
KRISLAI
Apie Vytautą;
Aukos Argentiniečiams.
Save Paskandino. !
Nesiųskite Knygų Cen- ’

tran. į
Rašo L. Pruseika Į

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Pavienio Numerio Kaina 4' Metai XX, Dienraščio XII ;
“Laisvės” spaustuvėj jau

pradėjo statyti ant linotype d. 
F. Vaišnoros Politinės Ekono
mijos Pamatus, bet veikiausia 
anksčiau, negu ši knyga, išeis 
knygelė apie Vytautą, kurią 
ALDLD. Centras pavedė man 
parašyti. Su knygelės parašy
mu bus mažiau vargo, negu su 
medžiagos surinkimu, 
pastangų, kad knygelė 
kuo greičiausia.

Jei tik mūsų vietos 
gams pasiseks išaiškinti 
tyviams darbininkams kuo bu
vo Vytautas, tai aišku, kad iš 
patriotų apvaikščiojimų išeis 
fiasko.
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Tik ką perskaičiau J. šliu
po ilgoką straipsnį, apie 
krikščionybę Lietuvoje, kuris 
tilpo Apšvietos num. 5' už 
1892 metus, vadinasi, parašy
tas beveik keturiasdešimts me
tų atgal. Nors šliupas yra 
pusėtinas Vytauto garbintojas, 
tačiaus ir jisai turi štai ką 
pripažinti: “1387 metais Vy
tautas, kartu su Jogaila, įstei
gė Vilniaus vyskupystę, o 1411 
metais, Vytautas “del padėka- 
vonės dievui“ už pergalėjimą 
vokiečių pas Žalgirį (Gruen- 
wald) įkūrė žemaičių vysku
pystę. Del bažnyčių Vytautas 
davė dideles dovanas ne tiek 
pinigais, kurių mažai buvo, 
kiek žemės, kurios jis daug 
turėjo. Nuo tos gadynės ir į- 
vairūs vienuolių zokonai ėmė 
apsigyventi Lietuvoj dideliuo
se pulkuose iš visų pusių go
džiai vyliodami turtus 
mes.“

Ar tai už tai Vytautas 
pagarbos ?

ir že-

vertas

Pereitame A. L.*'D. 
Centro susirinkime d. 
raportavo, kad ligi šiol argen
tiniečių šelpimo fondan su
plaukė tiktai 412 
Draugai, tai labai 
Daugelis kuopų tam 
neaukavo nei cento.

Bečis

dolerių, 
mažai, 

reikalui

juokda-Garsus amerikiečių 
rys Bill Rodgers kartu su A- 
merikos delegacija nuvyko į 
Londono “ n u s i g inklavimo“ 
konferenciją. Jisai pasakoja, 
kad pirmas Amerikos delega
tų žygis buvo masinis pasiro
dymas ties baru. Jie parodė 
didelio pasiaukavimo, paskan
dindami save. Užtad jie išlai
kys čielybėje Amerikos* laivy
ną.

Sekantis karas bus dau
giausia vedamas orlaiviais ir 
chemikalais, bet apie tai Lon
dono konferencijoj 
bus nei užsiminta.

šiukštu ne-

Shaw rašė 
mes nega-

George Bernard 
nesenai: “Vis tik 
lim paslėpti tą nuogąstavimą, 
kad mes, žiedas civilizacijos 
(suprask Anglija), būtume nu
šluoti Amerikos barbarų, kaip 
senovės Roma anuorhet nušla* 
vė Graikiją.“

Tai. tikras psichologinis at
vaizdas tikrųjų santikių tarpe 
Anglijos ir Amerikos.

t

Amerikos Delegacija Išrado Medžiagą Budavojimui
Prašo Svarstyti 
Kreiserių Klausimą

Neskęstančiu Karo Laivu

BUEREN, Vokietija. — 
Vokietys išradėjas Franz 
Felder trečiadienį demon
stravo savo naujai išrastą 
medžiagą budavojimui karo 
laivų. Jis sako, kad iš tos 
medžiagos pabudavoti karo 
laivai galėtų du kartus tiek 
kanuolių gabenti, negu pa
prasti gabena, ir neskęstų 
del sunkumo.

Jis turi pagaminęs kelis 
laivu modelius iš tos me
džiagos. Jis darė bandy
mus su vienu modeliu, ku
ris yra trijų pėdų ilgumo ir 
vienos pėdos platumo. Ant 
jo buvo uždėta 120 svarų 
sunkenybė. Su tokiu svoriu

Bet 
buvo

LONDONAS.— Amerikos 
delegacija penkių imperia
listinių valstybių laivynų 
konferencijoj nutarė reika
lauti, kad konferencija pir
miausia svarstytų kreiserių 
klausimą arba pagelbinių 
karo laivų, o po to svarsty- 

i ti kitų kategorijų laivus.
Nekuriu šalių delegatai 

reikalauja, kad pirma būtų 
svarstoma didžiųjų karo 
laivu klausimas.

Penktadienį įvairių šalių 
delegacijos turėjo privatiš- 
kus pasitarimus. Tose kon- 
ferencijose buvo diskusuo- tas modelis neskendo, 
jama Francijos ir Italijos kuomet tokis svoris 
skirtumai ir Francijos ne- uždėtas ant medinio mode- 
sutikimas su Amerikos ir ii0, tokio pat ilgio ir pločio, 
Anglijos nusistatymu tu-1 tai tas modelis nuskendo, 
lais klausimais.

Visų penkių valstybių de
legacijų vadai “< 
kai” išsireiškė apie konfe
renciją. Jie mano, kad 
konferencija būsianti °pa^ 
sekipiriga.”

Aišku, konferencija nie
ko nenuveiks kas liečia lai
vynų apribavimą. Imperia
listai neturi tikslo mažinti 
laivynų spėkas, šioj kon
ferencijoj, slaptose sesijose, 
imperialistų atstovai darys 
planus sunaikinimui Sovie
tų Sąjungos.

Komunistas Išrinktas 
a Miesto Majoru

' StiktYNkŠ.—’ kbm'unis, 
tas Weber tapo išrinkta So
lingen miesto majoru. So
lingen yra pramoninis mies
tas; turi 140,000 gyventojų. 
Randasi didelės plieno iš- 
dirbystės.

. 12 Pasmerkta Indijoj
7 Sužeista Susikirtime Tarp 

Streikieriy ir Skebu

CALCUTTA, Indija. — ■ PITTSBURGH, Pa. -- 
Subhaschandra ir vienuoli- j Penktadienį čia įvyko susi- 
ka kitų Indijos revoliucinio I kirtimas tarp streikuojan- 
judejimo vadų tapo pa- i čių taksi šoferių ir streik- 
smerkta vieniems metams laužiu. Septyni asmenys 
kalėjimo. Jie buvo kaltina- ^aP° sužeisti.

CALCUTTA, Indija.

Policija pastatytai: ant 
gatvių . saugoti • streiklau
žius.

mi delei vadovavimo de
monstracijos pereitą rug
pjūčio mėnesį, šiame mies
te. Demonstracijoj buvo iš- i 
kelti obalsiai: “Lai gyvuo- t v
ja revoliucija! Šalin Angli- .. Kova Pries Policiją
jos imperializmas.”

> I
Reikalauja 44 Valandų Dar

bo Savaites

WASHINGTON— Kon-
G r i g o m i cheliniai baisiai gresmanas Mead iš New 

pykdavo, kada mes vadindavo- Yorko trečiadienį atstovų 
bute kalbėjo, kad pašto dar
bininkams reikia suteikti 44 
valandų darbo savaitę. Jis 
sako, kad įvedus darbo sku
binamo sistemą darbininkai 
galėtų atlikti tiek pat dar
bo dirbdami trumpesnes va
landas.

me juos socialsvolačiais. Da
bar mes mandagesni, mes va
diname juos tik socialfašistais.

Tūlos A. L. D. L. D. kuopos 
siunčia knygas Centran, kad 
Centras jas pasiųstų užsienin. 
Nedarykite to. Knygų Cent
ran jokiu būdu nesiųskite. Kur 
galite, siųskite tiesiai užsienin.

Viena, Austrija.— čia su
streikavo didelio viešbučio 
Continental darbininkai. 
Reikalauja pakelti algas ir 
pagerinti darbo sąlygas.

Paryžius.— šešios Fran
cį] os kintamų paveikshj ga
minimo kompanijos susivie
nijo į trusta su 300,000,000 
franku (apie $12,000,000) 
kapitalo.

Pwkard lKompanija f““““* PILDO WALL STREETO ĮSAKYMĄ
P»W« Didebus D'"^ mCCTI DIMliT UD! DPI®

Pelnus 1 -4-------
DETROIT, Mich.—Pack

ard automobilių kompanijos 
metinis raportas parodo, 
kokius milžiniškus pelnus 
kompanija padarė 1929 me
tais, nukapodama darbinin
kams algas ir versdama 
darbininkusį skubiai dirbti. 
Raporte sakoma: “Mūsų 
pelnas už 1929 fiskalinius 
metus buvo $25,183,256.38. 
Tai yra 15.1 nuošimčiu 
daugiau; negu pereitais me
tais, kurie taipgi buvo me
tai gero pelno. Už 1929 me
tus dividendais išmokėta 
$17,234,244?

Bet raportas nieko nesa
ko apie nukapojimą algų 
darbininkams. Juk nuka
pojus darbininkams algas 
ir susidarė t'okis didelis pel
nas.

Darbininkąms algos tapo 
nukapotos nuo 60 iki 48 c. 
į valandą ir ,nuo 70 iki 54c 
į valandą;’**^' t ;

84 Metip Senis Nuteistas Už 
žmogžudystę

ASHDOWN, Ark.— J. K. 
Stephens, 84 metų- amžiails, 
civilio karo* veteranas, tapo 
nuteistas dviems metams 
kalėjimo už nužudymą savo 
žento W. R. Kernel, 60 me
tų amžiaus. Stephens sakė, 
kad jis žentą nužudė save 
apsigindamas. Jis teisme 
pasisakė, kad 50 metų atgal 
nužudė du žmones ir už tai 
atsėdėjo keletą metų kalėji
me.

MASKVA. — Sovietu 
c 

Šiaurės Komisija čia aplai- 
kė bevielinį pranešimą nuo 
Vrangelio Salos, kuri ran
dasi netoli šiaurrytinio Si
biro pakraščio, kad išvykę 
su šunų patvariomis jieško- 
ti dingusių lakūnų negalėjo 
surasti jų pėdsakų; jų dar
bui užkenkė didelės sniego 
audros.

Pranešimą prisiuntė Vran
gelio Salos gubernatorius 
Minėjevas, kuris su grupe 
kitų rusų su šunų patvada 
sąusio 7 d. išvyko j ieškoti 
Amerikos lakūnų. Jie į sa
lą sugrįžo sausio 14 d. Jie 
iš priežasties didelių audrų 
ir del stokos maisto šunims 
buvo priversti sugrįžti.

Apart Minejevo ekspedi
cijos Sovietai pasiuntė dar 
kelias kitas grupes su šuni
mis jieškoti Amerikos la
kūnų.

Sovietai Pasmerkė Mir- 
čiai 4 Monarchistas

Plėšikai Apvogė Banką j Įėjimo.
Ant $16,000

GELBSTI RUOŠI KARĄ PRIEŠ 
DARBININKU RESPUBLIKĄ

Meksikos Valdžia Teisinasi, Būk Del Komunistų Demonst
racijų Nutraukė Santikius su Sovietų Valdžia

rių, prieš areštavimą ir de
portavimą Cubos revoliucio
nierių.

Estrada savo pareiškime 
ypatingai mini komunistų 
demonstracijas Washingto
ne, Detroite, New Yorke, 
Buenos Aires ir Rio de Ja-

MEXICO CITY.— Kaip 
tik sugrįžo iš Jungtinių 
Valstijų Ortiz Rubio, naujai 
išrinktas Meksikos prezi
dentas, Meksikos valdžia 
nusprendė nutraukti diplo
matinius santikius su So-1 
vietų Sąjunga. ,

Būdamas Jungtinėse Vai-’ neiro prieš Meksikos val
stijose Rubio laikė konfe-1 džią. Wall Streeto padik- 

su Wall Streeto tavimu, Estrada sako, kad 
su prezidentu i tos demonstracijos buvosu- 

i “sulig instrukcijų
Rubio į iš Maskvos.” Meksikos val-

rencijas 
bankieriais, 
Hooveriu ir valstybės sek-■ rengtos 
retorium Stimson. ,

įgavo įsakymus, ką Meksi-Jdžia tuomi nori pridengti 
kos valdžia turi daryti, kaip savo fašistinį nusistatymą 
ji privalo tvarkyti šalį del i prieš darbininkus ir paPsi- 
Amerikos imperialistų inte- i davimą Amerikos imperia- 
resų. Amerikos imperialis-1 listams.
tų atstovai įsakė Meksikai
nutraukti santikms su So- Teismas Nusprendė fishwic- 
•vietip S&ungrt--' ir • gelbėti > m- • u • • •kui Pavesti Illinois Mamieny 

Distriktą
LENINGRADAS—Penk

tadienį čia Sovietų teismas 
pasmerkė nužudymui ketu
ris buvusius caro armijos 
oficierius už kontr-revoliu- 
cinį veikimą, už suokalbį 
sugrąžinti carizmą Rusijoj.

Vienas pasmerktųjų, ka
pitonas Albert Schiller, lai
ke teismo pareiškė, kad jis 
yra ištikimas carizmui ir 
kad jis priešas bolševizmo.

Penktas monarchistas nu
teistas dešimčiai metų ka

tadienį trys plėšikai užpuo
lė South Park banką ir pa
sigriebę $16,000 pabėgo, i 
Banke buvo penki darbinin
kai ir ' ' 
žmonių laike užpuolimo,

,S' Didelė Minia Pasitiko Sovietų

•Sudegė 4 VaikaiPARTBRS- XT. Thoms.01} j PORTSMOUTH, Ohio 
metalo išdirbystejj Paryžiuj i Lawrence Tėrry namuose; 
bųvOj didelis sujudimas deį, 25 mylių, nuo, ČiA,'
suaręstavpno dviejų kornu* anksti • ketvirtadienio, i jrytlą'

* J • , x ■ —* * i į * * ■ i t f \ ištiko gaisras ir sudegė kė-d i t YTnn irniirrt I Pxllll __ 1prie dirbtuvės vartų1. 1,500 
darbininkų išėjo į streiką 
ir ręikalavo, kad būtų prą- 
šalinta policija nud dirbtu
vės. Jų reikalavimas tapo 
išpildytas. Darbininkai taip
gi išgelbėjo trečią komunis
tą nuo suareštavimo: ne
prileido policijos arti prie 
jo.

turi vaikai. ...•• \ > j;; i ' 
•’ Terry iru jo žmona atbu- 
do; iripamatė tstubą degant. 
Jie1-išgelbėjo aštuonis ;iš 
dvylikės savo vaikino ketu
rių nespėjo išgelbėti. 1

PraLyons, Franci j a 
džioj sausio čia sustreikavo 
1,000 spaustuvių darbinin
kų, reikąlajidami pakelti al
gas. Streiką laimėjo.

Bedarbių Demonstracijos
PRAGA, Čekoslovakija. 

Čekoslovakijos miestuose, 
Graslitz,' Neudeck, Ross- 
bach ir Morchestepn, įvyko 
bedarbių demonstracijos po 
Komunistų Partijos/ vado
vybe. Bedarbiai organizuo
jami į Bedarbių Komitetus.

Konsulą Charbine

TOKIO, Japonija.— Čia
gauta pranešimas, kad tre
čiadienį sugrįžo į Čharbiną 

; (Mandžurijoj) Sovietų ge- 
nerąlis konsulas Melniko
vas. Jį palydėjo Smirnovas, 
Sovietų konšųla's Manchu- 
lį mieste.1 Didėlė minia dar
bininkų pasitiko Melnikovą 
gėlžkelio stoty.

Sovietų-Chinijos konfe
rencija,' kuri turėjo prasidė
si sausio 25 d., tapo nukel
ta iki vasario 25 d. Chini- 
ją negalėjus prisirengti į 
tą laiką. Ta konferencija 
turės patvirtinti sutartį, 
kuri tapo pasirašyta tarp 
Sovietų ir Chinįjos Chaba- 
rovske.

New Orleans, La — Ark
lių lenktynių vietoj Fair 
Grounds trečiadienį ištiko 
gaisras. Sudegė 20 arklių. 
Trys vyrai apdegė.

Jungtinėms Valstijoms pla
nuoti karą prieš darbininkų 
respubliką.

Ketvirtad. vakarą Mek
sikos užsienio reikalų mi- 
nisteris Genaro Estrada iš
leido oficialį pareiškimą, 
kad nutraukiama diplomati
niai santikiai su Sovietų 
Sąjunga. Pareiškime sako
ma, kad kelios dienos atgal 
Meksikos atstovas Maskvoj 
gavo instrukcijas apleisti 
Sovietų Sąjungą, o dabar 
ambasados sekretorius, ku
ris buvo paliktas vesti rei
kalus, taipgi tapo instruk
tuotas su visais atstovybės davių agentai. Pastaruoju 
darbininkais grįžti • Meksi- laiku jie susiėdė del valdy- 
kon.

Meksika nutraukė santi
kius su Sovietų Sąjunga 
kaip tik tuo laiku, kuomet 
imperialstinės valstybės 
ginklavimosi konferencijoj 
Londone slaptose sesijose 
planuoja karą prieš Sovie- 
tų Sąjungą. J

Kad pridengti tikrąjį tik- Per Lapkričio Menesį Dau- 
slą, Estrada savo pareiški
me sako, jog santikiai su 
Sovietais tapo nutraukti de
lei Komunistų Partijų . de
monstracijų- prie Meksikos 
ambasadų Jungtinėse Vals
tijoje, Brazilijoj ir Argen
tinoj. Meksikos valdžia del 
tų demonstracijų bando 
apkaltinti Sovietų Sąjungos 
valdžią. Jungtinių Valstijų, 
Brazilijos ir Argentinos 
Komunistų Partijos suren
gė demonstracijas prieš vi
suotinus areštus Meksikoj, 
prieš kankinimą Meksikos 
Komunistų Partijos ėentra- 
linio komiteto narių, prieš Jungtines Valstijas 36,320; 
areštavimą ir persekiojimą imigrantų buvo 21,522, 
kovojančių darbo unijų na- imigrantų 14,798.

SPRINGFIELD, Ill.— Ill
inois anglies kasyklų savi
ninkų kontroliuojamas ap
skrities teismas čia trečia
dienį nusprendė, kad senos 
mainierių unijos (United 
Mine Workers of America) 
Illinois distriktas turi pri
klausyti Fishwickui, dist
rikto vadui, o ne John Le
wis, nacionaliam unijos pre
zidentui.

Fish wick ir Lewis abu 
yra reakciniai vadai, darb-

mo Illinois distrikto. Lewi- 
so mašina bandė pasigriebti 
tą distriktą į savo rankas. 
Fishwick prieš tai išėmė in- 
džionkšiną. Ir dabar teis
mas nusprendė, kad Fish- 
wicko mašina būtų distrik
to valdonas.

giausia Atvyko Italų

WASHINGTON- — Per 
lapkričio mėnesį iš Italijos 
daugiau imigrantų atvyko, 
negu iš bile kurios kitos ša
lies. Per tą mėnesį atvyko 
2,906 italai, pasak praneši
mo imigracijos generalio 
komisionieriaus H. E. Hull.

Paskui seka Anglija. Iš 
Anglijos atvyko 2,616 iš 
Vokietijos 2,205, iš Airijos 
Laisvosios Valstybės 1,170.

Statistikos parodo, kad 
per lapkričio mėnesį, 1929 
metais, svetimšalių atvyko į

ne

f ' , 1^1 , J , • į ; ,, \ •* . . „

Vasario 2 d., Labor Lyceum Svetainėj, Brooklyn; Bus Amerikos Komunisty Partijos Lietuvių Centro Biuro Koncertas
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Sov. Baltarusijos “Raudo

najam Artojuj” d. Vardū- 
nas ragina padaryti “revo
liuciją rašybai”. Jis nuro
do, kad esamoji lietuvių ra
šyba nera> tobula ir apsun
kinanti darbininkaips . bei 
valstiečiams prasisiekti jos

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

NAUJI RIKSMAI PRIEŠ SOVIETUS
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kada buržuazijos
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Gaunam daug laiškų, 
riančių mūs dienraštį, 
ne visus pajėgiame sunau
doti spaudai. Tai- įvyksta 
dažniausiai del skubumo ir 
del stokos vietos laikraštyj. 
Štai vienas draugas iš Phi- 
ladelphijos rašo: 
Gerbi “Laisvės” adminis

tracija:
Siuntinėkit man “Laisvę,” 

už kurią šitam- konvente ra
site $6.00 kaipo metinę pre
numeratą. , Man “Laisvė” 
Ubai -patinka skaityti. Nors 
aš esu arti-80 metų amžiaus 
žmogusį; tačiaus be “Lais
vės” apsieiti negaliu.'

Su pagarba, J. čiupas. 
SLA. pild. tarybą. Aplink v • 1 *1* 1 • • v ’I • I

tuomet, I 
galia bus sutriuškinta 
įkurta proletariato galia.

gi- 
bet Netaip Perstatė Dalyką

Drg. Frankfield, subdist- 
trikto organizatorius, rašo 
apie vieno branduolio susirin
kimą. Nors jis nepažymi mies
to, bet man suprantama, kad 
čia yra kalbama apie Shenan
doah, Komunistų Partijos bran
duolį, kurį sudaro vien lietu
viai. Draugas Frankfieldas 
nusistebi, kad Komunistų Par
tijos branduoliai laiko susirin
kimą, lietuvių kalboje. Jis sa
ko: “Kaip labai nustebau įė
jęs į susirinkimą, kad ši Par
tijos kuopa—rta Amerikoje 
veda viską, lietuvių kalboj. Par
tija panaikino kalbines kuopas, 
kuomet Įneš pirmu kart reorga
nizavome ją 1925 metais, ta- 
čiaus šitoj kuopoj ta reorgani
zacija nepadarė jokios regimos 
įtakos nei atmainos.” Ar drau
gui Frankfieldui nebuvo per-

mi lietuvių kalba. Tai dar ne
reiškia, kad ji buvo tautinė 
kuopelė, kuomet ji laikė kuo
pelės susirinkimus savoj kal
boj.

Kad ji darė stambią klaidą, 
nesirūpindama įtraukti ang
lų kalba kalbančių darbininkų 
ir kad ji nevedė komunistinio 
darbo, už tai turi būti skau
džiai bolševistine kritika plaka
ma ne tik ta kuopelė, bet ir ki
tos.

Negalima su draugo Frank- 
fieldo kritika sutikti, kuomet 
jis kalba kritikuoja kolonijos 
draugus, bet tuom pačiu kar
tu bijo pasakyti, apie kurią ko
loniją jis kalba. Bijoti pasa
kyti, kas kur daro klaidas, taip 
pat daryti klaida. Juk bijoji-, 
mas pasakyti atvirai mūsų 
draugų, kolonijų daromas klai
das yra oportunizmas. Nei vie
nas bolševikas neturi bijoti kri
tikos — bolševistinės kritikos. 
Tik kritika ištaisys mūsų klai
das. Taipgi jis sako, kad lie
tuvių organizatorius buvo kri-

Dar Vienas “Laikraštis”
Mums prisiuntė pirmą 

numerį naujo “lietuviško” 
laikraščio, “Liaudies Tribū
na” (Angliškai vadinasi 
“Lithuanian Tribune”!), 
kurį leidžia tūlas B. F. Sim
ons (Simokai^is) Chicagoje. 
Tai mimiogrąfu spausdina- 
imas- keturių! plakatiško .di
dumo lapelių “laikraštis”, 
'taikomas agitacijai už gry
nai fašistinį sąrašų (su' Ta
nelių, kaipo, iždlhinku) į

Naujam kačių koncertui prieš vadinamą Sovietų val- 
, imperialistai. • 

supratime, nes visi -buržua
ziniai kalbininkai ' i • ; • ii*; t
visą savo; žiniją pritaikę ir pa
naudojo pe tąm, kąd, .lietuvių 
kalbą i ir -rašybą padąrius . kuo 
lengviausia ir prieinamiausią 
darbininkams ir kajmo bied- 
nuomenei, -'bet. kad. labįąu ją 
supainiojus, padarius . kuo 
daugiau priklausoma baltojo 
kaulo žmonėms: buržuazinei 
inteligentijai ir aristokratijai..
Straipsnio autorius iiui?d-} 

do, kad panašiai buvo ir ru
sų rašyboje, tačiaus, paė
męs į savo rankas šalies ga
lią, Rusijos proletariatas 
apvalė savo rašybą nuo vi
sos eilės nereikalingų rai
džių ir šiandien toji kalba 
jau daug lengvesnė, nors 
to neveizint, dar ir šiuo 
tarpu “ortOgi’afijos tobuli-i 
nimo projektai: svarstomi 
mokslininkų; darbiiiinkų pe
dagogų ir moksleivių . susi
rinkimuose.” Drg. Vkrdū- 
nas sako: ’ į i

r i i.GReikia taip( pakęisti,| tajp 
palengvinti lietuvių rašybą, 
kad darbo žmonės galėti) iš
mokti taisyklingai rašyti miip- 
mįaliai laiko tesugaišdami. Jei- 
gi) rusai* galėjo Apsieiti be 
“(vėrdyj izriak” ii1‘be “jat/ \ ■ o 
dabar žada išmėst ‘ pfet < ‘miag-? 
kg znak” ir eiti, prie Jotfcių 
šrifto, tai kodėl lietuviai ne
galėtų suvis apsieiti be balsių

U,. į, ę, e, y? I Į ;)
Jis raginą, rpfomos ,ra^ principinio .skirtumo nėra, 

šyboje paqtIifripu suąrūpjnj iliem principai; svetimi.

džios propagandą užsieniuose diriguoja
Buržuazijos spauda tik mirga rašymais, kad Sovietų 
agehtai varinėja suokalbius prieš valdžias, kurios palai
ko diplomatinius ryšius su Raudonąja Respublika; kad 
Sovietų atstovai tose šalyse veik nieko daugiau neveikia, 
tiktai dursto darbininkus.į revoliuciją-prieš savo vyriau
sybės. Buržuaziniai kalbėtojai dirba viršlaikius, įrodi- 
nėdąrrti, kad todėl jokia “civilizuota” šalis negalinti pa
laikyti žmoniškų ryšių su Sovietais; kad jie niekad nesi
laiką savo žodžio, kurį duoda, kad nevarysią revoliuci
nės "propagandos toje šalyje, su kuria daro sutartį. Ka
pitalistinė spauda, sakykla ir radio vis juodesnėmis Spal
vomis piešia Sovietus iš dorinio, ntaralio atžvilgio, tar
tum jie butų ne normalių žmonių darbininkiška valsty
bė, bet koks tai milžiniškas išsigimėlių ir dvasinių nu- 
pualelių lizdas. Nors tatai ir nekliudo laiks nuo laiko 
pačiai kapitalistinei spaudai pažymėti Sovietų daromus 
pirmyn žingsnius pramonės vystyme, Penkių Metų Kū
rybos Planą, bet pabrėžiama, kad tais darbais ir suma
nymais spaudžiama paskutinės spėkos iš darbo žmonių, 
sunkiama iš jų gyvybė, vardan “svajojamo” rytojaus 
žmonės esą begailestingai “kamuojami” šiandieną.

Visų tų tauzijimų tikslas yra priruošti ūpą buržuazi
nių: šalių gyventojų, padaryt dvasiniai juos priešingais 
sovietinei idėjai, apdirbti jų psichologiją taip, kad būtų 
pasirengę į karą prieš Sovietus, kurį paskutiniais laikais 
imperialistai juo veikliau pradėjo mobilizuoti prieš So
vietų Sąjungą.

Tos prieš-sovietinės mobilizacijos centras dabar yra 
Ixpidono “nusiginklavimo” konferencija, kurios pertrau
kos^; slapta daroma nauji suokalbiai prieš Proletariato 
Diktatūros Šalį.

Kįaip tik su šiais prieš-sovietiniais planais supuola An
glijos užsienio reikalų ministerio Hendersono (irgi “so
cialisto”) šiurpus pareiškimas, būk Sovietų valdžia va
ranti revoliucinę propagandą prieš Angliją kolonijose, 
nors ir pasižadėjus suturėti savo propagandą, kuomet 
buvo daroma pastaroji sutartis tarp Sovietų ir Anglijos.

Kad Komunistų Internacionalas atsiuntė pasveikini
mą naujai įsikūrusiam Anglų Komunistų Partijos diem? 
'rasčiui “Daily Workeriui”, tai “socialistinė” Londono im
perialistų vyriausybė priskaitė tiesiog Sovietams, kaipo 
kurstymą Anglijos pavaldinių prieš savo vhldžią. Nors 
visiems žinoma, jog Komunistų Internacionalas yra at
skiras dalykas, o ne pati Sovietų valdžia,—nes jis yra 
tarptautinė sąjunga visų šalių Komunistų Partijų,— ta- 
čiaus kaip Anglijos, taip ir kitų kapitalistinių šalių val
dytojai nuduoda, būk nematą jokio skirtumo, būk Sovie
tų vyriausybė ir Komunistų Internacionalas tai esą vie
na ir ta pati įstaiga, tik skirtingais vardais.

Išeina taip: jeigu kuri buržuazinė šalis padarė diplo
matinę bei prekybos sutartį su Sovietais, tai vardan tos 
sutarties turėtų būt panaikintas Komunistų Partijų vei
kimas visame pasaulyje.

Buržuazinių valstybių valdonai supranta, kad čia jie 
reikalauja tokios augštos kainos už sutartį su Sovietais, 
kokios jiems Komunistų Internacionalas niekad nesutiks 
mokėti. Tie valdonai, tačiaus, nesiliauja varinėję'savo 
mulkiškai-gudrias intrigas, suliedami Komunistų Inter
nacionalą ir Sovietų valdžią į vieną, kurstydami savo 
šalių gyventojus sykiu ir prieš Sovietus ir prieš komu
nistus,

P(Tįe tos kampanijos priklauso ir dabartinis Meksikos 
nutraukimas diplomatinių ryšių su Sovietais. Meksikos 
Valstybės mipisteris Estrada surado priekabę ne tik ta
me, kad jo šalies komunistai nesiliauja veikę, bet ir ta
me, kad prieš dabartinę budelišką Meksikos valdžią (su 
prezidentu Rubio priešakyje) demonstracijas kėlė Bra- 
zilifds, Argentinos ir Jungtinių Valstijų darbininkai, va
dovaujami savo Komunistų Partijų; o jie demonstravo 
priįŠ dabartinius Meksikos komunistų ir šiaip revoliuci
niu, darbininkų žudymus ir kankinimus.

Pasak fašistuojančios meksikiečių .valdžios visi tie de
monstraciniai darbininkų išėjimai tai esą nieks kitas, 
tiktai Sovietų valdžios padaras! ’ I

Nutraukdama diplom'atijos ryšius su Sovietais, Mek-.; 
slkds valdžia padarė taip, kaip jai įsakė Amerikos'im
perialistai, prieš kuriuos ant pilvo šliaužiojo Meksikos 
prezidentas Rubio, nesenai atsilankęs Jungtinėse Vals
tijose.

^Frankfurter Zeitung” ir kiti kapitalistų organai pra- 
našauja, kad neužilgo turėsiąs būt’uždraustas ir išnai- 
tintas visoks komunistų veikimas Vokietijoj tarp darbi- 

nes tai esą darbas “Sovietų agentų”, daugiau nie- 
' Kiti Vokiečių buržuazijos laikraščiai išreiškia tokį 

nį pasitikėjimą, kad “socialistinė” jų valdžia turės pa- 
t galą tam smarkėjančiam darbininkų judėjimui, 
s paskutiniu laiku pasižymi milžiniškomis, audringo- 
darbininkų demonstracijomis visuose pramones cen- 

,—kuomet tuo pačiu laiku šalies pramonė brėnda 
gilesnį ki’izį, kuomet bedarbiu armija siekia jau 
10°.

ftgtijos gi buržuazija jjer savo spaudą atvirai sako, 
1 po social-ministerio Hendersono užreiškimo Sovie- 

ingsnis turi būt nutraukimas diplomati-
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šį lapelį, kaip išrodo, susi
spietė VSLA. Gerovės Ly
ga” ir jos sekėjai.
! Pirmajam num. telpa So. 
Bostono tareilinių rezoliuci
ja už Tareilą, kaipo kandi
datą į SLA. iždininkus. 
Tačiaus tarpe Tareilos r ir 
Gugio jokio politinio skirtu
mo nėra padaryta. So. bos
toniečių manymu, Gugis- 
perdaug toli gyvena nuo 
centro, už tai negalima jį 
rinkti. Tai kvailybė, kokią 
gali pakartoti tik nieko ne- 
išmahėliai. Tie patys žmo
nės juk kądaise džiaugėsi, 
kuomet SLA. pild. taryba 
ne|statymiškai; paskyrė Gu- 
g{ j vietoj Gerdaūšto, nežiū-

negu Tareila: > j
< Pasirodo,, kad tūliems 
sandariečiams fašistams 
yra uždarytus dųry^'į “San
dara’:’, ir, kįlųs J lašįstimuš 
Šlamėtus,, tędel Jie pradėjo 
leisti savo gazietą.

Pasipešę pašilo jos ir vėl 
sVšitaik^s./' Juk tarp jų

šyboje
ti SSRS gyvenančius lietu- ----- 1—
yius darbininkus rašytojus, Chamizmas Pas Parapijomis
literatus ir kitus, pasikvie
čiant talkon “Amerikos lie
tuvių darbininkų inteligen
tijos jėgas.”

Pripažindami d. Vardū- 
no nurodymams daug tie
sos, mes manome, kad šis 
laikas nėra patogus “dary
ti revoliuciją” lietuvių rašy
boje. Kas,iš to? Sakysim, 
mūs komunistiniai laikraš- 
čiai rašys vienaip, o buržu
azijos—senoviškai. Buržu
azija turi mokyklas, kurio
se mokina vaikus savaip. 
Na, išėję iš mokyklos net 
tie patys darbininkų vai
kai, paėmę mus laikraščius, 
vėl jausis nesmagiai ir tuo- 
mi patraukti juos savon pu
sėn nepasilengvfa|Si j j AJĮn 
'Antra, šiuo tarpų nėra ir 

lailšK) ir jėgų rašybos reika
lais rūpintį. .Yp'ąUngąi, A-, 
pierikos. lietuvių darbinin
kų laikraštininkai užsivertę' 
darbų darbais, * opijai' •* lie
čiančiais revoliucinį į darbi- 
kinkų judėjimą. Lietuvių 
rašyba bus pataisyta tik 

iiH

Rymiečių katalikų susi
vienijimo organas “Garsas” 
(num. 3) rašo:

Yra vietų, kur parapijiniuo
se susirinkimuose pasirodo ti
kro chamizmo reiškinių. Pa
sivadinę “gerais parapijom-, 
mis” ateina išniekint bažny- 
Čioš tvarką, kunigus ir kitus 
tarnus. Rašančiam nesenai 
teko dalyvauti vienos parapi
jos metiniam susirinkime, kur 
atėjusi nedidelė, 
zuota kampanija 
džiausią netvarką, 
buvo paėmę ir

bet organi- 
sukėlė di- 
Kai kurie 

buvo paėmę ir “ant drąsos.” 
Niuo jų riksmo, kelionių net 
ausys galėjo užkarsti.'

To neužteko, sako “Gar
so” redaktorius. Kai kūne

Žemiau telpąs laiškas yra 
rašytas žmogaus, kuris del
tam tikrų priežasčių nepn-į statytas ajškiai dalykas, kad 
klauso prie jokių mūs or-jjjs taip'blogai suprato. Kaip bu- 
ganizacijų , ir kuris prašo v0 perorganizavimas K. P., 
neskelbti jo vardo ir gyve- taip ir ši kuopelė buvo peror- 
namosios vietos:

“Mačiau “Laisvėj”, kad lftuja.
Seno Vinco raštai jau gata-i"a.b“vo. ?sl.rabsę. k>ell( lr kltatau- 

. , . ■ v • • r- darbininkai, bet jie vėl pa-
vi, tai prašau man prisiųsti. met§ Partiją. Likę vieni lie- 

• Drauge prisiųskit tris kny- tuviai, vedė susirinkiihus ir vi
gas apysagOS “Sliakerio”.'są tvarką savoj kalboj. Su 
Man labai patiko ta graži sub-distriktu susirašinėja ang- 
apysaka ir labai džiaugsiuo- 1ij kalba. į^uvo leista noku
si, kad draugai išleidote ją ” " 
knygos formoje. Tai bus 
naudinga apšvietus tik
slu ir agitacijos. Nepralei
dau nei vieno “Laisvės” 
meldo neperskaičius.

iganizuota, kaip. Partija reika- Ūkuojamas pašalinės organiza- 
Bent kiek man prisime- cijos susirinkimuose, konferen-

rioms kuopelėms susirašinėt ir 
tokioj kalboje, kokioje gali ge
riau perstatyti dalyką distrikto 
komitete). Juk kokis gi būtų 
išrėksimas laikyti susirinki- 

nu- mą anglų kalba, kuomet visi ne- 
meno neperskaičius. Žin-i^ab gerai kalbėti ir jos, nesu- 
geidu buvo ji skaityti. Kas »r?nta’ ° vi%.y‘T li^,ai $ ■ i gali gerai apdiskusuoti klausi-liks nuo penkines—perduo
kit argentiniečiams.”

mą savoje kalboje, 
smerkti, kad susirinkimai 
vedami lietuvių kalboje 
klaidinga. Frankfieldas 
leidžia pro pirštus vieną 
ką, kuris turi būti pirmoje vie
toje statomas. Tai tas: kaip 
minėta kuojelė, taip ‘ ir kitos

Ir užtai 
buvo 
yra 
pra- 

daly-
“Aš, Jonas Klimas,; >pri- 

siunčiu jums $6. Tai buk 
mano mokestis i »už -“Lais
vės”' prdriumenatą. Jūs man t 
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siuntinėjdte laikraštį > kelis neįvertino Komunistų ' Partijos 
menesius ‘ ilgiau todėl, ' kad veikimo, neėmė pamatiniai riš- 
aš ’ nedirbau, nes Fordas ti kiekvieną kylantį dienos klau- 
buvo atleidęs, o kitur nega
lėjau gauti. . Dabar, gavęs 
darbą, skubiu atsiteisti. La
bai esu linksmas, kad -nesu- 
stabdėte “Laisvės” ir pasi
tikėjote manim. Man 
“Laisvė” labai patinka ir aš 
pakol būsiu gyvas—skaity
siu darbininkišką dienraš
tį “Laisvę”.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Drauge Šapranauskienč 
iš Philadelphia os klausia, 
kodėl 'Darbininkų Kalendo
riuj 1930 metams, skyriuje 
“šis Platusis Pasaulis’’ nesi
randa nieko apie Lietuvą, 
kuomet;ten rašoma apie ki- 
ias. valstybes ir .valstybėles.

iš parapijonų nųsivilkdinėjo Ji # sako, kad tūli “patrijo- 
sV&rkuis\ įspū- pi” to zuržą.
džio, kad jie.savo,teises par Atsakymas: ,; ' , •

nių ir prekybos santikių su 
Sovietų Sąjuhg'a.:- ; į G

Visa tarptautinės buržu
azijos nuotaika yra išriau- 
jo pakilus linkui bendro ka
ro prieš Sovietų Sąjungą, 
prie ko, kaip matome, ir da
roma ne tiktai “dvasiniai,” 
bet ir ginklų prirengimai.

Todėl juo labiau turi bu
dėti darbininkai visu šalių, U 7

ypąč Amerikos, kaipo pir
maujančio dabar vado 
T rieš-so vietiniuose 
kuosa Suokalbiuose;

sir ęiįgę 1 ir “kitokiais } argu
mentais apginti”- ^suprask: 
kumštimis);; .G ‘; . ■1; į' į 

; Ką 'iš tokio.’ kunigų orga
no .pareiškimo > mes mato-

i Ogi. bųtęnį tair ‘ ‘ kad 
pirma, arba per metų, me- 
įųSį kunigų , “mokymas” ir 
“Švietimas’’ katalikų jų ne 
tįkz nefeųkųltūrino, ..^ef 'pa- 
dar$ didesniais storžieviais, 
chamais; ąrba, kad kunigai 
tokius bjaurius pavyzdžius 
duoda ir patys yra 
nachalai, 
nemato 
kaip tik. kumštimis su 'jais 
pasikalbėti.

Vienaip arba kitaip bet 
panašūs parapijonų - žygiai 
dar kartą įrodo, jog bažny
čios “apšvieta” darbininkų 
ne tik nepakelia; ’bėt 'juos

| Del; to, kadiąpie Lietuvą 
tra atskiras/ ilgas straips
nis, 'telpąs jip- 155, T56; 157, 
^58;; 159, 160, 161, 162, 163; 
jį’ 164 į toj pačioj laidoj. 
Jkeirgti jįų vidų, .nebūtų pa
togu iš -techniškos pusės, gi 
kartoti tą patį po du syk— 
neverta, Aišku, tie, ką no
ri mušti, suranda ir įrankį. 
Norį kritikuoti, visuomet 
suras ir priežasčių.

tokie 
jog parapijonys 

kitokios išeities,
DARBININKŲ

KALENDORIUS

Lieb-
I ;

cijose ir Partija buvo smerkia
ma, bet Partijos nariai nesi
stengė vesti diskusijas komu
nistine linija, pasilaikė kaipo 
pašalpinės .draugijos nariai. Tai 
teisinga pastaba. O taip elgėsi 
daugiausia Scrantono draugai. 
Jie ne kritikuoja Komunistų 
Partijos už klaidas, bet smer
kia ją. Ar tai daro iš supra
timo, ar ne, to spręsti negaliu. 
Bet taip yra daroma. Scran
tono komunistai, ypatingai lie
tuviai, turi būti skaudžiai kri
tikuojami, už nesilaikymą ko
munistinės linijos, buvimą tik
tai komunistais iš vardo. Jei iki 
šiol galėjo daugelis komunistų 
būti iš vardo, bet jokio -akty- 
viškumo dai*bo nerodė, tai da
bar jau toki draugai negali pa
silikti Komunistų Partijoje su 
tokiais nusistatymais. Turi 
prisidėti ^kiekvienas savo veiki
mu, kiek tiktai išgali.

Teko gana daug girdėti ir 
sekamų išsireiškimų. “Jei Ko-

simą ir neatsakė į tai. Nebu- munistų Partija nenori mūs, tai 
vo rengta gana masinių mitin- mes galime i 
gų, net ir svarbiausiais dienos 
klausimais. Pirmos Gegužės, 
Lapkr. 7, ir kitais svarbesniais I _ 
įvykiais. Kiek man yra žino- ne dėlto, kad budavojus revo- 
ma, svarbiausias argumentas liucinį judėjimą, ir buvus pa
buvo vartojamas draugų minė-ičiam dalimi revoliucinio veiki- 
tos kolnijos ir kitų, kad neapsi-1 mo, bet tik dėlto, kad jis ar ji 
moka rengti, nebus žmonių, o . turėjo kokia tai garbe Komu- 
išlaidų bus daug, 
klausimas visados 
lėtojas skleidimui 
pėde revoliucinės 
nų. Ir dabar dar tas klausi
mas daugelį kolonijų pergali. 
Kuomet mūsų pirmaeiliai drau
gai paskendę pesimizman, tai 
ir veikimas palėto miršta ir iš! 
teisingo kelio išslysta.

Toliaus drg. Frankfieldas da-! 
ro išvadą, “1 
kai kalbantis darbininkas ne- [ 
galėjo ateiti į lietuviškai reika-' 
lūs vedančią Partijos kuopą.“ i

t ir išeiti iš jos. b’ 
Ką tai reiškia tokis išsireiški
mas? Reiškia, kad tie draugai 
priklausė Komunistų Partijoj

Ir išlaidų 1 nistų Partijai priklausydamas. 
! Jei bent vienas save pasivadi
nęs komunistų mano, kad jis, 
priklausydamas, teikia kokią tai 
garbę Komunistų Partijai, ir 
jei nori ant toliaus kad jis bū
tų K. P. nariu, tai Komunistų 
Partija turi nusilenkti prieš jį, 

s j tai kuo greičiau tokie draugai 
apleis Komunistų Partiją, jai 

j bus lengviau vesti revoliucinis 
ktd nViokis* aneliš- 1 darbas Plačiose darbo masėse. 
................... j Komunistų Partija negali būti 

"................ ~ ;ištižimo, apsileidimo Partija;
būti sveika ir tvirta, ap- 

čia silpnos vertės argumentas: jsiėa-'vayua marksistine leninis-? 
Minimas branduolis ne tik kad apšvietą ir disciplina.

' M. žaMtt/fcfcUį

buvo perga- 
platesne pa- 
partijos sie-

neturėjo uždarę? durą į dėl ki* 
tataučių ateiti į Partiją, bet ir 
buvo kalbfiiafAi 'ir buV6 įrašy-i 
ta. Antras, tai minima kuopė-

y 4' y

■ BUENOS AIRĖS; "Argen- j 
tiną*

kmte Cervantes užėjo ant 
fekįpnds; Magellan jįjį su- 

smatigoj J *1,100 pasafeierių 
išgelbėjo .Ąrgbntinos karj-

Vokietijos laivąs
le niekada peturėių nusitarus 
JąilįytĮ viehį tik lietuv<iį> kalba -^e! 
sųsįrinkimį^, )<jad iubfni Įieįsi-; 
leidūs nelietuvių darbininkų. Į JXz - - - 
Bet kuomet kuopelėj nebuvo ‘ wFr— tmj »
kitaip kalbančių > darbininkų, laivas Vincente Fldel 

Lopez

s.usir 
leidlis 
Bet- kuomet kuopelėj nebuvo

tai ir susirinkimai buvo veda-
_»—j—1.----------— -------;—„J--------------

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
Communist Party U. S. A.
43 East 125th Street,
New York City.

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

Nęme

Address City
i

i Sausio 25:
—Palaidojimas .Karolio 

knechto Berlyne, 1919.
j V \ . Sausio 26: į,
į —Sovietą yaldžia ; pakitę Pe-*, 
: tl-ogrridą į Leningradą, lbž4.‘

Occupation  ...................................... Age............
I > t * '■ i t \ f i - * ■’ t < 1 * ■1 »

Išpildę šita blanką, siųskite'į'Komunistų Partiją, 43 Žast 
iSŠfh Sf„’ New York, N. Y.



BINGHAMTON, N. Y
Rakaliai, Norėję Pasigrobti

ke nenoras vesti kovą su drau- | atsisakysime nuo kapituliacijos

»$2034
IŠ NEW YORKO I KAUNĄ! 

IR ATGAL ''/■

TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

Telefonai: So. Boston 1662—1373

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

.1

74 . ■ v jj*; y-' •.» į-.}/'-

Sulig reikalavimo, Šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja
mo, kaipo užsakymus (orderius).

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

gausite tikrai profesionalę pagel- 
bą . Kreipkitės šiuo adresu:
4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais:

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

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

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas——$75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnhis garantuojame)—_-^$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rnia L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldleniais 10

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte.

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:

MIk?SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Ižsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

■ 1... --------

(Pridėjus $5 S. V. jeigu 
Taksus). Trečia klesa.

Pinigus persiunčiam greitai ir • 
žemomis ratomis.

Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.

Kaip konstipacija pagim
do daugeli ligi)

kiekvienq 
pagimdo 

ūslės jdc- 
bemieges 
ar ener-

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave 
i < (arti Central Square) • > 
CAMBRIDGE, MASS.

Iš IR I

LIETUVĄ 
PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS
NEW YORK, ALBERT BAULIN, 

HAMBURG, DEUTSCHLAND, 
RESOLUTE, RELIANCE, 

CLEVELAND, 
ST. LOUIS, MILWAUKIE

Nepalyginamas Švarumas fir 
patarnavimas visose klesose.

Konstinwija daro blopr:} įtaką į 
organą ir kiekvieną kūno dalį. Ji 
virškinimo pakrikimtis, inkstų ar p 
girną, aštrius skausmus nugaroje, 
naktis, netekimą svarumo, spėkos, 
gijos. Ji susilpnina nervinas ar
jėgas ir pagimdo daugelį šiaip išvengiamų 
ligų. ' ;

Nuga-Tone gerai sureguliuoja vidurius ir 
nuveikia konstipaciją. Jis išvalo kūną nuo į 
susirinkusių nuodingų atmatų, atgaivina ir 
sustiprina nervines ir muskulines sistemas ir 
organus. Imkite Nuga-Tone tik ix>r kelias 
dienas ir jūs pamatysite, kokis tikrai veik
mingas sveikatos ir spėkos atbudavotojaš jis 
yra., | i ‘ į 1

JJuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavinėtojų. Jeigu jūsų pardavėjas netyri 
jų stake, paprašykite jį užsakyti jų del jūs 
iš savo džiaberio.•

Ke- \ jais šalininkų Kominteme pa- ' 
" ■ laikymas. 1 •

(Bus daugiau)

šeštadienis, Sausio 2$,. Į9pQ t •
^■T

APIE DRAUGO BUCHARINO KLAIDAS 
IR NUKRYPIMĄ < I

žemės ūkio socialistinė's rekon
strukcijos (perstatymo) tempą 
ir kryptį. Tuo laiku mes kaip 
tik susidūrėme su organizuotu 
buožijos sabotažu sąryšy su 
duonos supirkimo pravedimu, 
su vidutinių valstiečių svyravi
mu į buožijos pusę. Darydama 

Bucharino oportunistines klai- į tūlus nusileidimus (pakėlimas 
das, vertas rimčiausio susido-'javų kainos) vidutiniams vals- 
mėjimo. itiečiams, partija matė reikalin-i

Drg. Bucharino suvaidintas imtis priemonių . (puolimo 
mūsų partijoj ir visam Komin- ant buižuazijo 
terne vaidmuo nėra taip papra- J . - 
stas. Jau jis vienas uždeda vidutiniųjų 
mums pareigą 
nušviesti tas

Nesenai paskelbtas Komin- 
terno Pildkomo ir Vokietijos 
Centro Komiteto sprendimas, 
liečiąs buvusio iki balandžio 
mėnesio VKP(b) CK plenumo 
atsakomuoju "Pravdos” redak
torių ir vienu Kominterno va
dovaujančių darbininkų drg. 1 • . • i • 11*

, .................. .
suprantamo karo pavojaus di- 
dėjiipp. Tokia išvada: migdė 
revoliucinį kompartijų aktingu- 
mą, davė socialdemokratų de
magogijai tam tikrų pamatų, 
būk esą Kominternas, nebeįs
tengdamas suburti apie save 
plačiųjų darbininkų masių, j ieš
ko išeities kare,

VI Kominterno kongrese pas 
drg. Buchariną aiškiai pasireiš-

f ’M m-.•T

formoje<puolė .partijos’ CK. Ją? 
me buvo pilna partijos vadovy
bės, adresu kaltinimų, būk ji 
neatsakanti į naujųjų , laikų 
mokslo ir technikos reikalavi
mus.' Tą neatsakymą * į laiko 
reikalavimus drg. Bueharinas 
matė “neteisingoj” partijos po
litikoj, nenore pakeisti indus
trializacijos tempą, nežiūrint vi
sų jo išvadžiojimų, griežtam

Puslapis Trečias

nįnas apie nieką daugiau ne
mokė, kaip tik “atsargumą” 
santykiuose su valstiečiais. Pa
skutiniuose jo ■ straipsniuose 
buožijos klausimu, pasak drau
go Bucharino, nesą, užsiminta. 
Komunizmo statybą (soveho- 
zus, kolchozus) kaime Leninas 
laikęs dar nepribrendusia; ša
lies industrializaciją rekomen
davęs tik ekonomijos ir valsty
bės aparato sąskaiton, o jokiu 
būdu ne valstiečių “apsunkini
mo” kaina.

Ir taip palaipsniui pas drg. 
Buchariną susidarė visa opor- 
tunistinių pažiūrų, sistema, su
sidarė skirtinga nuo partijos li
nijos taktika. Tarptautiniuose 
klausimuose drg. Bueharinas 
gynė kapitalizmo stabilizacijos 
Stiprėjimo tezę, iš kurios jau 
Savo keliu sekė atsisakymas į 
nuo VI kohgrėso tarimų, tušą-' 
vimas 1 augančių tarp darbinin
kų klesos ir kapitalo prieštara
vimų, kol kas dar diplomatiš- 

tuliacijos buržuaziniams šalies kas dešiniųjų ir taikstymosi su. I 
elementams reikalingumą.
lėtas draugų sąryšy] su tuo pri
minė Eduardą Bersteiną, kurs 
prisidengęs marksizmo vėliava, 
darkė Marksą ir patį jo moks
lą. Tas priminimas nebuvo 
pelkėtas, nes draugas Buchari- 
nas panašios analogijos pilnai 
užsitarnavo. Kitaip reaguoti j 
bandymą pridengti savąjį opor
tunizmą ir kapituliaciją Lenino 
vėliava nebuvo galima! Juk, 
darant iš tos drg. Bucharino 
kalbos išvadas, gavosi, kad Le-

DR. JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir nedėliomis pagal sutartį,
799 Bank St. (virš Banko)

WATERBURY, CONN.
TEL.: Ofiso 7806-W. Namų 7806-R

Per Nagus
Fašistuojančiam “šunadvo

kačiui” ir “būtlegeriui” vado-i 
vau j ant, dalis Liet. Taut. Na-j 
mo Bendrovės narių buvo su
kilę prieš Bendrovės komitetą.1

CASTON ROPSEVICH
uždaryti. Kitas susirinkimas į ųajgęS Phila. Muzikos Konservatoriją 
įvyko 13 d. sausib. čia tie i 
patys rakaliai (rakalių vardai 
jie patys pasiskyrė ir persista-l 
te savo išleistuose lapeliuose) j 
vėl norėjo sukelti triukšmą, 
kad nedavus progos išrinkti 
naują komitetą. Bet, vargšus, 
pasodino ir apramino tvarkda
rys. .. i

Rinkimuose p r o g r e s y vės 
sriovės kandidatai gavo balsų 
daugiau negu dvigubai. Opo
zicija nuleido nosį.

Žmona.

buožijai, nuo kapitalistini^ ele
mentų stiprinimo. Buržuazinis 
mokslas tokių Kondratievų ir 
jam panašių lūpomis juk jau 
senai šitą kelią sovietų valdžiai 
rekomeri'davo.

• t ! • ■ ■. j

Dar aiškesnę poziciją drg. 
Buchariųas, užėmė . laikytoje 
Maskvos'partinių ir sovietų or
ganizacijų plenumb kalboj-, kd- 
rią jis 'pagadino “Lenino poli
tinis palikimas”, čia jis rado 
galimu po “Lenino; palikimb” 
priedanga piršti partijai kapi-

gaiš, kurie nedviprasmiai gynė 
taikstymosi su dešiniaisiais po
litiką (prisiminkime Vokietijos 
kompartiją). Bet užtektinai 
pasiryžimo ir pasekėjų, kad 
tuos nukrypimus ir tendencijas 
pravestų iki gplo, pas drg. Bu
chariną dar ir VI kongrese ne
buvo. Jis sutiko Su kongreso 
komisijų ir pavienių delegacijų 
išdirbtomis rezoliucijomis ( (ta
me skaičiuje ii’> del jo praneši
mo apie “Tarptautinę padėtį .ir 
Kominterno uždavinius”), km 
rios davė aiškų ir tikslų bdlše- 
vistinį atšakymą į visus svar- 
biuosius tarptautinio komunisti
nio judėjimo klausimus. Bet 
vėl kai reikėjo jas pravesti gy
venimam kai Vokietijos kom
partijoj dešinieji ir taikstymosi 
su jais elementai atvirai išsto
jo prieš CK ir VI kongreso li
niją, drg. Bucharino kovotojų 
už tą liniją eilėse nesimatė. Jis 
diplomatiškai mėgino atlikti 
nuošalyj, nepasakė ir neparašė 
nei vieno VI kongreso linijos 
apgynimui žodžio, ką jis, atsi
žvelgiant į yy vaidmenį Komin- 
terne, privalėjo daryta,, Maža 
to. Drg. Bueharinas nei n ėmėt 
gino protestuoti prieš sąmonin
gą jo vardu dangstymąsi, prieš 
Vokietijos taikstymosi šalinin
kų, kurie kartu su dešiniaisiais 
sudarė bloką prieš VKP(b) CK 
ir Kominterną, tvirtinimus apie 
drg. Bucharino su jais solidari- 
zaciją. Visi, kas tik dalyvavo 
vidujinėje Vokietijos komparti
jos kovoj,, negalėjo po to abejo
ti, kad drg. Bueharinas iš tik
rųjų solidarizuoja su kovojhn- 
oiais prieš Kominterno liniją 
vokiškaisiais taikstymosi šali- 
hinkais. į į . h : ; ;

1928 m. rlidenį drg: įBuchari- 
nasr jau -tūri .laiko; ir, galimybės 
savo straipsnyje; ;“Ekpnomisto 
pastabos” į viešai. išstoti prieš 
generalinę VK(P(b) liniją. Pa
grindiniu tame drg. Bucharino 
straipsny puolimo objektu bu
vo XV suvažiavimo išdirbtame 
pen k mečiam e plane nustatytas 
industrializacijos tempas. For- 
mališkai išstodamas drg. Bu- 
charinas neva tai prieš valsty
bės plano kūrėjus iš tikrųjų 

nemanė kritikavo mūsų partijos Centro 
Įatsirubežiuoti. Analizuojant ka- Komitetą. Raudonu siūlu per 
pitalizmo stabilizacijos priešta-Į visą straipsnį metasi į akis in

dustrializacijos tempo iškraipy
mo tendencija, lyginant jį su 
taip vadinamomis “siauromis 
vietomis”. Dviprasmiškas tame 
drg. Bucharino straipsnyj že
mės ūkio degradacijos aiškini
mas iš kalno davė skaitytojams 
pamato manyti, kad iš tikrųjų 
eina mūsų šaly žemės ūkio de-

»s sustiprinimas, 
būrimas apie save vargingųjų 

valstiečių m a-
kuo plačiausia SK’), kad kaimo rekonstrukcija 
nedovanotinas1 eitų XV suvažiavimo sprendi- 

oportunistines drg. Bucharino dvasioje (kolchozai, sov-
Bet-draugas Buchari-klaidas, kad jos VKP (b) ir vi- chozai).‘ 

so Kominterno partinėms m a- basi buvo linkęs atsisakyti nuo
sems galutinai paaiškėtų.

Pirmieji drg. Bucharino 
krypimo simptomai nuo 
mūsų partijos suvažiavimo li
nijos buvo pastebimi jau perei
tų metų VKP(b) CK liepos ple
numo išvakarėse. Jie lietė to
kius svarbius partijos politikos 
klausimus, kaip darbininkų kle- 
sos santykius su

nu-

RIVERSIDE, N. J.
Vakarienė su Šokiais

ia A.L.D.L.D. 142 Kuopa

Subatoj, 25 d. Sausio (Jau.)
LENKŲ SVETAINĖJ 

Fairview ir Adams Streets
Durys atdaros 7:30 vai. vakare
4 m. amžiaus ir žemiau veltui.
Įžanga $1 ypatai; vaikams50C;

KOMITETAS.

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro, y
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

to ant kaimo buožijos puoli
mo, • nuo socialistiniai kaimo 
rekonstrukcijai būtinų priemo
nių. Jis buvo linkęs prie vals
tybės kontrolės prekyboje su- 
silpninimo, prie visos eilės prin
cipinių. buožijai nusileidimų, 
kurie aiškiai vedė prie kapita
listinių sąlygų, kaime sustiprini
mo. .

valstiečiais, j partija mate iš nuolatinių 
’'duonos klausime keblumų išeitį 

žemės ūkio koperavime ir ko
lektyvizacijoj, o rfrg; Buchari-\ 
nas bu vo.... linkęs jos j ieškoti
kaimo kapitalistiškų viršūnių ir 
jų ūkio gamybos stiprinime. 
Tokiu būdu, principiniai tarp 
drg. Bucharino ir mūsų parti
jos skirtumai pasireiškė jau 
keletas metų atgal. Drg. Bu- 
charinas neturėjo tuomet tik 
užtektinai drąsos ir pasekėjų, 
tas savo kryžiuojančias su par
tijos linija klaidas ginti.

VI Kominterno kongresui 
taip pat tęko susidurti su tūlo
mis drg. Bucharino klaidomis, 
pasireiškusiomis jo laikytame 
referate ir . paskutiniame pir
muoju dienotvarkės punktu 
(“Tarptautinė( padėtis ir Ko-p 
minterno uždaviniai”) žodyje.' 
Pabrėždamas pokarinio kapita
lizmo perėjimą į trečiąjį sfevo 
vystymosi periodą, drg. Bucha- 
rinas traktavo jį kaipo techniš
kos kapitalizmo rekonstrukci
jos, pagarsėjusio jo organizuo
tumo ir, bendrai, kaipo kapita
listinės stabilizacijos stiprėji- 

: mo periodą. Be to, šią tezę 
kongrese dar aiškiau formulavo 
visa eilė delegatų, kaip Evertas, 
Lovestonas, Peperis, nuo kurių 

!drg. Bueharinas nei i

Užrašykite "Laisvę
Jeigu turite savo gerų drau

gų ar pažįstamų Sovietų- Są
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose 
svetimose šalyse—užrašykite 
jiem “Laisvę.”

“Laisvė” jiem bus geriausia 
dovana.

Galit Gaut 
Ant Išmokėjimo

” ĮRAŠOMĄSIAS mašinėles— 
Remington Portable galit pirkt 
ant lengvo išmokėjimo: iki 5 
dol. mėnesiui. Jau laikas kiek
vienam įsigyti, taip reikalingą 
dalyką. Rašyt mašinėle galima 
daug greičiaus, negu plunksna; 
ilgai nepavargsti, raštas visiem 
įskaitomas. Yra visi lietuviški 

I akcentai. Klauskit platesnio pa- 
! aiškinimo laišku ar asmeniai.
i P. M. ŠOLOMSKAS

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

ravimus taip pat ir drg. Bu- 
charinas pareiškė, kad spren
džiamąjį vaidmenį pradeda vai-

jdinti išoriniai kapitalistinių ša
lių priešingumai, o ne viduji
niai tarp kapitalo ir proletaria-

I to. Išvada iš to gali būti tik 
I viena: revoliucinę situaciją at- 
; neš mums tik karas, o ne įlesų
; kovos viduje kapitalistinių ša- gradacija sąryšyje su netfcisin- 
i lių paaštrėjimas, prie savaime ga partijos politika, kaip tą

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y. .
. M. Balchunas, Savininkas Tet, Stagg 5938

buržuaziniai profesoriai jau se
nai tvirtina. Tiesa, ir šiuo at
veju drg. Bucharinui trūko pa
sekėjų, kad išdėstytas “Ekono
misto pastabose” pažiūras iki 
galo pravesti galėtų.

Beveik metai nuo. to straips
nio paskelbimo praėjo. Indus
trializacijos tempas, kurį nu
matė valstybėm planas ir kriti
kavo drg. Bueharinas, toli [pra
nešė rųūsų partijos XVI konfe
rencijos ir V ąovietų suvažiavi
mo priimtą penkiametį planą. 
Tempo pagreitėjimas reikalavo 
įnešti į penkiametį planą esmi
nių pataisų. Perkainavusio so
cialistinės statybos sunkumus, 
netikėjusio į darbininkų klesoš 
jėgą “Ekonomisto pastabų” 
tamsius pranašavimus'. gyveni
mas į šipulius subarate.

Partija drg. Bucharino išva
džiojimus vieningai ir griežtai 
pasmerkė. Jis pats iki 1928 m. 
rudens neturėjo ’ pakankamai 
drąsos juos ginti ir rodėsi, kad 
tiems svyravimams bus padary
ta galas. Vienok, nežiūrint to, 
drg. Bueharinas nuo kovos 
prieš generalinę partijos liniją 
neatsisakė.

1929 m. pradžioje Lenino 
mirties dienoj pasirodė “Prav- 
doje” drg. Bucharino straips- 
nys, kuriame jis pridengtoje

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

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

$1,000 Tik už 60 Centą
! Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 
stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolertą 
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 ndtalo . , 
nesnė 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 ii 
atgaut savo sveikatą. . , <1

Vaistžolės yra nuo sekančių Hgųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pe&i 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- ' 
rna), persalimo, skaudėjimo .po 'kal
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo^ 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitą * '

; ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist* j. > 
i žolių, kurios Jums sugrąžins sveika v 
tą, panaikihs minėtas ligas. *
• Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomą^L, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gauja 
mūsų gausius vaistus, taip vadina* 'I 
mus “Nervų P-eparatas.” Nervų li
ga yra labai b-ogss dalykas, bet jnfl- 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir sutelkia žmogui ramumą* , f 
. Atsiųsk mums 10c, o gausi mtUra ■ ' 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

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

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

New York
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jį 
įpf

(Tąsa)
i —Ką gi padarysi, vaikučiai, užkasti jau 
reikia—tarė senelis Kaduškin lamdydamas 
rankomis savo kepurę.

Prisiartinti prie duobės, pažiūrėti į ją 
t buvo baisu ir sunku. Nieks nenorėjo. Kas- 
tuvai ten pat prie duobės stovėjo įsmeigti 
į šviežiai iškastą žemę. Nelaiminguosius 
pirm sušaudymo čekai privertė išsikasti 
sau duobę. Duobėje sužeistas rudabarzdis 
valstietis pasikėlė ir atsisėdo. Čia jis aiš- 

. kiai matė kruvinus veidus savo draugų, 
‘ kurie jau buvo negyvi.

—-Broliai, pagelbėkite!—pasigirdo
duobės.

; pasilenkė ant jos.
' —Petrai!... Tu mano mielas! tu gyvas!

—linksmai tarė moteris.
—Broliai, gelbėkite!... O-o-o-h!...

Oi!...
Senelis Kaduškin drebėjo.
—Michail Michailovič,—moteris kreipėsi 

į Kaduškiną,—reikia virvę gauti ir ištrauk-
• ti mano vyrą. Jis patsai neturi spėkų iš- 
2 lipti.

Kaduškinas tylomis judino burną. Pri-
• merktai žiūrėjo, galvojo. Vyrai ką tai gal- 
- vojo. Nesijudino nei iš vietos. Tylėjo. 
-Visų veidai išbalę... Visų veidai apsipylė
• šaltu prakaitu. Duobėje Petras su per

šautu šonu, plūdo kraujais, drebėjo. Jo
‘ koja kiaurai taipgi perskrosta. Petras 
stengėsi nežiūrėti į kraujais paplūdusią 

; koją, veikiausia į kastuvą perkirstą, bet 
kraujas lindo jam į akis, erzino. Visi ty
lėjo. Pasidarė šalčiau. Darija apsidairė 
aplinkui, širdį jai suskaudėjo, ausyse su
žvangėjo. Ji suprato.

—Ką jūs, žvėrys?! Pagalvokite!—suriko 
ji ir parpuolė.

Minia tyli. Tyli, galvoja.
—Apgalvok drauge, Darija, ar visi mes nįa grejtai Vei 

turime žūti, visas miestelis, ar jis vienas? !^.qs vįens j kįf 
viens nuo kito

Darija šudra 
ve plaukus, šli 
rankomis kasė, 
akyse vis stove 
se. Jai rodėsi 
kruta, o vyrai 
nėja, spaudžia.

—Petrai, aš 
siu!... Atkasi)

Ji vis kasė ir 
—At-ka-siu!.

, iš
Minia sujudo, puolė prie duobės,

—Šią, Petrai!... Oh, mielasis už visus 
kenti! Arbatą mano moteris paruošė. Koz
lovas su užuojauta žiūrėjo į Petrą ir linga
vo galva. Petras gėrė ilgai, povaliai, ma
žais gurkšneliais. Moterys minioj žegno
josi ir kalbėjo:

—Viešpatie, suteik jam dangaus karaly
stę! Kankiniui už mus griešnus! Vieš
patie atleisk jam visus nusidėjimus, suži- 
niai ir nesužiniai papildytus!

Petras išgėrė ir padavė tuščią puodelį. 
Kozlovas pasilenkė ant duobės prie jo.

—Petrai, Petrai, nereikia! Į taigą abu
du nueisime! Nenoriu aš, kad tu žūtum 
čia!—kalbėjo Darija.

Kaduškinas piktai į ją pažiūrėjo ir tarė: 
—Jau ir taip sunku, o ji čia vis savo. Žiū
rėk, liaudis kaip nesava.

Petras, labiaus kraujuose paplūdęs, už
sidengęs rankomis veidą tarė:

—Už-ka-ka-s-ki-te!
—Tu, Petrai, atsigulk veidu žemyn, taip 

bus lengviau, mažiau kančių.
Kaduškinas, drebančiomis rankomis išsi

traukė lopetą. Petras padėjo veidą ant pil
vo vieno iš negyvųjų draugų. Vyrai suju
do, nežiūrėdami į duobę ir stengdąmiesi 
nematyti viens kito veidus, nuleidę galvas, 
gteitai pradėjo versti į duobę šviežią, liuo- 
są žemę.

—Reikia, vy 
džioti, tat jis 
be kančių—kai 
ko į duobę. Pe 
vos neapvertė, 
si kartu mindž: 
si pirmmirtinės 
mis vis dar ki’ 
kyšojo. Kad ir

i —Pilkite dau 
ka pasikavojo

Suprask, kad čekai nesusimylėš del to.
-^Erodai!... Žvėrys! dievo jūs neturite 

-šb’dyj!... Ir Darija išleido kūdikį ir vėl 
griuvo ant žemės.

—Įmeskite ir mane pas jį, užkaskite kar- 
: tu 1...

—Michail Michailovič, jūs ką gi tai? 
Nejaugi mane gyvą užkasite?

Marškiniai Petro jau buvo visi kruvini. 
Lūpos visai pajuodavo. Senelis Kaduškin

> tjk rankomis patraukė.
—Na, apmąstyk patsai, Petrai, ką mes 

galime tau pagelbėti?! Jeigu išgelbėsime Į 
tave, visi pražūsime kartu. Apgalvok pat
sai ar visi mes turime žūti ar tu vienas?.

Apatinė Petro lūpa pradėjo trūkčioti. 
Ašaros ritosi per barzdą. Nuliūdusiai jis 
apžvalgė juodas sienas duobės ir pakėlė 
veidą į viršų. Žila barzda senelio drebėjo 
ant duobės. Vyrai stovėjo, rūstus, be pa
sigailėjimo, kaip akmuo. Šviežias kraujas 
iš duobės darė sunkų orą. Duobėje darėsi 
sunkus oras, Petro žaizdos veikė. Jo gal-

■ va svaigo, rankomis laikėsi jis už jos, dre
bėjo ir tankiai dantimis taksėjo. Negyvi

• duobėj gulėjo ramiai. Žemė ponais jau 
1 buvo šlapia nuo kraujo. Kraujas bėgo iš 
- lavonų, čiurkštė, veidai jų išsipūtė, pagel- 
: tonavo.

Tik biskį šv 
langus. Augs 
sei dengė lan. 
tamsu. Prie 
susilenkusi m< 
tum kaulai sk 
truksėjo. Aš; 
drabužius.:

—Na, Ona, 
tiesiai sakau, 
tą nuspręsta,

J

4

taigą, pabėgčia!...
—Veltui kalbi, Petrai. . Argi visi mes del 

tavęs turėtume žūti? Gėda tau, Petrai! 
Geriaus vienas nukentėk už visus! Nuken- 
tėk, Petrai! Tu žūsi, mes tavo moterį ap- 
rūpinsime.

—Erodai!... Budeliai!...—Ir Darija 
draskė savo drabužius, voliojosi ant žemės. 
Petrui pasidarė šalta. Dangus jam pasi
rodė temstąs, duobės sienos tartum arčiau 
susiglaudė, galvoj ūžė, svaigo.

natvės? Ką 
mes įgyvensiu 
- —Pagelbą :

—Kas man 
tave -užmuš, t 
bos naudos?

—-Sūnus p: 
vietų valdžia 
nimą.

Vyras gelt 
vę nuo suoč 
kuokštais 
kauluotos ra

—Suprask
. —-O-o-on, jūsų valia! Duokite nors atsi- kime visa b’

• Įo dabar ir jĮ 
kados!...

Moteris 5 
skepetaite.

—Per vii 
vienų viena 
—nosį nespė 
eini. Pagalve 
Kas tave tratu 
vai mobilizuot 
tiv O čia kas.? 
lendi!

—Nutilk 
pranti!

—Tėveli,

gerti paskutinį kartą. Kad taip šilto!.. 
Arbatos!

Petras buvo nugalėtas. Priešinimaisi 
. vieno, bespėkio žmogaus, griebiančios! už 
paskutinių išsigelbėjimo priemonių buvo 
nugalėti per skaitlingą tylinčią minią.

—Tatai galima, tuojaus, mes tuoj aus— 
rūpinosi Kaduškinas. Jį nuramino, sutiki
mas paties Petro. Jis pradėjo pertikrinėti 
save, kad dabar kitaip pasielgti ir negali
ma, kad jie elgiasi teisingai; nes net pątsąį. 
nelaimingasis Petras sutinka su tuom.

—Vaikai, kas nors nubėgkite ir atneški
te arbatos.

Nikolai Kozlov, draugas Petro, gyvenan
tis arti kapų, atneša karštos arbatos.

tų,'.

nei

Abiejų apskričių metinėse 
konferencijose nutarta rengti 
bendrai prakalbų maršrutą, 
kalbėtoją surasti palikta ap
skričių, valdyboms. Taigi, kal
bėtojas yra apsiėmęs draugas 
M. žaldokas iš Wilkes-Barre, 
Pa. Maršrutas prasideda su
22 d. vasario.

22 cR vasario Waterbury;
23 d. Hartford, po1 pietų: 23. 
d. vakare New Britain; 24 d. 
vas. New Britain 'pasikalbėji
mo vakaras; 25 vak Hartfor
de pasikalbėjimo vakaras;. 26 
ir 27 d. vas. Bristol; 28 d. 
Vas. Wallingford; ji d. kėvo 
Torrington; 2 d. kovo, po į)ie- 
iiį,! New 6avbn; 2 d.1 kovo, 
vakare, Bridgeport; 3 d. kovo 
Bridgeport^ pasikalbėjimo va
karas; 4 d. kovo New Haven 
pasikalbėjimo vakaras; 5 .ir 
6 d. kovo Stamford; 7 ir 8 d. 
kovo Ansonia; 9 ir 10 d. kovo 
Waterbury.

Draugai, malonėkite greitai 
pranešti ar galėsite surengti 
prakalbas skiriamomis dieno
mis. Jeigu negalėtumėt, pra
neškite, kada galėtumėte, tai 
gal bus galima pamainyti.

Jeigu negalėsite surengti 
prakalbų, pasistengkite su
šaukti didelį susirinkimą ben
drai su A. L. D. L. D., L. D. 
S. A., “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojais. Rengiant pra- 

I kalbas.- npnamirškit.e nnsitųjj

JOHNSTON CITY, ILL.

ir

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

nuši

ls

ŠIŲ METŲ MADOS

Jonas Gizevičius.

MACYS BROS. FURNITURE CO

i RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

kad 
trijų

MOTERIMS: 
P&nedeliais ir 

Utarninkals

ATDARA
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

Pan odeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą n akt j. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties. .

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg.

Ihiblic Square ,•
WILKES-BARRE, PA.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

ran-
Sakoma, kad dabar 
dedamos pastangos

PARLOR -— BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Kviečiame ir naujų na- 
ateiti ir prisirašyti prie choro.

Org-. O. Bulaukiūtė.
(21-22)

tai višdfp’ de^ia -jUodo&fos-ra
sės darbininkus. Būkime ir 
sąvo draugams praneškime 
apie šias taip svarbias prakalu 
bas. S.

PHILADELPHIA, PA. 1 
) .: ! f • • i . ' ’ j 't

Lyros Choro . suvirinsimas bus, 
ųtarninke, 28 sausio,’ Rusų Name,' 
995 N. 5th St.,1 8-tą1 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti, nes 
bus kalbama apie, operetę “čigonai-. 
Klajūnai.” Kviečiame ir naujų na
rių

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKEH?

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj a 

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

suba- 
pietų, 
moki

nama A-B-C, o po tam dainuoti. Tat 
tėvai ir motjnos siųskite savo vai
kučius mokintis lietuvių kalbos ir 
dainų, tas bus ant naudos jums ir 
jūsų

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 47-tos kuopos su

sirinkimas bus seredoj, 29 d. sausio, 
Liet. Ūkesų Kliube> 3138 Richmond 
St., 8-tą vai. vakare, sis susirinki
mas, labai svarbus, tat visi nariai at
eikite. Gausit naują knygą. Seno 
Vinco Raštus.

‘ ' Sekr. Pi Zaleckis.
. I / ' ■ . (21-23)

(^balzamuoja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už Žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kiio- 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

d$o-

• • PHILADELPHIA, PA. -
• A. L. D. Li D. 10-tOa kuopos susi
rinkimas » bus' panądėlj, 27 sausio, 
Liaudies NaįneJ •: 8th‘ St. ir Falr- 
moųnth. Avė.' Pradžia 8-tą vai. Va
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų. Taipgi gausit naują 
knygą Seno Vinco Raštus. Pasirū
pinkit ir mokesčius užsimokėti. At- 
siveskit ir naujų narių.

Org. A G.. (20-21)
Bloga Mainierių Padėtis i

Čia kitokių darbų nėra, kaip 
tik' aiiglių kasyklos, kurių, ran
dasi trys. Ir jau dveji metai, 
kaip dvi kasyklos uždarytos. 
Trečia—Old Ben No. 18 per 
vasarą buvo uždaryta, o da
bar neva pradėjo dirbti, bet 
dirbą tik po dvi dienas į sa
vaitę. Ir jau eina gandai, kad* 
vėl uždarys. Paprastai ją ati
daro tik ant žiemos, b: vasarą 
stovi uždaryta. Jau treji me
tai, kaip vasaromis ją uždari
nėja. Mat, čia'dar besiranda 
liodųpjAmų mašinų.

> Kur yra |mašinos; ten darbi
ninkai dirbą pilną sąvąįtę, bet 
juos maino—išdirbęs savaitę, 
turi, kitą ilsėtis, nes vieni dir
ba vieną savaitę, kiti kitą. .

Darbininkų išnaudojimas la
bai didelis. Darbininkas, dirb
damas aštubnias valandas, tu
ri prilioduoti 30 tonų anglių. 
Mat, todėl ir bedarbės, 
vienas darbininkas turi 
darbininku darba atlikti, v

Visi darbininkai labai
minę, ypatingai su šeimyno
mis, nes. nežino, kaip reikės 
pragyventi. Daugelis anglia
kasių turi įsigiję stubeles. Par- 
.duoti ir parandavoti negali, 
todėl daugelis užkalinėja len-

! tomis langus, duris ir išyažiuo- 
įja kitur darbo jieškoti. Bet ir 
kitur išvažiavę tą patį, randa, 
nes visur bedarbės.

Mainieriams kito išėjimo nė
ra, kaip tik organizuotis į Na- 
cionalę Mainierių Uniją ir 
pradėti kovoti už geresnes 
darbo sąlygas. Juk senoji 
unija nieko nedaro, jos virši
ninkai pardavė mainierių rei
kalus ir-nuo jos jau negalima 
tikėtis ką nors gauti

WORCESTER, MASS.
Visiems “Laisves,” “Vilnies 
“Darbininkių Balso” Skaitytojams 

ir Simpatikams
Komunistų Partijos vajaus reikalo 

delei atvyko draugas M. Žal.dokas į 
Naująją Angliją. Jis bus Worceste- 
ryj sausio 29 d. del pasikalbėjimo su 
visais mūsų'laikraščių skaitytojais ir 
simpatikais. Pasikalbėjimas įvyks 
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St., 
7:30 vai. vakare. Visi dalyvaukime!

D. G. J.
(19-21)

i Norintieji . ge*- 
j riausio patar

navimo ir už 
Žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj Šauki
tės pas:

>a- 
ii- 
ad 
ai
ni-! 
nti 
tu
na
itis

o 
g*ų 
te
ta, 
ije 
ur 
na- f i Gruodžio 31 d. A:

Ę. 199 ir. L. iD. S> A., 106.kuo- 
'naipos buvo surengę, teatrą ir ba- 
ias’lių. Draugai iš West Frank- 
aa-’forto sulošė veikalą “Miegali
us. į ti Liaudis.” Lošėjai savo už- 
ms Į duotis atliko gerai, kaip iš

I darbininkų,. tai geriau:- negali
mu !ma nei norėti. Publikos atsi- I5: lankė vidutiniai, bet kurie at- 
n. i silankė, ^likosi pilnai užganė- 
g. * dinti. Pelno rengėjams liko 

! 39 doleriai su centais.
• !

Lošėjai jokio atlyginimo ne-
1 reikalavo, tddel rengėjai taria 
j draugams lošėjams širdingą 

U į ačiū.

axj Washington.— Blaivybės 
•-e-1 vykinimas pervedama iš iž

do ministerijos rankų į tei- 
ns singtimo ministerijos 
su kas?.

buse-

j I griežčiau vykinti' blaivybės 
I įstatymą.
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PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
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Išparduodami Dabar
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Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

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

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

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare SOc; po 6 vai. vakare 7 Ik. 
riiz*m 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas «LAIKA y miegojimas per visą naktį ant įį tentai 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeri*

Naujai perdirbta RusiŽkai-Turkiška Pirtis dabar atidarą naujau- 
' sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. _čia įtaisyta 
i didelis plaukimui prūdas su šviežiu Šulinio vandeniu ir mažesni* 
I prūdas su sūrum vandeniu.
I LAPUOTOS IfiSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

&
CLIFFSIDE, N. J.

Jaunuolių pamokos prasidės
J, 25 sausio, 3-čią vai. po 

po No. 185 Jersey Ave. Bus
ui. . i_! t0J>

ir 
i- 
ie 
ja
u
ją
e.- 
os 
ą» tų
hS
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\S-

vaikučiams.
, . Komitetas,.

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba? 
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Streep, tarpe Cook ir Debevoise St8ų 

I Tie* Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaald 1UM
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Šeštadienis, Sausio 25t 1930

A. L. D. L. D. ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sekr., 900 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Protokolas A. L. L. D. II 
Apskričio 27 Metinės Kon
ferencijos, įvykusios 12 Sau
sio, 1930 m., 180 New York 
Ave., Newark, N. J.

org.Konferenciją atidarė
drg. V. Paukštys 10:35 vai. 
ryte, paskirdamas į mandatų 

‘ komisiją draugus Kliučinienę, 
Krasauską ir Dulkį. Kol ko
misija tvarkė 'mandatus, pa
kviesta pakalbėti-sekami dran
gai: Bondžinskaitė, D. Krūtis, 
Kliučinas ir Sakatauskas, ku
rie kalbėjo kiekvienas skirtin
gomis tešlomis, palifečiant A.
L. D. L. D. veikimą..

Mandatų komisija pranešė, 
kad dalyvauja 19 kuopų su 
62 delegatais, iš jų 9 nepribu
vo; dalyvauja 58.

Rinkimas Pirmininko
Kandidatuoja B . Krasaus- 

‘ kas ir Kliučinas. Krasauskas 
gauna 22 balsus, Kliučinas 10. 
Krasauskas liekasi pirmininku, 
Kliučinas pagelbininku. Skai
tytas protokolas 26-tos pusme
tinės konferencijos ir priimtas | 
vienbalsiai.

Valdybos Raportai
Org. drg. V. Paukštys savo 

raporte pažymėjo, kad paga
mino paskaitą ir jau nemažai 
apvažinėjo apskričio ribose 
kuopų. Taip pat pažymėjo, 
kad likosi suorganizuota trys 
naujos kuopos.

Sekr. d. A. Matulevičiaus 
raportas raštiškas apėmė visų 
kuopų ir visų metų veikimą, iš 
ko pasirodė, kad per 21 kuo
pą išaukota $957.79. 
tQros parduota už 
Agitacijos mėnesį 
nauji nariai, ir 
ribose randasi 
apskritis pakilo 
tus 52 nartais.

Finansų raštininkas d. į K. 
Kreivėnas pranešė, kad -pet 
pusmetį įplaukų buvo $294.48;' 
išlaidų $191.90; lieka $102.58. 
Iždininkas d. Siurbis sutiko su 
sąskaita.

Pribuvo 200 kp. delegatai 
G. Kudirka ir Ramoška ir 5 
kp. Druseikienė, kas sudaro 
56 delegatus. Vėliau pribu
vusieji neužsiregistravo. Pa
kviesta Freeholdo kuopos de
legatai raportuoti iš savo nau
jai suorganizuotos kuopos vei
kimo, kurie pažymėjo, kad jų 
nauja kuopa daro progresą, 
gauna naujų narių.

Komisijų Raportai
Komisija paėmimui parko 

metiniam mūsų spaudos naudai 
piknikui pranešė, kad Wil- 
lick’s farma paimta ant 17 d. 
rugpjūčio. Komisijos narys d. 
K. Kreivėnas pranešė, kad jie 
peržiūrėjo A. L. D. L. D. cent
ro knygas už 1928 m. ir viską 
rado vedama tvarkoje, 
portai priimti vienbalsiai.

Komiteto Rinkimas

kad 
919 
per

Litera- 
$149.75. 

gauti 33 
apskričio 
narių ir 

1929 me-

Ra

Puslapis PenHas

LOWELL, MASS ir kiti iki" ‘šiol tfebeapgaudi 
nėjami darbininkai. praregės ir 
supras, kad . visa ; dvasiški j a, 
nežiūrint kbkią sektą religijos

ELIZABETH, N. J
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 41,5 Franklin St. 
Vice-Pirųi. D.. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. RąŠt. ’B. BARKAUSKIS, 255 

Pine St*. • i
Fin. Rak A. GRIG UTĮ S, 2122 In

galls Aye.,. Linden, N. J. .
Lžd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKĄS, 300 First St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS, 
201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

Na

JUOZAS ; KAVALIAUSKAS
Užbaigiant senuosius metus,

t. y., gruodžio^3Į d., Taiptau- ų atstovautų, yra niekas dau- 
i giau, kaip tik tvirčiausias 
ramstis, kapitalistų—-išnaudo
tojų klasės. O visi kunigijos 
monai ir pragariškos baiseny
bės, tai yra sugalvotos delei 
geresnio palaikymo darbo 
žmonių tamsybėje. Juo dar
bininkai tamsesni, juo didesnė 
nauda kapitalistams. Todėl 
privalome skaityti už svarbiau
sią pareigą pasiekti su darbi
ninkiška literatūra tuos atsili
kusius darbininkus, kurie, tū- 
nodami po kunigo globa, ne
turi progos apsišviesti,, neigi 
permatyti, kaip vedama klasi
nė kova tarpe darbo žmonių 
ir kapitalo. Prie užbaigos šio 
rašinėlio t^riu dar priminti, 
ka,d -prie surengimp viršminė- 
tbs vakarienės prisidėjo . au
kaudami nekurtuos dalykus 
šie žmonės :, J. ir J. Gicęvičiai; 
M. Žalienė, M. Nitišinskis,. G. 
Guličas ir muzikantai veltui 
griežė per visą vėlų vakarą— 
J. Lezanskas ir Fijal. Už ge- 
radėjystę ir patarnavimą vi-1 
siems tariariie didelį ačiū. ‘ 

Jonas Kliubietis.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO JAS

tinis Darbininkų Kliubas sa
vo svetainėlėj, 340 Central St., 
turėjo surengęs labai gerą va
karienę. Nors vakarienė bu
vo gana turtinga, susidedanti 
net iš penkių rūšių valgių, bet 
sąmoningom gaspadinėm viską 
gerai ir rūpestingai apaskait- 
liavus dar ir pelijo liko $23.67.

Pats kliubas yra suorgani
zuotas palaikymui kambario, 
kuriame pasilaiko pats "centras 
vietos darbininkiško judėjimo, 
tad ir uždirbtas parengimuose 
pelnas sunaudojamas geriems 
darbininkiškiems reik alams. 
Už gerą ir sunkų pasidarba
vimą prie sugaminimo tokios 
šaunios vakarienės reikia pa- 
ačiuoti šioms draugėms: R. 
Karsonienei ir M. Arbačaus- 
kienei;' Jos dvi daug dirbo ir 
dar nekurtuos dalykus aukojo 
prie šios vakarienės. Šiom 
pirmesnėm gaspadinėm nema
žai pagelbėjo ir draugė Jievu- 
tė Mikalopiepe, mūsų kuopos 
sekretoriaus draugė. Taigi, 
ir jai reikia tarti ačiū.

Apart skanių valgių, turė
jom ir mažą programėlę. Gra
žiai padainavo kvartetą, suda
rytą iš trijų balsų ir vienos 
smuikos. Ant smuikos griežė

traktoriaus paliktas pačioms 
kuopoms. Laiškas nuo Tarp
tautinės Pagelbos,' kviečiantis 
apskritį į konferenciją, priim
tas ft* atsižvelgiant į tai, kad 
tą dieną įvyko konferencija ir 
nebuvo galimybių pasiųsti de
legatą, paliktas be pasekmių.

Centro sekr. d. Beeis laiške
liu atsikreipė į apskritį, kad 
išrinktų komisiją peržiūrėjimui 
centro knygų; priimtas, ir iš
rinkti, sekartii (dd.j: Stanelis, Si- 
man ir Sutkus. Apskričio kny
gų peržiūrėjimas pąvestas pir
mai kuopai. Nąujo * apskričio 
organizavimas Hkarinėįj da- 
lyj New York o Valstijos palik
tas . apskričio ; komitetui.’ -Pa
sirodžius, kad apskričio ižde 
randasi $102.518, nutarta pa
aukoti $65 sekamiem tikslam:į 
Agitacijos Fondui $25; Tarp-i 
tautiniam 
“Rytojui” 
ker” $15. 
kaus, kad 
“Daily Worker, 
numeruoti norintiems skaityti 
“Daily Worker” už tuos pini
gus; 
bus 
pasimokėti pusę prenumeratos, i 
perėjo vienbalsiai. Įnešimas'dvi 
d. Sakatausko, kad apskritis ! tetą, už kurį visi-svečiai gar- 
ragina visas kuopas platinti Ii- paplojo. Taipgi gražiai 
teratūrą ir išrinkti literatūros padklamavo Adelė Karsoniūtė j 

-• • • * ’ • ’ i—“Draugai Darbininkai,” ku-j 
į ri irgi buvo palydėta ’.“delnų j 
| plojimu. Gaila, kad nesudary- 
i ta daugiau panašios progra-

K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubcrtas, 4177 Ash
land, Avė.

Nųtar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vogčia, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 
Guntariene. '
Susiripkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedeldienj kiekvieni mėnesio, Lietu
vi^ Svetainėj, 25th St.; ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

D. 1

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Bell, Oregon 5136

Fondui $25; Tarp- 
Apsigynimui $10, 

$15 ir “Daily Wor- 
Įnešimas drg. Sut- 

kuopos, aukodamos 
turi užpre-

bet kandidatas, kuriam Nina Bilida; dalnavo_Anna Bi- 
užprenumeruojama, turi lida, M* Andrulioniūtė ir A.

Andrulibniūtė. Reiškia, dvi ir 
eserys sudarė gražų kvar-

Taipgi gražiai

agentus, perėjcr<vienbalsiai.
Konferencijai Vietos 

Paskyrimas i

• Nominuota sekamos vietos:) mos. O tai galima buvo pada. 
Cliffside, Harrison, Yonkers, j ryti draugams pasistengus. ! 
Elizabeth ir Linden. Didžiu
ma balsų nutarta laikyti kon
ferenciją Linden, N. J,, ir dd. 
lindeniečiai turės suruošti iš
važiavimą tą pačią dieną ap
skričio naudai. .

Konferenciją uždarė pirmi
ninkas B. Krasauskas 3 :50 vai. 
po pietų.. ‘ i
Koiif. Pirm. B. Krasauskas*; 
Konf.Sekr'. A* Matulevičius.;

Komitetas išrinktas iš seka
mų' -draugų : V. ’Paiikštys, ’A. 
Matulevičius, A. Bakaitis, J. 
Nalivaika, D. Krūtis, E. Kin- 
dara ir J. Siurbis. Į alterna- 
tus sekami draugai: Dulkis 26 į 
b., žolynas 19 b., Talandzevi* 
Čiųs 13 b. ir Grigas 12 b.

Jaunuolių klausime tęsėsi il
gos diskusijos ir jos buvo žin
geidžios. Pagaliaus įnešimas 

•uždaryti diskusijas didžiumai 
I* balsų perėjo. Įnešimas, kad 

būtų išrinkta komisija paga
minti tuo klausimu rezoliuci
ją perėjo vienbalsiai. Komi
ai j on išrinkta V. Paukštys, J. 
Kliučinas ir Gilius.

Mūsų veikimo bei taktikos 
klausimu tęsėsi ilgos diskusi
jos, kurios palietė kaip apskri-į 
čio veikimą, taip ir visą mūsų 
organizaciją. Bet nepadaryta 
jokio konkrečio tarimo. t pKomisija perskaitė rezoliu-j 
Ciją jaunuolių klausimu, 
likosi priimta vienbalsiai.

kuri

Skaityta* laiškas nuo F. of 
. U. liet, skyriaus ir priimtas 

tVienbataiai. Aukojimas So- 
< feisko nupirkimui

D, L. D. 7-to Apskričio 
Reikaluose* Atyda Visoms 

Apskričio Kuopoms ir Kuo
pų Sekretoriams

Brangūs draugai ir draugės!
Reikia pasakyti, kad senuo

sius metus ųžbaigėm ne gana 
veikliai. Veik be jokio akti- 
vingumo mūsų apskrityje. Tie
sa, kai kurios veiklesnės kuo
pos— didesnėse kolonijose — 
turėjo vieną-kitą parengimą; 
truputis veikta ir paties aps
kričio naudai, tačiaus’ anaip
tol neužtenka to. Per visą 
apskritį buvo jaučiamas koks 
tai nesutartinumas veikime, 
ką nebegalima toleruoti ant 
toliaus tokios padėties.

Pirmučiausiai, mums reika
linga sudaryti sistematis vei
kimas per visą apskritį; rei
kalinga Apskričio valdybai su
sisiekti su kuopomis savo ri
bose kuo arčiausia; daugiau 
susitarimo pačiai valdybai; 
(daugiau agitacijos, daugiau 
paąiragųiįnpjo, prie ak^yvinges
nio veikimo mūsų apskrityje.

Konstatuodamas šiuos klau
simus, noriti atkreipti draugų 
sekretorių atydą link sekan- 

i čio:
Į Dabar pradžia mętų. Visoš 
kūopos renka .natijias valdy
bas, arba tas pačias užtvir
tina del šių naujų metų. To
dėl visi šių metų išrinkti arba 
perrinkti susinėsimų sekreto
riai turite būtinai prisiųsti sa
vo adresus. Be to negalima 
pasilikti nei vienai dienai. Nes 
neturint gero susinešimo su 
kuopomis darbas neitų ;taip 
sklandžiai, ir ant toliaus pa
siliktų toks pat pasyviškumas, 
kokis buvo iki šiol mūsų ap
skrityje. O tas neturi būti. 
Apskričio valdyba ir kuopos 
turi susirišti ir.veikti kontak- 

Tik tokiu būdu mes visi 
bendrai sudarysime gerą, akty
vą. Taigi, draugai sekreto
riai, veikite greit. Rašykite 
ir siųskite man savo adresus 
tuoj aus, neatideliokit rytojui.

J. M. KArsonaa,
A.L.D.L.D. VI! Apskr. Org.

42 Tyler St., Lowell, Mass

Draugiją Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

pirmininkas—F. RODGERS,
i 312 Oregon St.. Pittsburgh, I’a. I 

li.s Sta.)
. Vicc-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS, 

Box 655, New Kensington. I’a.
Į Sekrethrius^J. MILIAUSKAS,

626 Woodward Ave., McKees Rocks, 
Iždininkas—K. URMONAS,

37 Norwich Ave., West View, Pa. 
Turtų Kontr.:

G. URBONAS,
434 Library St., Braddock, Pa.

A. ŽVIRBLIS,
2331—5th Avc., Pittsburgh, Pa.

J. URBONAS,
1911 Edgebrook Avc., Pittsburgh, Pa.

P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

(Cor-

Pa.

Pasirodo, kad nors mūsų ei-; 
lės šiais didelių bedarbių, lai-j 
kais ir sumažėję, bet jejgu. 
draugai ir draugės ką nors no-{ 
ri surengti, tai surengia ir dar, 
ne visai blogai išeina. Ši va- i 
karienė gali būt getu ; pavyz
džiu. Tik daugiau, draugai, 
drąsos ir pasirįžimo. ..*!»< ~ t . • ■ , ., 1 '' , E. CuHtęrienč’, 926 Whcelbck Rd.,Šiandien.: daug darbininkų ' ^kwciami. omo x ,
jau pradeda 'šup’raštr ir per-i Jood, pntsbut-gh; H'. v v • 
____ .  u . ? 8—Vi. Stačinsknu. 2310 Sarnh Sb. i S. S.matuti per tu Oš storus, susi
gulėjusius rūkus, kurtoj pusėj 
didesnė teisybė. Begalinės 
kovos atbalsiai darbo žmonių 
su• išnaudotojais jau pradeda 
skaudžiai atsimušti j ausį, kad 
ir toliausia atsilikusių darbi
ninkų klasiniame susipratime. 
Praregės ir tie, kurte iki šiol 
visokių dykaduonių buvo ap
gauliojami.

Tik mes, sąmoningesni dar-’ 
bininkai, turime nesnausti* 
Nevalia prasnausti to laiko, 
kurtame lengviausia galima 
prikelti darbininkus žmones iš 
gilaus apsnūdimo. Jeigu ka
da visokių t mulkių, ypač kuni
gų, suvedžioti darbininkai ne
norėjo mūs sufttasti, tai šian
dien duonos ir juodo rytojaus 
klausimas statosi kiekvienam 
darbininkui svarbiausiu gyve
nimo reikalu.

Pirmučiausias ir svarbiau
sias dalykas, tai mes, lowel- 
liečiai, turėtumėm gerai pasi
stengti, kad kaip daugiau dar
bininkų pasiekti su mūsų dar
bininkiškais laikraščiais. Jei
gu tikintieji darbininkai skai
tytų mūšį darbininkiškus laik
raščius, jiė pamatytų, kad ši
tie tai yra tikrais Jų draugais 
ir užtarėjais. Jie nustotų ti
kėti kunigų monams ir pradė
tų rūpintis savo klasės reika
lais, iš ko patiems darbinin
kams būt ant naudos, o ne dy
kaduoniui kunigui. Mes turi
me atsiminti, kad ir mes pa
tys kada tai buvome tokiais 
atsilikusiais darbininkais, kuo
met kiti darbininkai jau su
prato savo klasės reikalus ir 
vedė kovą prieš visokios rū
šies išnaudotojus. Mūsų akys 
irgi atsidarė tik tada, kuomet 
mes išdrįsome paimti į; rankas 
darbininkišką laikraštį ir jį 
skaityti. Tada tik mes pama
tėme ir supratome, kur yra 
teisybė darbo žmogui ir kur 
gludi šlykšti apgavystė. Taip

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
' DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Chas. Jakems, 1564 Turner 
Tel. 72073.
Krasnauskas, 1568

Pirm.
Avė., N. W.

Vice-pirm. A.
Quarry Ave.

Tarimų Rast. K. Rasikas, R. R. 9, 
Box 117.

Finansų Rast. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnicnė, 
159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker AveJ Ig. Medastavięius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

■ Dženitorius Frank ŽegOnas, 515— 
! 1 Ith Si
Svetainės nuomuotojas A. Garba

nauskas, ,1108 Elizabeth Avc.
Draugijos susirinkimai įvyksta kick- 
vįėno 'menesio antrą utarninką, sa
vam. name. 1057-63 Hamilton Ave.

2— P. FrancKcvičius, 3409 W. Carson St, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. .Šiurmaičiūtė, 315 Carothers Ave.. 
Carnegie, Pa.

4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd,, ShenAą-
doah. Pa. i

5— i-V. Labutis. 121 E. Monroe St., McAdoo,
Ba,

Jldvcland, Ohio < •.*) • j .
7— J. D. Sliekas, 3121. Elroy Avc., Brent-

8— W- Štačinskas7 23IQ Sarah St*, i S- S. 
Pittsburgh, Pa.

9— Stasinckas, ;Box? 655, New' Kčnsing- 
AlbaUskis, 1503 Wentworth ■ Avo.,

Box 441, Courtney.
Maplewood Ave., 

42, Rices 

Braddock, 

St,, Ali- 
Ave., Exten.

Pittsburgh, Pa. 
,• o-$. r 

tpn, Pa. 
10 '■

Chicago Heights, III, 
U—J. Barskietis, P. O.

,Pa.
12— J. Kinderis, 4Š9

Ambridge, Pa.
13— Wm. Orban. R. F.

Landing,. Pa. .,
14— G. Urbonas, 434 Library St.,
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd 

q’uippa. Pa.
17—K. Levine, 242 Penn

Turtle Creek, Pa.
19— J. Preikšą, Box 201, Minden. W. Va.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.

Mas-
St.,
St.,

Ave.,

D No.

Link

636

.So.

Coprt,

Samuel
Division

Mahanoy

22—P. Cibulskis, 7042 
peth, N. Y.

24— J. Kasparavičius, 
Youngstown, Ohio.

25— M. Garrison, 817 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauškas, 224 E.
Girardville, Pa.

27— M. Bntutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duyuoin St., Ben

ton, III.
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton, Pa.
33—A. B. Shatkus. 1256 Scribner Ave., 

Grand Rapids, Mich.
31— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton, Ill.
35—K. Bagdonas, 

kin, Pa.
114 N. Vine St., Shamo-

36—K. Vaičiūnas, 
burg, III,

P. O. Box 209. Harris-

37—L. Aimanas, 
Shanon, Ta.

P. O. Box 568, Castle
38—B. YuSkauskas, Box 253, West Frank-

fort, III.
39—J. Chlplish, 611 Vnndalia St., Collins

ville, UI.
Andriuškevičius. 172 Gertrude 

Akron, Ohio. 
Guzevičionč, Box 400, Benld, Ill. 
Miller, Box 264, Buckner, III. 
Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich. 
Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, III, 
V. Savukaitis, P. O. 262, Cuddy, Pa. 
Simutis, Box 27, Blanford, Ind.

Vaitkevičius, 
.Detroit, Mich.

Malinauskas, 
Minersville, Pa.

49— A. .. Matulevičius, 
1 Brooklyn, N. Y.

50— M. UrmoniOtS, 37 
View, Pa.

51— J. Stanislovąitis, 
Wilkes-Barre, Pa.

40— M.
-

41— J.
42— F.
43— K.
44— L.
45— Ig,
46— D.
47— J.
48— A.

Addison
Box

Eyck
Ave.,

o.
Ten

st.,

Avo..
246.

‘ St..
West

5768
P. 

46
Norwich

^07 Plymouth Ave., 

52—V. Linkus, ’3116 So.’ Hoisted St.
cago, III.

•58-/-J. Gudišauskas, 437, Elm St., Tamnaua,
cago, III.

Chi-

Pa.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO YVtĄVtO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. 'Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. BoČis, 
68 W. 10 

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis, '
330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St.

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

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

A.

St.

St.

. . .__________  ; •__________________  _ ■ ; ! 7;- ■ t ■ Į ,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug, prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

’/ A. M. KISHON, Aptiekoriuš Savininkas
8401 JOS. CAMPAtJ ĄVE. ir 5046 CHENE1 ST., DETROIT; MICH.

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 M.. BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ųstupas, 27, .Cleveland Avė.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K| Vepslausk|i.s, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North’Montello St.; Karterius D. Fa- 
gojis, 75 Intervale ;St, 
biria’ A n

•M.

Kąsos( Gio-
A. Amšiejus, 129 Ames St., 

.... /ązukeyičią, 153 |Ames St.;, P. 
Krulls,. 99 Arthur* Stj Maršalka F. 
Saukhtas/ 'J 26 ' Faxon1 ‘St.’1 Visi-' iš' 
Moątell.o,- Masę, j 1 < į ; /
•r-!—■—■—-rr-.-^—H—■—--— 
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 
1 ' ILLINOIS

Valdyba 1930 Metams
Pirm. A. Matusčvičia, 1003^—25111 St. 
Vice-Firm. K. Juška, 325—4th Avė.. 
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349— 

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

Visi Moline, III.
Globėjai: J. Julius, Box, 

and '5th Avė., Moline, 
215—&7th Avc., 
Maršalka J. Kairis,

Fin.
Ižd.

Iždo
St.
M. Junaitis
Moline, III.

2435—33rd St., Moline, 111.

48th
111.; 

East

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitiene, 431 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. Rašt. A. Giraičiūtc, 431 Sum

mit St.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis,
Organo prižiūrėtojas 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 įVal. vakare.

174 Ashley St.
V. Staugaitis,

kas ,antrą ket-

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠ FAŠISTINĖMS TARYBOS 

KOMITETAS
! ’ l f l

Rogers, 312 Oregon 

pagelbininkas J. JD. Sliekas, 
Ave., Brentwood, Pitts- 

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh, 

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

1723 Jane

Pihhihinkaš F.
St., Pittsburgh, Pa. 

Pirm.
3121 Elręy
burgh, Pa. 

Sekretorė A.
i;oy Avė., 
Pa.

Iždininkas J.
ward Ave., 

Finansų sekr. J. Urboną
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

: —------------- ------------------------------ -- ---------------------

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienč, 16 Bun-* 

ker Avė.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskiene, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T, Zizęn, 673 N. Main St; 
Finansų raštininkė K. čere^kienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. .Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjas: V. Baronienė, 786 N. Montello 
St., M. Dobiene, 221 Ames St; V.( 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių! 
raštininkė M. Potsus, 184 Arnes St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 
St. Visos Montello, Mass.

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salia, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarą parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiinaą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
............................  kvepįl”

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

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

žiai dega ir puikiai

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

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkėt 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 išdirbystėa 
cigarų yir.šminėtai.s vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarų, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir priVatil- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

NDCMR

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kjeipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir MėšlažarneBĮ Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučjų, ^Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI JR IŠTYRIMAI U2DYKĄ
Kraujo Utyrimai, Laboratorijom BandymaiX-Spindtdiai,

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

(Tarpe 4th Avė. ir Irving Pi.) 
M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Kaa yra didžiausias žmogau* pticias?—Salti*. Jis ne tik aankiaaaiaa ligai (rare, Wt 
ir į grab) paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačia Ameriką paganrijuaftu

TT i , , (Miltelius nso žalčio) jokių šalčių nebijo. Ui
U r Dans Cold Powders 75c už baksą apsiginkluok nuo sava 

amžino priešo 1

TT - _ _ yra tai kanuolS prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidu-U 1’1)0 Lax labs Hų Užkietėjimą—kuria žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ. HOMEOPATIfiKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

Siusimai finiku* 
"M *M'V9 adresu,. už ra S y 

s' PRANK* A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

AS, žeminu pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man pridusti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

St. or Av*.

tliestas SUU

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

_ . Ujimas iš 786 Lexington Ave.
♦steigta 25 metai* Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dek kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klasės moterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrintai. • 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganedinimas. Leidimas ir Darbas Užtikrintas
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K. MENK ELI uNIūTe 

Ji visada su “Laisve”

m o rėmėjas.- Valgių p a davė j a 
yra M. Martušiūtė.

Maspethietis.

Nufoto(?rafuoja ir 
numaliavoja viso
kį u fi paveikslus 
ĮVairlorriis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
HmerikoniSkais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

JONAS

TŠRANDAVOJIMAT
PASIRANDAVOJA didelis frontinis 
kambarys. tinkamas vienam ar

, i I ■
Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistine. Mes ’specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtines šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

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

Po ___
Dainuos F. Stankūnas, K.
gftHeš ant smuiko. Jiems akompanuos I-

KUNDROTO APTIEKA
5 . . P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
; j :Kendrick’s ;Herb Laxative yra Padaryta iš 

Gryny Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų 1 ' •

šiais vaisiais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidų- < 
rius ir- pagelbsti sugrąžint naturalį vįdurįų, malimą< - 
Nereikia virint, d tik sumaišyt su Vandeniu ir užsigeri 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiains, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na . i . . . <........................60c, per paštą 65c.

suvažiavimui bus skani vakarienė ir puiki programa.
Menkei iūniiit ė ir Win. Endzįuhs 

L. B. Šalinsite.
Šokiams grieš Elenos Retikevičiūtes orkestrą.

Įžanga $1.50 Ypatai

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Tūkstančiais Eikite Šiandien 
į Protesto Demonstraciją 
Prieš Kapitalo Teisdarystę

Šiandien, šeštadienį, 12:30 
vai. dieną įvyksta didelė ma
sinė demonstracija ties ' City 
Hall, New Yorke. Protestuos 
prieš žiaurius darbininkams 
kapitalistų teismus, indžionk- 
Šinus, prieš peršovimą pikieti- 
ninko drg . Kotoviso, 
abelną streikierių 
jimą iš policijos 
veikia išvien su 
žudeikomis; prieš 
kietininkių daužymą ir specia
liai prieš įstatymo paragrafą 
600-nį, pagal kurį už papras
tą dalyvavimą streiko pikiete 
siunčia darbininkus dviem iki 
šešių mėnesių į kalėjimą. ,

Šią masinę' demonstraciją i ūpas irt. t. 
šaukia Komunistų Partija,! 
Darbo Unijų Vienybės Lyga, 
Jaunųjų Komunistų Lyga, 
Adatos Darbininkų Industrinė 
Uriija, Darbininkių Moterų 
Taryba, kairioji Valgyklų Dar. 
bininkų Unija, Namų Aptar
nautojų Unija ir įvairios kitos 
sąmoningų darbininkų organi
zacijos.

Darbininkai neturi pasiduo
ti didinamam prieš juos tero
rui; v 
kovoti prieš tas blogybes.

Minimoj protesto demonst
racijoj taip pat bus iškelta 
reikalavimai—duot bedarbiam 
pensijas arba darbą su tokiu 
mokesniu, kokį vidutiniai gau
na unijinis darbininkas.

Tai bus protestas ne tiktai 
prieš policijos, miesto valdžios 
ir teismų žiaurumus, bet ir 
prieš išdavikus “socialistus” ir 
Amerikos Darbo Federaciją, 
kurie darbuojasi išvien su bo
sais ir vyriausybe prieš kOVo- 
janęius. darbininkus. >

Nei vienas darbininkas šian
dien iš darbo neprivalo va
žiuoti namo; jo pareiga yra iš 
dirbtuvės traukti tiesiai į ma
sinę protesto demonstraciją, 
prie City Hall, New Yorke.

Saugokitės Gydymų per 
Radio “Stebuklus”

dviėni vyram, gani apšildomas, arti 
prie Lorimer subway stoties, taipgi 
yra gaminamas namie valgis. Kreip
kitės bile laiku. 35 Devoe St., 
Brooklyn. (21-23)
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šeštadienis, Sausio 25,

prieš 
kraujo lie- 

pusės
privatiniais
moterų pi-

Priviso daug šundaktarių, 
kurie panaudoja radio, apgau
dinėdami lengvatikius. New 
Yorko sveikatos komisionie- 
rius Dr. Wynne praneša, kad 
vakarinėse valstijose susikūrė 
žulikų šaika, kuri pardavinėja 
metalinius šalmus (helmetus) ; 
juos garsina z per laikraščius, 
žurnalus ir 
sidėkite tą 
paskirtomis

kuri mef mes iš
leidžiame gydančius 
liūs; tas atgaivins 
gins jums plaukus, 
galvos skaudėjimus 
rins abelną kūno 
Nors jūs tų mūsų
nei girdėsite, nei regėsite, bet 

įtuojaus pajusite, kad eina ge- 
; ryn jūsų sveikata, taisosi

Be to, per radio ‘vis daž
niau tenka girdėt skelbimus 
įvairių, stebuklingai skamban
čių gyduolių. j

Miesto sveikatos komisioni^- 
rius priduria, jog tomis žuh\ 
kystėmis lieka prigauti ne tik
tai paprasti piliečiai, bet ir 
“gana žymūs žmones,” kurie, 
rodosi, turėtų geriau suprasti.

iiii<iTii<iiii pricb juvs ici O“ it i iv> c i ■ •
jie turi iš paskutiniųjų įtartą Zmogzudziy Samdytoją 

Paliuosavo Teisėjas Mancuso
New Yorke teisėjas Mancu

so paliuosavo, kaipo “nekal
tą” C. Terranovą, italų demo
kratų politikierių, gengsterių 
šaikų organizatorių, paliudytą 
žmogžudžių samdytoją, graf- 
terį, kuris su savo sėbrais per 
prievartą plėšė mokesčius iš 
daržovių* pardavinėtojų, su ku
rio žinia buvo suruoštas api
plėšimas 60 svečių laike kito 
teisėjo, Vitalės, pokilio Bron- 
xel

Kadangi ir pats teisėjas 
Mancuso buvo įtartas, kaipo 
vienas iš nubankrūtuoto City 
Trust Banko šmugelninkų, tai 
nieko nėra stebėtina, kad jis 
paliuosavo ir Terranovą be 
bausmės.

SUVAŽIAVIMAS, VAKARIENE, 
KONCERTAS

Visi “Laisvės” Bendrovės dalininkai turi būt suvažiavime
sekantį sekmadienį, 26 sausio (January), 1930, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. šiame bendro
vės suvažiavime turėsime aptarti daug labai svarbių organi- 
zacijinių' ir kitokių dalykų. Suvažiavimo pradžia 10-ta vai. 
ryte.

Lk - ’

■ ' I ‘ • .• —

Pasekmingas Pirmosios 
Kuopos Susirinkimas

Darbininkų Literatu
Draugijos pirmosios kuopos su
sirinkimas, įvykęs šį ketvergą, 
buvo labai pasekmingas. Su
sirinkimui pirmininkavo d. 
Klučinas. šiame susirinkime 
galėjo dalyvauti apie 60 na
rių ir visi reikalai buvo svars
tomi labai pavyzdingai. Kuo
pos atstovai į apskričio konfe
renciją išdavė raportą apie 
tai, kad konferencija buvo pa
sekminga. Pirmoji kuopa už
sipelnė pagyrimo, kad ji ge
rai darbavosi. Narių, kaip 
pasirodė, kuopa pereitais me
tais turėjo 175. Ji ne tik at
laikė seną narių skaičių, bet 
vienu nariu > paaugo. Šiemet 
reikia visiems rūpinties, kad 
kuopa būtinai turėtų 

j.ryti iki 200 narių.
Šiame susirinkime 

k ėjo už šiuos metus 
riai. Tai labai gerai,
ties Draugijon reikia metų pra
džioje. Sykį užsimokėta, tai 
jau ir rūpesčių nėra. Visi na
riai atsiėmė tik ką išėjusią 
Seno Vinco knygą ir sakėsi ją 
skaitysią.

Susirinkusiems draugams ir 
draugėms d. J. Siurba davė 
įdomią lekciją apie Amerikos 
darbininkų klasės padėtį sąry
šy su tarptautine padėtim ir 
darė atatinkamas išvadas apie 
Komunistų Partijos užduotį. 
Praktikinis prelekcijos tikslas 
buvo įrodyti,* kad kiekvienas 
simpatizuojantis partijai stotų 
į jos eiles. Sąryšy su tuo išsi
vystė labai gyvos ir įdomios 
diskusijos, kuriose dalyvavo 
Mizara, Kazakevičius, Purvė- 
nas, Depsas, Jankūnas, Prūsei- 
ka, Buknys, Klučinas, Oriš
kus, Balčiūnas ir dar keli ki
ti. Iš esmės niekas prieš stoji
mą partijon nepasisakė. Buvo 
tiktai įvairių technikinių už
metimų. šios diskusijos buvo 
itin naudingos tuo, kad parti
jos poziclda ir rolė buvo labai 
vykusiai nušviesta ir simpatija 
partijai padidėjo. Ne^urie 
draugai tikrai pasižadėjo sto
ti partijon.

Vienas iš -draugų - pakėlė 
klausimą apie tai, kad grei
čiausiu galimu laiku reikia su
rengti diskusijas apie rolę Vy
tauto ir religijos klausimu. 
Tam reikalui išrinkta komisi
ja.

Dabar draugai rūpinkimės, 
kad sekančian susirinkiman 
atsivestume naujų narių. Ne
užmirškite, kad kiekvienas 
naujai įstojantis Draugijon na
rys gauna ne tiktai tų metų 
leidinius, bet ir dovanų—vie
ną 
tų knygų.

Kairioji Unija Laimėjo 
Dešimtyje Siuvyklų

Kairioji Adatos Darbininkų 
Industrinė Unija paskelbė 
streiką dar dešimtyje moteriš
kų drabužių dirbtuvių.

Užvakar buvo laimėtas tos 
unijos streikas dešimtyje pir-l 
miau užstreikuotų siuvyklų.

'Tuščia, vadinasi, yra šneka 
tų, kurie pasakoja, būk kai
rioji kriaučių unija dar mažai 
ką reiškianti.

Dabar ūiiijk Išleido atsišau
kimus, kad visose Siuvyklose' 
darbininkai organizuotų savo 
“šapų” komitetus ir rengtųsi 
į didelį bendrą streiką už u- 
nijines sąlygas, . prasidedant 
naujam darbų" sezonui.

Kuomet “socialistų” mulki
nama kompaniena unijukė 
International Ladieš’ Garment 
Workeriu varinėja pardavikiš- 
kas derybas su bosais, “ren
giasi” streikuot, tai kairioji 
siuvėjų unija leidžiasi į vis 
platesnę tikrą kovą ir, kaip 
matome, turi pasisekimo.

Prie Maspetho Kuopos 
Rašosi Jaunuoliai

Prie Am. Liet. Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuopos 
Mas'pethe (138) pastarame su
sirinkime prisirašė keturi jau
nuoliai : Zablackiūtė, Zablac- 
kutis, Cibulskutis ir Kaulinu- 
kas. Tai yra labai pagirti
nas dalykas.

Šiemet Maspetho kuopa ža
da geriau darbuoties ir pakil
ti narių 'skaičium. Maspethe, 
gerai pasidarbavus, galima 
dar daug naujų narių gauti.

Kuopos Narys.

Iš Jaunųjų Darbininkų 
Kliubo Susirinkimo

Paskutiniame Jaunųjų 
bininkų Kliubo susirinkime pa
daryta keli nutarimai apie ge
rinimą Kliubo sportų progra
mos, kas prisidės prie patrau
kimo daugiau lietuvių darbi
ninkiškų jaunuoli!) į Kliubą 
bei i jo parengimus.

Nutarta lavintis basket ball 
ir base ball žaidimuose; kiti 
kliubiečiai ir kliubietės apsi
ėmė mokintis įvairių kitų spor
tų. Charles Yurkevičius suma
nė užvesti lošimą ypatingais 
automatiškais čekeriais, kokių 
dar, tur būt, nei vienas nema
tėte : pasakysi kokiai čekerių 
figūrai pasislinkti, tai ji ir ei
na sulig paliepimo.

Kliubas nutarė surengt balių, 
kuriame tie čekeriai bus vie
nas iš navatniausių dalykų. 
Tik tėmykite “Laisvę,” kur bus 
pranešta, kada ta pramoga tu
rės įvykti ir kokia bus jos 
programa.

Ir Vėl Smagus Vakaras 
Ridgewoode

Šią subatą, sausio 25 dieną, 
Degulio ir šapalo salėje, 147 
Thames St., bus smagus ridge*- 
woodiečių balius ir šokiai, 
griežiant gerai orkestrai. Pra
džia 6 :.3O vai. vakare. Jau 
senai visiems žinoma, kad 
mūsų rengiami vakarėliai bū
na suėjusios publikos visapu
sio patenkinimo 
o šiuo sykiu manome 
gesnio laiko turėti, 
šokių, bus daugybė 
užkandžių. Įžanga, 
suomet, labai pigi: 
asmeniui 
sos apielinkės draugus ir pri
tarėjus bei jaunimą, norinčius 
smagiai pabaliavoti, ateiti į 
mūsų parengimą. Tik nesivė- 
luokite. Rengia abidvi Ridge- 
woodo progresyvių darbininkų 
organizacijos-—A. L. D. L. D. 
55 kuopa ir L. D. S. A. 132 
kuopa, kurios visuomet atsi

liepia į gyvuosius darbininkų 
reikalus. Komisija.

bankietai, 
: dar sma- 

Apart 
žaislų ir 
kaip vi- 
tik 35 c 

Tat kviečiame vi-

PASIRANDAVOJA didelis ir švie
sus kambarys del dviejų merginų 

arba vaikinų. Kreipkitės po No. 234 
Grand St., ant antru lubu, Brook
lyn, N. Y. ‘ (20-22)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviška užeiga, ga

li pirkti vien biznį arba su visu 
namu. Biznis įdirbtas, jokios bėdos 
neturėta per visą laiką. Randa ne
brangi. Prie biznio yra kambariai. 
Pardavimo priežastis—noriu apleisti 
miestą. Labai gera proga, pasinau
doki!. P. Gvazdaitis, 86 Jackson 
St., Newark, N. J. (2027)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA senyva moteris pri

žiūrėjimui 2 metų kūdikio. K.
Meškauskas, 224 Ripley Pl., Eliza
beth, N. J: ‘ ;(20-25)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

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

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

Nedėliomia 10 A. M. iki J P. M.

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
t i Į

G. DA

PerkraUstGmM namų ’ rakjiAdus 
ir kitokius stambius ir smul
kius daiktus ne tik Maspethe, 
Brooklyne ir New Yorke, bet ir 
iš tolimų miėstų. * Kainoš že
mos, patarnavimas greitas Ir 
patenkinantis. Kreipkitės:
54-18—66th St., Maspeth, N. Y.

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.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIĘTUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

jo nauja gyvenimo rietą:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
i į 'J i

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
aut visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vesjelijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Telephone: Stagg 4409

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

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
< | ? j' t ‘ '■

(Arti Marčy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary
Public

PHONE 
Stagg 
5043

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumeriy. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

pažįstate mus, mes pažįstameJūs L. T , 
jus, bet jau šen^i matėm ėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

Daugėlos ir Januškevičiaus 
Valgykla Maspethe

J. I. Daugėla ir S, Januške
vičius nusipirko valgyklą, 
6819 Grand Avenuė, Maspe
the, L. J;, )N- Y. Daugėla yra 
žinomas, kaip geras virėjas. 
Jis yra darbininkiško judėji-

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union , Avenue 
(Arti Grand St) 

BROOKLYN, N. Y.
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