareiškė, taijkiai uždirbtais pinigais, varo 
kokiose są- biznį ir važinėja brangiuose 
moterys ten'automobiliuose; na, o mes, 

Mote- taip sunkiai dirbdamos, nega- 
užsidirbti žmoniškesnį

Darbininkės, kurios turi

atsakiau.
be sustojimo, ji

Kuomet ji taip 
ėmiau klausinėti, 
lygose ji ir kitos 
dirba ir kiek uždirba, 
ris pradėjo aiškinti, sekančiai, lime 

pradedam dirbti nuo; pragyvenimą.
Toliaus, man užklausus, ar

' Mes
- astuonių ryte ir neva iki pen

kių vakaro ir valandą pietų negalima būtų sutverti ten uni- 
turime. Bet kadangi i 
gaunam dešimtį minutų poil-j matanti galimybių, nes, girdi, 

*sio prieš piet ir dešimtį min. po čionai didžiumoj dirba ameri- 
piet, tai tuomet turime dirbti konkos ir ateivės airišės ir 
dvidešimts minutų po penkių, abelnai didžiumoj yra religiji- 
nes turime atidirbti už duotą nes. Bet svarbiausia priežas

tis yra, tai tie prakeikti šėrai, 
užkabinti joms ant sprandų* 
taip, kad jo9 jturi-,. juęs vilkti 
stenėdamos; jos turi būti ge
ros, nes kitąip prasižengtų 
prieš kompanijos patvarky
mus. Išėjus į» streiką ar ne
panašiai, gali dingti jų visi Še
rai ir netekti darbo.

Toliaus moteris nusiskundė, 
kad jai labai tankiai skauda 
galvą, taip 
išsimiegoti 
reikiant. \ I

Kadangi aš jieškojau ’dar*

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

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmš 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.
' Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminetais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunČia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus bižnieriams ir privatii- 
kiems žmonėms, .daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

lan.
Čia randasi S. /ir D. Lietu

vos Draugystė, kuri turi apie 
300 narių ir apie 10,000 dole
rių turto. Tuojaus kunigas 
pradėjo apie ją suktis ir ge
rintis. Kelis sykius pats atsi
lankė, kelis sykius buvo už- 
kvietęs į parapijos parengimus 
ir t. t. Bet Draugija nepasida
vė. Pamatęs, kad tokiu būdu 

i negalės ją pasigriebti, pradėjo 
jai kenkti. Pavyzdžiui', drau
gija kiekvieni metai 31 d. 
gruodžio turėjo savo parengi-

i gu tiek daug rašalo galėjo iš
dažyti?” Bet tiek to. Už
klausiau, kaip su jo bila—-ar 

'užmokėjote? Atsakė, kad nu- 
jtarė nemokėti. Girdi, net jo 
į geriausias draugas J, Kavo- 
i liūs balsavo, kad nemokėti, 
j Ir nutarė prašalint jį iš ko
respondento vietos. O korės-j 
pondento darbą paėmė J. Ka-l 

ivolius. ‘Tik minėti kliubiečiai 
abejoja, ar J. K. galės parašy
ti kokią nors korespondenciją, Į pacĮai>ė jr šiemet,
nes, sako, jis da prasčiau įa patį vakarą ir parapi-
li rašyti ir uz J. Vaitkų. i . A

Tad aš čia jienls patarčiau,, 
kąd daug nesirūpintų, ar jis 
galės parašyti, ar ne, tiktai 
būkit atsargūs su bila. Juk 
J. K. yr^, biznierius. O dau- 

šėrais ir žvaigždutėmis | guma sako, kad -jis ir prie 
1 kliubo priklauso tik bizniškais 

išrokatimais. Tad jis gali pa
daryt didesnę bilą, negu J. 
Vaitkus. (žinoma, aš netu
riu mintyj, kad visi biznieriai 
yra taip godūs tąnt dolerio; 
yra jų ir sąžiningų žmonių.) 
O kas link parašymo, tai ma
ža bėda. Juk netoli randa
si pletkų! fabrikas “Vienybė”, 
ir kuomet užeis noras ką pa
meluoti ant progresyvių žmo
nių, tai galės nuvažiuoti į 
“Vienybės” redakciją ir pa
pasakoti žodžiu. O ten, ran
dasi Klinga, kuris turi da pa- 
laidesnį liežuvį ir už J. Vait
kų. Jis išplūs kaip tik norės. 
Nes nekurie J. Vaitkaus susie- 
dai pasakoja, kad J. V. kores
pondencijas rašąs Brooklyne.

Virbališkietis.

metais jos nepasiduos, dirbs iš 
paskutiniųjų, kad ateinan
čioms kalėdoms gavus tą pa
gerbimo žvaigždutę, nes ir 
“forleidė” sakė, tik tos gauna 
žvaigždutes, kurios gerai dir
bo ir nuolankios buvo.

Kaip man teko patirti, tai 
ten darbai yra vyrams, • o ne 
moterims, net ir skalbimo ma
šinos, iš kurių turi traukti šla
pius drabužius,;tai sunkus dar
bas; vienok .ir tas mašinas,ope
lio j a moterys.

Tai matote, kaip viršminėta 
kompanija apgaudinėja mote
ris darbininkes. Visokiais bo- 
nais, f ~ 
joms protą taip apsuka, kad 
nejučiomis jos pasilieka tikros 
vergės! Ir tai ne yiena tokia 
dirbtuvė yra, jų šimtai po visą 
turtingą, taip vadinamą, 
kratišką šalį, Ameriką, 
kas darbininkams jau 
prasti ir nesiduoti taip 
riai išnaudoti. Tokia 
zuota ir gudriai kapitalistų 
sugalvota vergija .bus panai
kinta tik tada, kuomet darbi
ninkai, darbininkės ir valstie
čiai paims patys tvardyti ša
lį ir tvarkys Sovietų formoj.

V. J. Žolinė.

demo-
Lai- 
susi- 

bjau- 
civili-

ja arba, geriau sakant, kunį-; 
gas surengė,,pramogą, čia aiš
kiai matėsi kenkimas šiai drau-J 
gijai. Nors jis norėjo užkenk
ti; bet nieko nelaimėjo, nes 
draugijos parengime buvo pil
na svetainė žmonių ii* viskas 
pavyko labai puikiai.

Draugijos nariai turėtų bu
dėti, kad kunigas, taip veik
damas, jų draugiją nesugriau
tų arba nepasigriebtų savo 
globom Turi atsiminti, kad 
nei parapija, nei kunigas ne
mokės nelaimėje jums ’'pašel- 
pos. Kitos draugijos irgi ne
galės suorganizuoti, nes vie
tos jaunimas prie tokių draugi
jų nesirašo, o ateiviai nyksta. 
Todėl susirgus arba kokiai 
nors nelaimei pasitaikius, ga
li būti labai blogai.

Šturmas.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

X Kfeipkites į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo i 
Kraujo, Odos' ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligą, 
Galvos 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, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2.DYKĄ 
X-Spindtiliai, Kraujo H tyrimai. Lnloratorijos Bandymai

DHL ZI NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

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

M. Ncdėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Madrid, Ispanija.-— Ispa

nijos fašistinis diktatorius 
mes ją, moteris atsakė, kad ji ne- de Rivera sako, jog už šešių 

mėnesių jis pasitrauksiąs iš 
diktato rystės.

o

o

PLATINKITE “LAISVĘ”
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DAILY S WORKERIO
ŠEŠIŲ METŲ sukaktuvių APVAIKŠČIOJIMAS

Simfoniška Orkestrą Be Konduktoriaus

Kas yra didžiausiai žmogaus pricias?—Šaltis. Jis ne tik šankiausias ilgai Įvaro, felt 
ir j grab< paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusiai

rT . , ~ _ (Milteliai mo žalčio) jokių nebijo. UiUrban s Cold Powders 760 ui buks* ap»i®inkiuok nuo amžino priešo I

ty i -r m 1 yra tai kanuolė prieš kitą amžiną ŽmogausUrbO LSX lobs r‘U užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rdpeacių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR‘KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI I’AS—

'oas

Siųsdaizil pinigus 
. su savo adresu, užrašykite: 

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

Brooklyn, N. Y.

«iunčiu VIENĄ DOLERI, už kur] malonėkit man.pridurti 
URBAN S ■ COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardai —

Apart kity numerių, grieš “Stanka Razin/’ Aleksandro GlazUnovo y Stata

A

MECCA TEMPLE
O

įžanga 75c, $1 ir $1.50130 W. 56th Street
&

Pagelbekite išbudavoti DAILY WORKERI masiniu dienraščiu
6
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st or At*.

kad negalinti nei 
bei pasilsėti kaip

No___

KleiUi

bo. Moteris atsakė, kad var- NACHM BENDITSKY, Celistas 
DORSHA, Žymus Šokikas

TAYLOR GORDON, Garsus Baritonas 
, grupėje Negrų dainų

Man užklausus,! dar buvo laiko datig, tai ji už
jos įauna viršminėtusįsivedė mane vienais .laiptais 

čius, moteris aiškina se- augštyn ir parodė savo darba
vietę.

virsminėtą poilsį. Algos gau
name per tris pirmutinius mė
nesius' po dvyliką dolerių į sa
vaitę, bet*Jeigu niekad nepavė
luojame ir smarkiai dirbame, 
padarydamos kuo daugiausiai 
svarų, tai gauname nuo penkių 
iki septynių ' dolerių bonus, 
tuomet pasidarome nuo septy
niolikos ir iki dvidešimtį dole
rių algos į šavaitę.

Po trijų rnėn. dolerį pake
lia ir dasidirwam iki penkioli
kos dolerių y savaitę. Tada, 
j>i gerai difrbam, kaip jau mi-|
nėjau, tai užsidirbam kartais bo, tai užklausiau moteries, ar 
ir iki dvidešimts penkių dole- aš ten negalėčiau gauti dar- 
rių į savaitę. bo. Moteris atsakė, kad var-

Toliaus man užklausus, kaip|gu, nes, apart šoferių, kurie 
su tomis moterimis, kurios su- vežioja skalbinius ir dar ko- 
serga bedirbdamos ir privers- kių septynių ar devynių vyrų, 
tos apleisti dirbtuvę, neužbai- kurie dirba viduje, kaipo ma
gus dienos darbo,zar jos gau- 
na tuos bonus?. Gaunu atsa
kymą—nei cento. Ne tik kad 
bonas jau dingsta, bet dar ir

tos taip mažos algos pasilai
ko už nedadirbtą laiką. To- tą dirbtuvę, kur ji dirba. Pa
liaus, moteris aiškina, kad joslsirodė, dirbtuvė 'labai didelė, 
kaa trys mėnesiai gauna aštun-1 užimanti visą bloką. Kadangi 

nuošimtį.

šinistai, penteriai ir tt., visos, 
apie du šimtai su viršum, yra 
moterys darbininkės.

Vienok aš įsiprašiau, kad ji 
mane nusivežtų nors parodyti 

To- tą dirbtuvę, kur ji dirba. SUBATOJ, SAUSIO (JAN.) 11, Wti
\ ’ 1 • .b * ' J • .

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

įėjimas iš 7Š6 Lexington Ave. . A
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir P ra 
dėk keli* į pasisekimą. Misų instruktoriai išmokins jus važiuoti U 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Sjiecihlės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienoriiis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrinta*
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Puslapis šeštas Trečiadienis, Sausio 8, 1980 r;

VIETOS ŽINIOS
New Yorko “Socialistai” 
Gavo Didelę Nosį nuo 
Grafo Miko Karolyi’o

Dar pirm atvykimo Ameri
kon, Vengrų grafas Michael 
Kar.olyi atsisakė kalbėt mitin
ge, kurį jam buvo berengianti 
New Yorko socialistų Rand 
Schoole. Iš Amerikos jam bu
vo pranešta, kad šios šalies 
“socialistai” yra tokie jau bur
žuazijos pakalikai, kaip iri 
Vengrijos. < 
atplaukęs New Yorkan, gra
fas Karolyi štai ką pareiškia 
apie Vengrų “socialistus”:

“Vengrijos socialistai vari-Į 
nėja derybas ir daro sutartis! 
su Horthy’o (fašistų) diktatū
ra. Jie nuduoda, būk atsto
vaują socializmą, bet tikreny
bėje kitaip yra. Jie sako sa
vo pamokslus tam tikrose ribo
se, bet tikrenybėje jie padeda 
diktatūrai.” s

Karolyi’o atsisakymu ir pa
našiais pareiškimais labai įsi
žeidė New Yorko socialistai ir

Gembleriai Pasisamdė Kitus 
Stot už Juos į Teismą

Tai yra1 baudžiamas 
kaitimas, kada vienas

nusi- 
būna 

pašauktas teisman, o kitas jo 
vieton ateina ir sakosi, kad 
tai aš.

Ridgewoode, pav., buvo 
areštuota 17 vyrų už gemble- 
rystę, kada policija užklupo 
lošikus iš pinigų. Jie ant vie
tos nebuvo areštuoti, bet jiems

Magistratas Vitale Tarėsi su 
žmogžudžiu J. Diamondu Į

Policijos k o m is i o n i erius 
Whalenas tyrinėja naują skan
dalą miesto teisėjo Vitalės. 
Jam yra priduota liudijimai, _ . . . . -
jog viename naktiniame Har- davė pakvietimus į teismą po- 
lemo kliube Vitale turėjo pa
sikalbėjimą su žmogžudžiu 
Jack (Legs) Diamondu, ku
ris slapstosi nuo policijos; -jis 

j yra už akių įkaitintas; kaip 
„ . , . .pirmo laipsnio / žmogžudys.
.°..da^k..UZVa ..fiDiamondas .buvo asmeninis 

sargas milionieriaus gemblerio 
ir šmugelninko Arnoldo Roth- 
steino, kuris ^nežinia keno bu
vo nušautas pernAi metais.

J visus kaltinimus’ apie savo 
ryšius su kriminalistais Vitale 
kol kas nieko neatsako,

bemanai, paimdami jų vardus 
ir adresus. , v

Užvakar gi, suėjus į teismą, 
minimi polictnanai pažino de
vynis', kurių visai nebuvo tarp 
gemblerių.' Pasirodė, kad 
tuos devynis gembleriai buvo 
pasamdę, kad jų vardais sto
tų į teismą, neblogai už tai ap- 
mokėddmj.

8 gembleriai, tačiaus del 
“stokos įrodymų” tapo pa- 
liuosuoti, 9, kurie kitų vardais

užsi- teisman stojo, yra laikomi be 
čiaupęs kaip klemsas ir bijo- kaucijos iki kito teismo.
damas pats save išsiduoti.

Alaus Bravoras Amerikos 
Laive “Geo. Washington”

Jungtinių Valstijų Linijų 
visa jų vadovaujama komisija, [laivas “George Washington” 
susidedanti iš menševikų šulųi.vra įsitaisęs alaus bravorėlį, 
ir iš tokių liberalų, kaip “Na-; Išplaukęs į plačią jūrą, bravo- 
tiono” leidėjas Osw. Garrison! relis į 24 valandas padirbąs 
Villard, Sinclair Lewis, prof, g’ero alaus pasažieriams. Tai 
John Dejvey ir kiti. Vienas, nėra , prieš Amerikos blaivy- 
tik Roger Baldwinas, buvęs tos hės įstatymus, jeigu tik alko- 
komisijos narys, sako, kad ge-' holinio gėrimo neatsiveža į 
rai ir padarė Karolyi, kad ne-Į šios šalies prieplauką, 
sutapo su tokiais “socialistais,” i ------ - -------------

• w, • , v ... Šaunus Vakarėlis 1-mos Kp. j
viškai buržuazijai. n .. . . . . ................m .... c TZ 'Darbininkių busivienmnwTuo pačiu žygiu grafas K a- r J
rolyi bažįjasi, kad jis esąs Darbininkių Susi vienijimo 
“šimto procentų socialistas,”; 1-ma kuopa rengia smagų va- 
bet ne toks, kaip Vengrijos karėlį, kuris įvyks sekmadienį! 
bei Rand Schoolės “i 
tai.7

Amerikos Vengrų Lyga 
Prieš Horthy ketina suruošti.Choro merginų sikstetas, kuris! 
Karolyi’ui prieš-fašistinius mi- pasižymėjo savo melodingu

dainavimu; Kanklių- Orkestrą įvyksta 12 d.'sausio, Newark, 
vadovybėj , J. Zabląękučio. N. J.,;svetainėje 180 New York 
Prie jų bus dar soloistų, ku

inuos vėliau paskelbsime. < 
i šokiams grieš puiki orkestrą 
vadovybėj E. LeVandos. 

i .Taipgi bps daug, skanių už- 
riuos pagamins ko- 

Jau visi žino- 
draugės geros

Pavasariniai Workers 
School Kursai

'holinio gėrimo neatsiveža

Nuo praeito pirmadienio 
Workers School pradėjo savo 
pavasarinio pusmečio kursus; 
o tų kursų yra net 40, prade
dant nuo pirmųjų žingsnių 
anglų kalboje ir baigiant augš- 
taisiais komunistinės teorijos, 
politikos ir ekonomijos kur
sais. Labai ’> tinkama vieta 
darbininkui pramokti anglų 
kalbos. Yra ir praktiški 
knygvedystės kursai. Viskas 
išdėstofna tokiu moksliniai- 
praktišku būdu, kad trumpiau
siu laiku darbininkas gali 
daugiausia pasiekti.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
TOLSTOJAUS
“PRISIKĖLIMAS”

PARSIDUODA: • saldainių krautuvė, 
geroj vietoj, prie dideles mokyklos. 

Gera proga i labai pigiai ) .pirkti. 
Kreipkitės pas A. Pakalniškį, nuo 1 
iki 3:30 vai, dieną, po No. 124 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

I L (6-8)

socialis-!12 d. sausio, “Laisvės” svetai- 
i nė j.

Programoj dalyvaus
A. L. D. L D. II Apskričio 

,Aid0! Konferencija 12 d. Sausio

tingus visuose didmiesčiuose.
Mūsų apskričio konferencija

Už Žodį į Streiklaužius 
Areštavo 5 Streikierius

Kadangi penki streikuojan-, kandžių, 
čių šiaučių pikietininkai ties 'misijos narės. 
Elmore Shoe Kompanijos dirb- ^e> jOg mūsų 
tuve užkalbino streiklaužius, gaspadinės. 
kad mestų skebavę, tai visi Nepraleiskite 
penki tapo areštuoti ir kiek-Į 
vienas po $500 kaucijos padė-į 
tas iki teismo. Juos teis už 
laužymą indžtokšino, kuriuom 
buvo teismiskai uždrausta 
streikieriams pasirodyti arti 
dirbtuvės. <

Independent Shoe Workers 
Unija šaukia 
darbininkus į 
tadienį, pirm 
prasidedant, 
po num. 16 W. 21st St., New 
Yorke. T’

visus čeverykų 
mitingą ketvir- 
darbo valandai 
Mitingas įvyks

19-tą Dieną Sausio Bus 
Aido Choro Koncertas

Nors, 'tiesa, mes jau kelis 
koncertus praleidome, tačiaus 
dar vieną turėsim, kurį rengia 
Aido Choras. Koncertas įvyks 
19 d. sausio (January), 1930 
m„ Labor Lyceum svetainėje, 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 3 :30 
valandą po pietų.

Šiame koncerte dainuos šie 
artistai: K. Menkeliūniūtė, F. 
Stankūnas, O. Katkauskaitė, 
V. Zaveckas (smuikininkas), 
Aido ir Lyros Chorai.

šio koncerto puse pelno eis 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui. : Dabartiniu :laiku, 
kada visur siaučia nedarbas, 
tai, suprantama, darbdaviai 
darbininkams be jokio pasi
gailėjimo mažina ir taip jau 
mažas algas. Streikai nepasi
baigia, areštai, puolimai val
dančiosios klasės ant darbinin
kų nesiliauja, kalėjimai pilni 
kovojančių darbo žmonių, o 
jųjų gelbėjimui pinigai reika-

Mes, darbininkai, atsilanky
dami į šį koncertą, pagelbė- 
sim tiems draugams, kurie, ko
vodami už darbininkų reika
lus, pateko j kalėjimus.

S. J. B.

šio vakarėlio.
Komisija.

Avė. Prasidės 10-tą vai. ry
te. Visi delegatai* pasisteng- 
kite laiku būti, nes kuomet lai
ku konferenciją pradėsime, tai 
ir anksčiau užbaigsime.

Atvažiavus e 1 e k t r i k iniu 
traukiniu į Newarko stotį, rei
kia eiti iki Market St. ir ten 
paimti gatvekarį, kuris daveža 
iki New York Avė. ’

V. Paukštys.

“Daily Workerio” Pramogos 
Svetainė Permainyta

“Daily Workerio” šešių me
tų sukaktuvių minėjimo mi
tingas su koncertu bus ne 
Rockland Palace svetainėje, 
kaip iki šiol buvo garsinama, 
bet Mecca Temple, po num. 
130’ West 56th St., New Yor
ke. Jis įvyks šį šeštadienį, 
sausio 11 d.; prasidės 8:30 
vai. vakare. Jo programą ma
tysite kitame puslapyje pavi
dale skelbimo.

—1" - ** 11 i^ĮAf -_r<H/|ir

Pasirandavoja
BEKERNE

Geroj vietoj, biznis įdirb
tas per daug metų. Kreip
kitės po No.
St., Brooklyn, 

Stagg 6339.

56
N.

Mau j er

(6-11)

! Ir atsargus ir skubus kriaūčiu darbas
I NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
Keptuvės1

Varpas Bakery, 54 Manjer St, Brooklyn, N. Y, -
M. Balchunagj Savininka s. Tel. Stagg 6533

Plačiai žinomas ; Tolstojaus 
veikalas “Resurrection” 
perstatomas krutamuose 
veiksluose Film Guild Cinema 
Theatre, 52 West 8th St., New 
Yorke, pradedant nuo šio šeš
tadienio ir tęsiant visą savaitę. 
Vadovaujamas roles vaidina 
gabūs aktoriai Dolores del Rio 
ir Rod La Rocque. Be to, bus 
rodoma veikalėlis “Prigaudinė- 
jančios Motinos.”

Nuo sausio 18 d. tame pa
čiame teatre rodys sovietinį 
paveikslą “Stepų (Tyrlaukių) 
Velnias,” iš kazokų gyvenimo.

bus 
pa-

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-tų vai. vakare po num. 449 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (5-9)

PARSIDUODA grosernė ir delikate- 
sen krautuvė. ' Geras biznis, pigi 

randa. Galima daryti gera pragyve
nimų. Pardavimo priežastis—turiu 
išvažiuoti į kitų miestų. Savininkų 
matyt galit bile, laiku. A. Petkus, 
550—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. (5-7)

SPORTAS
GANSONAS PRIKALĖ PRIE 
GRINDŲ IVANĄ PODUBNYĮ

Holyoke, Mass. — Vargiai 
kas būtų tikėjęs, kad Jack 
Gansonas galėtų prisvilint prie , 
grindų garsųjį rusų sunkiasvo
rį, čampionišką ristiką Ivaną 
Podubnyi. Bet Gansonas taip, 
padarė, pirmą kartą paguldy-j 
damas Ivaną į 54 minutes ir j 
53 sekundas ir 53 sekundas, oi 
antrą kartą—į 12 minučių ir J 
33 sekundas.

šios ristynės buvo Valley | 
Arenoje.

Rep.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubas 
rengs piknikų nedėlioj, 3 d. rugpjū-1 
čio (August), 1930, Klasčiaus Clin
ton Parke, Maspeth, N. Y. Maloniai 
prašome vietos ir apielinkės draugi
jas nieko nerengti ant minėtos die
nos. Komitetas.

. (6-7)

SUSIRINKIMAI

LORIMER RESTAURANT
, Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

• BROOKLYN, N. Y.

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

du kambariai; biznis įdirbtas', randa 
nebrangi; savininkas turi duj |)įzniu, 
už, tai parduęda. Pasinaudoki!■ pro
ga. Kreipkitės po num. 16 Olivė St., 
prie Grand St., Brooklyn, N-. į Y.

' . ■ • ■ : ’ ’ 1-10

BROOKLYN, N. Y.

L. D. S. A. 1-mos kuopos metinis 
susirinkimas bus ketvirtadienį, 9 d. 
sausio, “Laisvėj” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St., 8-tą vai. vakare. Draugūs, 
būtinai visos atsilankykite, bus ren
kama kuopos valdyba. Taipgi bus iš
duotas raportas iš I Rajono .konfe
rencijos ir iš ‘‘Anti-War* Working i 
Women’s” konferencijos. Atsiveskit I 
ir naujų narių.

Sekr. T. Sherry.
(6-7)

----------------------------------j----------

MASPETH, N. Y.

A. L. D. L. D. 138-tos kuopos 
sirinkimas bus,.(l pėtnyčioj, 
sausio, pas Kaulinį, 5407—69th Lane. 
Pradžia 8-tų Wal. vakare, 
riai ateikit, yra daug reikalų aptar
ti. '

Org. ' (0-7)

su- 
10-tą. d.

Visi na-

IŠRANDAVOJIMAI 
PASIRANDAVOJA 7 puikūs kamba

riai, garu apšildomi, netoli elevei- 
terio stoties. . Randa nebrangi. Kreip
kitės po No. 454 Linwood St.,' Ėst 
New York, Brooklyn, N. Y. 
____________________________(5-7)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas prie sub

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. (5r7)

±

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER 

SAVININKAS
Perkraustome namų rakandus 

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DĖNTISTAS

X-Spindulių Diagnoza
221 South 4th Street

i ■■ (Priešais Bridge Plsza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir suhatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
Bulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street? . ' 
(Williamsburg Bridge Pla^a)

Brooklyn, N. Y. C
WALAND0S:

Nuo 9 ryte iku6 po pietų. 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Teh, Juniper ’6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDEL0W1TZ MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistai del viaų ligų ir operacijų: 
Akių, 

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

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.)

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

Nedėliomis 10 A. M. iki J P. M.

127
(Tarpe

LIETUVIU

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u a paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro i su 
amerikoniškais.

TEL * 
Trianglo 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

Gerai ir Migiai

JONAS

Telephone: Stagg 4409

A

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš j 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje- Jokių i 
Chemikalų ’ 1 1 *

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint,. o tik sumaišyt s.u vandeniu įr užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir .gulima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ...................................................  60c, per ,pastą • 65c.

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

tyros ir geriausios.
Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 

Kiekvienų kartų reikalaujant, kreipkitės:'

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

' I ' » •

Iškirptai šį skelbimų ir prisiųskit kartu su užsakymu
< ■ i 1 < ■ .

Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimų 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
< J I ’ ‘ ' •. ■

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

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

)

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y

RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

MALONAUS PASIMATYMO

pažįstate mus, mes pažįstame 
bet;jauj senai matėmėsi. Būtų

Jūs 
jus; 
linksma pasimatyti.

Kurie dar pepažįstate mūsų, tai • 
,del pažinties užeikite, o būsite ma- • 
loniai p/iimti. ‘ / į'

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union; Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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