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įstatymą Ohio ValstijojKomunistą Veikimo

nį Darbininkų Susirinkimą Bronxe

Šio miesto -darbininkai

i

Metai Buvo Taikos Metai

Įkalino 20 Studentų su

Tūk’stanČiai Neteks

ju-
iš

Policija Užpuolė Knygų 
Krautuvę Phiiadelphijoj

sua- 
ra- 

Ne-

rei-
Su

Italija Pasitrauksianti Iš 
Laivynų Konferencijos

Sovietų Atstovas Dar 
gavo Pranešimo

rio Komunistų Partijos.
“Komunistų Partija ragi

na visus šio miesto darbi
ninkus rengtis į kovą prieš 
išnaudotojus. Mes ragina-

Nužudė Pačią ir Pats 
Nusižudė

t ’
MADRID, (Ispanija* 

Penktadienį įvyko Streikuo
jančių studentų ’ susikirti-

kė jį apsupus. •Neprileido 
prie jo nei vieno jo draugo.

Katovis numirė už aštuo-

• t j 
m

šant dar* nežinoma, 
mažai yra sužeistų.

Dalyvis.

Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Sausio (January) 27, 1930

^Darbininkai, organizuo- 
kitės, mobilizuokitės. Stoki
te ir būdavokitė kęvoįančią 
•darbininkų klasės * ofgahlža- 
ciją, Komunistų Partiją/’

NEW YORK.— Penkta
dienį, 5:30 vai. vakare, nu- neužmirš Steve Katoviso, 
mirė Steve Katovis, kovo- kovojančio darbininko, na- 
jantis graikas darbininkas

Numirė Draugas Katovis

nių dienų po to, kaip jį per-*me šio miesto darbininkus 
šovė policistas Harry Kiritz: aiškiai pasakyti darbda- 
laike policijos

15,000 Darbininkų 
Sustreikavo Porto Rico

SAN JUAN, Porto Rico. 
—Porto Rico apie 15,000 
darbininkų, dirbančių lau
kuose prie cukrinių nendrių 
apdirbimo, išėjo į streiką, 
reikalaudami pakelti algas 
nuo 75 centų į dieną iki $1.- 
50c. į dieną maksimum.

Darbdaviai sako, kad cu
kraus kaina esanti pigi ir 
del to jie negali daugiau 
mokėti darbininkams.

Pasaulinio Karo Vetera
nas Numirė Teisme

Mount Clemens, Mich.— 
George Schwartz, 42 metų 
amžiaus, sužeistas* pasauli
niam kare, penktadienį čia i 
vietos teisme prašė pagel- 
bos savo keturiems vaiku
čiams. Sakė, kad jis kaipo 
ligonis negali tų vaikučių 
užlaikyti.

Teisėjui klausinėjant jo 
balsas pradėjo keistis ir jis 
pareiškė teisėjui: “Aš ser
gu. Manau, kad mirsiu.”

Tuojaus po to jis parkri
to ir numirė.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, T i k

- Retežius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

tz * i v * ^^000 su •litija BuffaloKnmnnichi Vaikimn 7 C y y

Mieste Marguojant j Miesto Salę
Daug Bedarbių Policija Brutą liškai Sumušė; Šeši Tapo Su

areštuoti; Minia Maršavo į Policijos Stotį
masiniai bedarbių mitingai, 
vienas buvo prie dideles 
plieno dirbtuvės, kitas prie 
Fordo dirbtuvės.

Kuomet šeši darbininkai 
tapo suareštuoti, tai minia 
bedarbių maršavo į polici
jos stotį; reikalavo juos pa- 
liuosuoti.

Po išardomo demonstra
cijos daug bedarbių susi
rinko į Komunistų Partijos 
įstaigą. Policija užpuolė 
Komunistų Partijos namą 
ir vijo lauk kiekvieną; ku
ris tik kiek pasipriešino, tą 
mušė.

Šiame mieste yra. didelė 
bedarbė. Komūnistų Parti
ja organizuoja i bedarbius į 
Bedarbių Tarybą.

BERLYNAS.— Penki 
reiviai tapo prašalinti 
Vokietijos laivyno, kalti
nant juos skleidime komu
nistinės propagandos.

Valdžios viršininkai pa
reiškė, kad “griežti žings
niai daromi sustabdymui 
augančio revoliucinio veiki
mo Vokietijos armijoj ir 
laivyne.”

Keletas komunistų tapo 
suareštuota už dalinimą la- 

I pelių jurininkams.
BATAVIA, N. Y.— Susi-' ‘

“E!Francija ir llalija Nesu- 
sitaiko Laivyną

Klausime
tadienį pasigriebė revolverį i 
ir nušovė savo pačią. Pas-; 
kui pats save nusišovė. Jų 
vyriausia duktė, 17 metų 
amžiaus, pašaukė kaimy
nus, kurie pranešė policijai 
apie tragediją.

Meksika Patenkino 
Amerikos Imperialistus

WASHINGTON.— Wa- 
shingtono’ valdininkai atsi
sako ką nors viešai sakyti 
del * Meksikos nutraukimo 
diplomatinių santikių su 
Sovietų Sąjunga. Neoficia
liai pranešama, kad Wa- 
shingtono valdžia labai pa
tenkinta tokiuo Meksikos 
žingsniu.
. Aišku, Meksikos valdžia 
tokį žingsnį darė su žinia 
Washingtono valdžios.

Atlanta, Ga.— Penktadie
nio vakarą čia ligoninėj nu
mirė ponia Rebecca LatimeV 
Felton, 94 metų amžiaus. Ji 
buvo vienatinė moteris 
Jfaųgtinių Valstijų senate.

Pragyvenimo Kaina Ne- 
; i f. Į pasikeitė

• - i:—
, Washington.— Darbo De- 

., r partmentas .praneša,
per paskutinius šešis mėne
sius 1929 metų pragyveni
mo kaina nepasikeitė.

Gruodžio mėnesį Jkį^kvie- 
nam asmeniui kainavo pra- 

• gyvenimas 71.4 nuošimčiu 
daugiau, negu 1913 metais; 
20.3 nuošimčių mažiau, ne- 

_j gu birželio mėnesį, 1929 
metais, ir vienu dešimtada
liu vieno nuošimčio dau
giau, negu pabaigoj 1928
metu.

LONDONAS. Dino Gran
dį, Italijos užsienio reikalų 
minister is ir delegacijos gal
va laivynų konferencijoj, 
penktadienį ilgai kalbėjosi 
su premjeru MacDonaldu, 
o paskui su Jungtinių Vals
tijų delegacijos galva, Stim
son. Jie tarėsi apie Italijos 
nesusitaikymą su Franci j a 
del laivynų spėkų lygybės. 
Pasirodo, kad konferenci
joj veikiausia kils nemažas 
susikirtimas tarp Italijos ir 
Franci jos.

Grandi pareiškė, kad Ita
lijos padėtis Viduržeminėse 
jūrose reikalauja, idant Ita
lijos laivyno spėka būtų ly
gi Franci jos laivyno spėkai, 
ir Italija pasibrėžus to 
kalanti konferencijoj, 
tuo nesutinka Francija.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Pranešęs, kad jis pradės 
kampaniją prieš “nepado
rių” knygų leidėjus ir par
davėjus, distrikto prokuro
ras Monaghan penktadienį

kad pasiuntė policiją padaryti 
kratą Horace T; Townsend 
knygų krautuvėj. Policija 
užgriebė $10,000 vertės taip 
vadinamų “nepadorių” kny
gų, piešinių ir paveikslų. 
Taipgi suareštavo krautu
vės savininką Townsend.

Kitoj knygų krautuvėj 
taipgi padarė užpuolimą ir 
pagriebė kiek knygų.

p* Chicago, Ill.— Cįicagos 
miesto finansiniam kriziui * f 'i 1 • * ?didėjant, 40,000 miesto dar
bininkų negauna algų.

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Moore laivų būdavo j imo 
kompanija pradėjo nukapo
ti darbininkams algas. Ne- 
kuriems darbininkams nu- 
kapoja algas ant 50 nuošim
čių.

BUFFALO, N. Y.—Penk
tadienį čia suvirs 3,000 be
darbių maršavo gatvėmis į 
miesto salę reikalauti, kad 
valdžid suteiktų pašelpą.

Demonstraciją vadovavo 
Komunistų Partija. Polici
ja brutališkai užpuolė de7 
monstrantus. Per dešimts 
blokų bedarbiai kovojo su 
policija, kol policijai paga
lios pavyko išdraskyti de- 

imonstraciją. Raitieji poli- 
I cistai nemažai bedarbių su
mušė; jie jojo tiesiog į mi
nią, kad suardyti demon
straciją. šeši darbininkai 
tapo suareštuoti. Keturi 
tapo sulaikyti po $500 kau
cijos, du po $100 kaucijos.

Pirma maršavimo į mies
to salę, ant gatvių įvyko

CANTON, Ohio.— Pen
kiolika delegatų, atstovau
jančių 10 organizacijų, da
lyvavo čia konferencijoj, 
sausio 21 d., kovai prieš 
kriminąlio sindikalizmo įs
tatymą Ohio valstijoj.

Harrry Fox iš Cleveland
Komunistų Paitijos janįįs graikas darbininkas, 

distnkto raportavo apie by- Iki pat mirtieg policija lai.

Darbininkai Buvo Susirinkę I šreikšti Solidarumą Miller’s 
Marketo St reikieriams

PUIKIAI PAVYKO KOMUNISTU PRO
TESTO DEMONSTRACIJA NEW YORKE

Pereitą šeštadienį (12:30 Kiek demonstrantų 
pp.) prie miesto New Yor- raštuota, šiuos žodžius 
ko rotužės Amerikos Ko
munistų Partijos Antras 
Distriktas suruošė demon
straciją užpro testavimuiLtJŪJk/A Vz ICO VCV V Ai AA Lt A 

prieš brutališkumą poliei- per 3/Į00 Metų tik 248 
jos, kuri nužudė draugą 
Stepą Katovis, streikierį ir 
komunistą,* kuomet jis sto
vėjo šalygatvyj.

Paskirtu laiku visa mies
to rotužė buvo apstatyta 
policija — raita ir pėsčia. 
Neveizint to, tūkstančiai 
darbininkų susirinko ties, 
miesto rotūze ir vienų, ^sy
kiu iškėlė plakatus (iška
bas), smerkiančius Tapima- 
ny Hali policiją ir jos.bru-į 
tališkumą.. Tuo.,pačiu šy-l 
kiu d. Robert Minor, “Ųai- 
ly Workerio” . redaktorius, 
pasilipęs ant miesto rotužės 
laiptų, ėmė sakyti prakal-

maš su! policija* Dvidešimts
Policija puolėsi ant kalbė-! studentų tapo suareštuota* 

tojų ir demonstrantų; pra
dėjo stumdyti ir mušti. De
monstrantai pasitraukė ir 
ant kito kampo jų kalbėto
jai (kurių dar nesuarešta
vo) stojosi kalbėti. Polici
ja vėl vaikė, mušė.

Kokiose penkiose vietose 
demonstracijos

PARYŽIUS.— Profeso
rius Pella, Rumunijos atsto
vas Tautų Lygoj, nesenai 
aprokavo, kad per 3,400 me
tų, kiek žinoma pasaulinėj 
istorijoj, buvo labai daug j 
karų, lokalinių ir visuotinų. 
Jis nurodo, kad u per tuos 
metus taip ; vadinamų> tai
kos metų buvo tik 248*

Taipgi sustreikavo 1200 
taksi šoferių; jie reikalauja 
pakelti algas.

Fašistinė valdžia daugiau, 
policijos pastatė šiame mie
ste.

Geneva, Šveicarija.—Tau- 
ištriško ’ tų Lyga pasiuntė slaptą 

spontaniškai ir policija vis. pranešimą Bolivijos ir Pa- 
jas draskė. Nemažai paša-,raguay valdžioms, delei tų 
linių žmonių, kurie ėjo pro šalių naujo susikirtimo ru- 
šalį, policijantai apdaužė. ■ bezių klausinė. • : .

las del peržengimo sindika- 
listinio įstatymo Ohio val
stijoj. Jis nurodė, kad rei
kalinga suorganizuoti pla
čias darbininkų organizaci
jų konferencijas kovai prieš 
ta įstatymą. Tas įstatymas 
daugiausia atkreiptas prieš 
Komunistų Partiją.

Rumunijoj Fašistai Už
puolė Komunistą 

Advokatą
BUCHAREST, Rumunija. 

—Czernowitz mieste penk
tadienį įvyko 42 komunistų 
teismas. Komunistai tapo 
pasmerkti ilgiems metams 
kalėjimo. Fašistiniai stu
dentai suorganizavo demon
straciją prieš nuteistuosius 
komunistus. Jie pasigriebė 
Petroshcano, komunistų ad
vokatą, ir smarkiai jį sumu
šė.

Kuomet ta žinia pasklydo 
darbininkų distrikte, tai di
delė minia darbininkų mar
gavo gatvėmis atakuoti fa
šistų studentų butus. Poli
cija atėjo studentams į pa- 
gelbą.

LONDONAS.— Eina gan
dai, kad Italija pasitrauk
sianti iš laivynų konferen
cijos, jeigunebus išpildy
tas jos1 reikalavimas leisti 
jai turėti lygų laivyną 
Franci jos laivynu.

laike policijos brutališko viams, . kad mes neleisime 
užpuolimo ant Darbo Unijos 'Policijai arba gengsteriams, 
Vienybės Lygos masinio su-1 kuriuos . i , ..
sirinkimo, kuris įvyko prie 
Miller’s Marketo, Bronxe, 
išreiškimui simpatijos strei
kuojantiems to marketo 
darbininkams. Policija už
puolus pradėjo šaudyti- į 
darbininkus. Katovis tapo 
peršautas į nugarą.

Katovis buvo veiklus Ko
munistų Partijos narys. Jis 
taipgi priklausė prie Buil
ding Maintenance Workers 
Unijos. Katovis buvo 40 
metų amžiaus.

Tą pačią dieną, kada nu
mirė draugas Katovis, poli
cija brutališkai užpuolė 
Monroe kafeterijos strei
kuojančius darbininkus ir 
sumušė kelis streikierius. 
Ir čia policija Šaudė.

“New Yorko darbdaviai 
gavo savo auką—jų pirmas 
nužudytas darbininkas da
bar besitęsiančioj kovoj,” 
sako Komunistų Partijos 
pareiškimas del nužudymo 
draugo Katoviso.

“Nužudymas Katoviso 
mums parodo, ką šio mies
to fabrikantai ir bankieriai 
planuoja, šiandien dvide
šimts maisto darbininkų ta
po suareštuota už pikietavi- 
mą; čeverykų darbininkai 
tapo išvyti.) iš jų svetainių 
ir buvo areštuojami. Poli
cija buožėmis muša moteris, 
dalyvaujančias pikietavirrie 
ir demonstracijose.

“Šimtai tūkstančių šio 
miesto darbininkų neturi 
darbo, veltui vaikšto nuo 
dirbtuvės prie dirbtuvės 
jieškodami darbo. Miesto 
majoras Walker pasikėlė 
sau algą (iki $40,000 į me
tus) ir pakelė algas kitiems 
miesto valdininkams; jie 
tyčiojasi iš badaujančių 
darbininkų, vyrų, moterų ir 
vaikų.

“Nėra jokios pašelpos be
darbiams, bet daug pinigų 
praleidžiama rengimuiši 
prie imperialistinio kąro... '

; remia Socialistų 
Partija ir Amerikos Darbo 
Federacija, žudyt mūsų ko
vojančius brolius.

“Mes suorganizuosime 
Darbininkų Apsigynimo

Kiek Viso Komunistą
Sovietą Sąjungoje

MASKVA.-- Sulig. ve- 
liausią paskelbtų oficialių 
skaitlinių, Sovietų Sąjungoj 
Komunistų Partija viso na
rių turi 1,551,000. Į tą skai
čių neįeina komunistai, tar
naujanti Raudonojoj Arnu- 
JOJ- • ’ :i;

Apie 65 nuošimčiai narių 
yra iš darbininkų klasės, 20 
nuošimčių iš valstiečių ir 
apie 15 nuošimčių ofisų 
darbininkų ir amatninkų. 
Partijoj priklauso 212,000 
moterų.

Laike nesenai įvy‘ 
apsivalymo nuo negei; 
elementų, apie lt hit' 
narių išmesta ‘ i

1 nuošimčių .
iš Partijoa.v*8|S 

Kuomet 1921 met. buvo ap
sivalymas, tat'apie''30 nuo
šimčių narių buvo prašalin
ta.Ne-

Shanghai us.— Ketvirta
dienį čia biednųjų sekcijoj 
ištiko gaisras. Desėtkai 
šlubelių sudegė.. 1,500 žmo
nių liko be namų.

Sovietų atstovas Meksi
koj, Makar, penktadienį pa
sikalbėjime su laikraščių 
korespondentais, Mexico Ci
ty, pareiškė, kad jis dar ne
gavo pranešimo nuo Sovie
tų valdžios, kokį žingsnį 
daryti šiuo tarpu.

yer miesto majoras p 
šė, kad Austrijos pagarsi 
jusi dirbtuvė Steyer, ku 
daugiausia išdirba automc 
bilius, kurioj pirmiaus 
vo gaminama ginki 
amunicija, užsidarys. Tū 
Jaučiai darbininkų nei 
darbo.

Austrijoj ir taip jau yr 
daug bedarbių.

Vasario 2 d., Labor Lyceum Svetainėj, Brooklyn, Bus Amerikos Komunistu Partijos Lietuvių Centro Biuro Koncertas
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juodlapis mano,
PITTSBURGH, PA

nemažiau, kaip 400 d. Tauras, kad tuoj butų pada-'

Išlei-

r‘

BOSTONAS IR APIELINKĖ

ž-avęj apt.isĄ kohčęMš^.i klirįį įįvyko.’ 
išpildys ?Worcester Aidot Cho-.' j^an ia]

Sausio 27 h

bendromis 
tegalėsime

jėgomis 
tokius

i

išleidžia bilionus dolerių, - besidengdama į 
karą, d bedarbiams, jiei dolerio nesuranda 
Bet Išdarbiai, ii; s.u jais einanti darbinin-

■

TI

metams pirmininku iš- 
L. Pruseįka, sekreto- 
Baches, iždininke J.
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Darbininkų judėjimas neštų daug geresnių vaisių, jei
gu visi laikytų mintyje tą tiesą, jog tik “per kovą įgysi 
tu sayą . teises”. '' ‘ ,,. . ; ,

Amerikos Komunistų Partija ir Darbo Unijų Vieny
bės Lyga stengiasi šią tiesą giliai įkajti darbininkams į 
galvą, per .masinius streikų .pikietus ir demonstracijas.-

Imant'NeW Yorką, kiek paskutiniu laiku buvo laimėta 
streikų Ppeš savininkus valgyklų, drabužio siuvyklų, če- 
verykų airbtuvių ir kt, tai vis tik per masinius pikieta- 
vimiiš strėikierių ir jiems pritariančių "darbininkų.

I*aiš masiniais darbininkų išėjimais yra laužoma my
limoji fabrikantų priemonė—indžionkšinas. Išgauną iš 
teisėju indžionkšinus, kad streikieriams uždrausta net 
praeiti pro darbavietę. Bet komunistų vadovaujami 
streikuojantieji darbininkai spjauja ant indžionkšino, 
sukelia demonstraciją ir duoda mūšį policijai, užpuolan
čiai demonstracinį pikietą.

Dabar New Yorke yra naudojama įstatų paragrafas 
600, sulig kurio siunčia pikietininkus dviem iki šešių mė
nesių kalėjiman. Komunistų Partija ir Darbo Unijų 
Vienybęš Lyga sako, kad jokiais nusiskundimais nei 
verkšlenimais mes nepanaikinsime tą begėdišką įstatą, 
kuris, faktinai reikalauja, kad darbininkai liautųsi kovo
ję už savo būklę; mes jį, tačiaus, galime padaryti nieko 
nereiškiančiu ir pasiusti atgal į supelėjusius archyvus, 
per masinį indžionkšinų laužymą, per tūkstančių darbi- 
mhkų stpęikines demonstracijas.

Policija labai narsi, kada mato keletą pikietininkų iš
viso; Ipęt kuomet pikietuoja tūkstančiai, pasiryžę apsi
ginta, tai ir tie “narsuoliai” būna priversti apsimąstyti 
pirin, ųegir ^oka ant darbininkų;.

■ ' Kad’ eiti j tokias demonstracijas yra kiek asmeninio 
pavojaus,, kad keletas demonstrantų gali nukentėti, ta
tai Savaime suprantama, nes “kiekviena kova reikalin
ga Taip antai, pereitą penktadienį mirė draugas
Steyei;KątbVis,,kurį iš užpakalio niekšiškai peršovė'polio- 
manas H. *Kiritz, laike demonstracijos prieš Millerio vai-' 
gių manketą Bronxe^ N. Y. Jo mirties dienoje policma-

- nas Jbuvo pradėjęs šaudytu>į_> pikietus prieš Monroe val
gyklą, New Yorke. Dieną pirm drg. Katoviso mirties 
buvo policijos apdaužyta ir areštuota pustuzinis 'mote
rų jdarbininkių,. kurios demonstravo prieš tą patį Mille
rio.onarketą. Bet tuo pačiu laiku per masinius pikietus 
New Yorke.tapo laimėta streikai prieš du kitus valgio 
produktų ,marketus ir dešimt streikų prieš moteriškų 
drabužių darbininkų siuvyklas.

New1, Yorko apygardos Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
konferencijoj sausio 24 d., Irving Plaza svetainėje, kiekvienas 
kalbėtojas kreipė domę į tai, kad šiuo laiku Amerikoje mes ne 
vien rengiamės j kovą, bet kovojame bei turimo kovoti su di
desniu griežtumu, negu kada pirmiau. Kito pasirinkimo nėra— 
arba stoti į tikrus mūšius, arba vergiškai pasiduoti kapitalis- 

, tams, kurie, krizį kęsdami, su vis bjauresniu nachališkurųu puo
la ip.smaug^a darbininkus.

Toj konferencijoj, be kitko, buvo pastatyta klausimas: kas 
gi Hčtiktų daryti tokioje padėtyje, su kuria susiduria Brooklyn© 
čcverykų fabrikų darbininkai? Negana, kad prieš strei- > 
kuo£ftričių& šiaurius išduotas indžionkšinas,—ateina į streikierių | 
raštines bei centrus du trys policmanai; išveja laukan randa
mus tfen streiko vadus bei dalyvius; užrakina vietą ir daugiau 

. nebeleidžia į streikierių pasisamdytus kambarius.
Atsakymas toks—šimtais, o jei reikės ir tūkstančiais, eit į 

' tų etneikierių demonstracijas ir per prievartą išmest policiją 
iŠ atliko .centrų ir nu vyt tuos “tvarkdarius” nuo užstotų durų, 

darbininkai tatai gali padaryti, visai netenka abejoti.
R W į i A mųūini stręikai jau sęnai būtų buvę šimtaprocenti

niai ’pralaimėti;' jeigu jie būtų buvę vedami senoviškai, jeigu 
juo^įtŪį btfvę drebinama kinkos ir rodoma pagarbą priesdar- 
binirtMMkiėms btiržuazįjos. įstatymams ir kapitalistinių teismų

. indžflmKŠinam^. Dabar gi, su kovojančia komunistine vadovy- 
r be, padaryta ir daroma laimėjimų1; ir laimėjimai turės būt

L; ka* (Jhįtas cįijiė^ni^ ,jęigų dąrbinihkų masės naudos tokią taktiką, 
į’/ taktikaręikaiihgą-ir bedarbiui fropte. Iki šiol'mi- 
& • ■bedarytų' tiktai .pankiškais ’blefais “maitipo” šalies *valJ 

^ilįątir4 kapitalistai1, ‘žadėdami atidaryti haujųs darbus, jsiękiap-i 
10. bilįonų dolerių, pranašaudami greitą “gerovės su- 

frįžtm<’U 1 Ąpię‘pensijas bedarbiams jie, neprtsimįnė;. apie tūo- 
jauthiį bedarbiams užšiėmimą,. apmokama sulig unijinių algų, 

nei necyptelėjo, šlrtitai gi tūkstančiu bedarbių kenčia 
Mik j 'ir šaltį be- mažiausio palengvinimo.

Nejaugi tad bedarbiai tūrėtų vien pilvus kieciąu d,ei alkio, su- 
•iverti, dantimis nuo šalčio kalenti, tylėti ir stipti?

Kdmuništų Partija ir Darbo Unijų Vienybės Lyga jiems ka 
M nurodo—neatlaidžią kovą už bedarbių reikalus. Ir tos ko- 

' asirtiškimą jau matome, pav., Buffalo, N. Y., kur 3,000 
Kfbių ątpjo į demonstraciją, skardžiai reikalaudami medžia- 

apVūpinimo iš valstybės ir kapitalistų, ir stodami į bata- 
BU pbličlja, kuri užpuolė išblaškyti demonstrantus.

Tfleniai laikraščiuose‘ skaitėme, kaip Frankfurte, ,Vaka- 
Vokietijoje, bedarbių jnases surengė masinę demonstra- 
komunistais priešakyje ir privertė miesto vyriAiisybę 

lobiams pensijos,-^-kuomet ramūs dejavimai ir maL 
negelbėjo.

valdžia 
imperialistinį 
amu pinigų”.

I •vi ■ •U T i 4^ . t f Laiškas is Lietuvos
Gavo Lietuvių Darbininkų 

Literatūros
Fishwick Laimėjo

United Miners Unijos Illi
nois distriktas jau ir juridi
niai bus atskeltas nuo Le- 
wiso mašinos. Kaip žino
mas, Fishwickas, Farring- 
tonas ir kompanija jau se
nai f ak tinai at skėlė šitą di- 
striktą ir valdėsi nepriklau
somai nuo Lewiso mašinos. 
Pastarasis kreipėsi teišmap, 
kuris, taciaūs, s^reijdiipą 
padarė' naiidaį Fisliwičkoį i

*■ ■ f ’ 1 į -; > ! ’ L
Taigi šiaTKjien; ‘ Ilinojaus 

anglies baronai ‘ ' ^er i sąyO • 
teisįną pavedė 1 ;
ir Ko. “rūpintis” ’ rriainiėrip 
reikalais. . Jis. turės teisę 
juos pardavinėti, ką iki šiol 
darė Lewisas. Be ; abejo, 
dalis suklaidintų darbinin
kų dar seks Lewisą. 'Biuro
kratai bandys visokiais pa
žadais dar kartą apgaudi
nėti angliakasius.. Bet jie 
jau gerokai yra pasimokinę 
iš praeities, kad tikėti tiem 
ponam.

Pažangus darbininkai an
gliakasiai privalo stiprinti, 
kiek drūti, Nacionalę Mai- 
nierių Uniją. Plėškit jos 
įtaką, ruoškitės kovai už 
iššlavimą laukan biurokra
tų ir jų bernų.

Lietuviai angliakasiai, ra
šykit kuodaugiausiai žinių

dien-

Siųskit Aukas f 
{dievinimui Monarcho

Šiuo tarpu Amerikoje 
lankosi savo laiku keisty
bėmis paskilbęs lietuvis gra- 
borius ( Liutkgluškąs, kurį 
atsiuntė Lietuvos, . fašistai, 
kaipo “smegenis”, ^ųopgapi- 
zuoti Amerikos lietuvius ap- 
vaikščiojimuf Vytauto fjubi- 
lėjaus.1 Fašistų UįiAs huro- 
Ūo, kad Z1' " '/ : J

Vyriausias Vyt. Didž. komi- 
’ tetas' tikisi' niordllės, o ypač 
materialės paramos iš Ameri
kos lietuvių. Yįyriąusias 
Didž. fkormtetasudeaa) aaugi vil-r 
ties tame, kad Amerikos lietu- 

‘viai atmetę šalin; partijipius 
bei religinius- skirtumus,: pri
sidėtų -šį darbą dirbti ir jau 
išdirbtais bei patvirtintais vy
riausiojo Vyr. Didž. komiteto 
nuostatais šiam’ darbe vaduo- 
tųsi. *’ • 1 / .
Kaip matom,’ fašistams 

labiausiai kvepia amerikie
čių doleriai, todėl jiems ir 
svarbi “ypač materialė” pa
spirtis. Jie tuos dolerius 
kaulijo iš Amerikos lietuvių 
darbininkų per pastaruo
sius desėtką metų, tačiaus 
savo koserių dar vis nepri- 
pildė.

Fašistų 
kad’ •

.. .Tik 
veikdami,
didelius ir žymius dalykus įkū- 

' nyti ir Vyt. Didž- asmenį mū
sų tautoje įaPižinti bei įdiė- 

! vinti.1 ; ' 1 -i'! * 1
■ ’ ! ' U r-t; . . , /. -

Mes andai rašydami “L.” 
apie > Vyitautąo: neklydome, 
sakydami], kad1’fašistai’ ir 
^kunigai Vytautą nori' šven^- 
tuoju padaryti už tai, kad 
jis skerdė žemaičius, kardu 
ir ugnimi krikštydamas. 
:Dabar fašistą; ątyirai pasi
sako, kad Vyt^ųtag relkėš 
įdieyinti, padąryįi dievaičiu, 
šventuoju.' BeE; 1 reikalingi 
pinigai, kad už įdievinimą 
monarcho būtys fašistų ir 
kunigų galėtų gerai pasi
lakti, pasivažinėti, paūžti ir 
dar “juodai dienai” pasidė
ti.

Taigi, kurie' trokštate že
maičių skerdiką, pardaviką 
ir “krikštytoją” įdievinti— 
aukokit fašistams dolerius.

Vienas mūs skaitytojas 
(įš Serantono) prisiuntė 
laišką, rašytą savo giminai-Į 
čio (18 m. amžiaus) Lietu-; 
voje. Tarpe kitko, jame sa
koma:

1 “Visų pirma duodu žinoti, 
kad jūsų siuntinį priėmėm. 
Dėkoju už dovanas. Drau
ge dėkavoju Pranui už kny
gas. Rądau sekamas: “Ja
nonio Raštai”, “Argentina 
ir Ten Gyvenanti Lietu
viai”, LAr buvo Visuotinas 
Tvanafe?” ir “Darbininkų 
Kalendorių 1929 Metams”, 
kuriame radau . ; žinotinų 
faktų į§ Kpmunos gyveni
mo. . Be to, radau laikraštį 
.“Laisvę” (vieną egz.). La
bui man'patiko toji litera
tūra, nes visur išrodyt! tei
singiausi faktai. Žinoma, 
Lietuvoj tokių negalima 
gauti viešai. Nė laikyti 
viešai negalima, nes ir tar
pe kaimiečių yra tokių, ku
rie praneštų policijai. To
dėl aš, perskaitęs knygas, 
paslėpiau jas, nes knygos 
yra geros, tiesą rodančios, 
kaip vargdienius darbinin
kus išnaudoja kapitaliz
mas.”

apie savo gyvenimų 
raščiui “Laisvei”.

Buožės Krinta nuo 
Epidemijos-Bolševihaį : 
Kalti *' - -•

Ji « V * /

Kuomet suagituoti kuni
gų ir buržujų vokiečių ko
lonistai (buožės) parbėgo į 
V o kieti j ą, tai p'atst’atbsios 
valdžia suvarė juos, kaip 
galvijus, į barakus, kuriuo
se kadaise stovėjo fkaro be
laisviai. Gyvenimas , tokis 
įkyrus, kad greit pabėgė
lius užpuolė epidemija ir 
nemažai jų išdusino, o kiti 
smarkiai susirgo. Del to 
vokiečių buržuazijos spau
da niekina bolševikus. Esą 
tai del jų kaltės panašūs da
lykai dedasi.

[ Tačiaus Vokietijos komu
nistų spauda atsako buržu
azijai sekamai: šitie pabė
gėliai sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos sveiki, raudonais 
veidais. Jie sustojo Mas
kvoje ir ten buvo sveiki ; jo
kios ligos nė nesapnavo. Tai 
buvo todėl, kad ten radosi 
sanitariškumąs; kad Sovie
tų Vyridusybė juo^ pridabo
jo. Bet kaip gfeit pateko į 
savo “tėviškėlę”, taip - gi’eit, 
ėmė pjaūti epidemija, ligosį 
;O tai yra1 todėl,’ kąd •* <ęia' 
nėra tinkamos ;priežiūros. 
Buržuazija jdis nesirūpina. 
Buržuazijai ir kunigam^ rū
pėjo tik išvilioti tuos žmo
nes iš savo vietų, idant tuo 
pasiremiant . Sovietų vy
riausybę apniekinus. O kuo
met prisiėjo padėti pabėgė
liams—buržujai pamiršta: 
lai pjauna apgautus žmo
nes epidemijos! Sako jie. ■

“Daily Worker” Bankietas 
Pavyko i

' Sausio 12 d. įvyko “Daily. 
Worker” bankietas 8-tą vai. 
vakare, Labor Lyceum, 35 Mil
ler St. . s

Bankietas įvyko mažesnėj 
svetainėj. Publikos buvo sm 
virš išimtas ir ..aukų del “Daily 
Worker’'-pu ripko, nemažai. Bet 
šiuo sykui iš publikos neatsira
do, kad kas aukotų dešimkę; 
po penkinę aukotojų atsirado 
daug. Mat, dabar prasti lai
kai, darbininkai mažai uždir
ba. tad ir aukoti daug neišga-

L. PRCSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
1G. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONIXZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Centras kviečia kuopas . ir 
apskričius, kad būtų rengiamos 
diskusijos ir prakalbos tuo tik
slu, kad nariams būtų išaiškin
ta svarba dėjimosi prie parti
jos. • ■ >

Montrealin nutarta siųsti vie- i 
nas draugas ir apie tai praneš
ta vietos kuopai. , . i •
KAS ĖARYTI SU ATLIEKA

MOM KNYGOM? 
i > ’ i

Kuopose ip-Centre yra < daug 
atliekamų knygų. (‘ Nutarta šių-- 
sti knygas kuo smarkiausia- į 
Argentiną,) iBnazjliją, .Canadą, 
Sovietų Sąjungą, ir -į kitas ša-,i 
lis. Bus reikalaujama,, kad bū-: 
tų apmokama už persiuntimą.

Tūlos kuopos siunčia t kny- i 
gas į Centrą. Tai negerai. Juk 
tai dubeltavas darbas ir pasi
daro daugiau ekspensų. Iš* 
pradžių siųst knygas į Centrą, 
o paskui Centras turi siųsti jas 
kur kitur.

Jei kuri kuopa turi atlieka
mą knygų, lai ji praneša Cent
ro sekretoriui, kiek ji jų turi ir 
kokių. Centro sekretorius duos 
adresų ir pati kuopa turi atlik
ti persiuntimo darbą. Centro 
knygius ir taip turi labai daug 
darbo. Kuopoms rekomenduo
jama štai dar kas daryti: jei 
prie Draugijos prisirašo naujas 
narys, tai duoti jam dovanų 
kokią nors iš seniau išleistų 
knygų. Nekurios kuopos tą jau 
praktikuoja.

KASLINK JAUNUOLIŲ
Seniau jaunuoliai, priklau

santi prie ALDLD., gaudavo 
knygas labai vplai.1 Centras1 in
struktavo knygių d. Matulevi
čių, o prie jo apsiėmė patarėju

DARBINJNKŲ LITERATŪ
ROS DRAUGIJA

Iš CENTRO KOMITETO 
POSĖDŽIO

Jisai įvyko . 18 dieną sausio 
Brooklyne. Dalyvavo visi. Cen
tro Komiteto nariaį, išėmus 
Seną Vincą, kuris dar nesugrį
žo iš savo kelionės Įllinoise ir 
Michigane. Iš. Ęastono į susi
rinkimą pribuvo .d, D, šoloms- 
ka$. Kaipo svečiai, dalyvavo 
dd. Krąsauskąs ir Balsys.

Perskaičius protokolą if. iš
klausius visų raportų, Komite
tas daug svarstė apie įvairius 
Draugijos reikalus.

šiems 
rinktas 
rium I. 
Bondzi.

Pereitais metais narių skai
čium pakilo New Yorko ir Phi- 
ladelphijos apskričiai, taip pat 
ir Canada. Tūli kiti apskričiai 
nupuolė narių skaičium, bet 
apie juos dar nėra pilnų žinių. 
Connecticut apskritys nupuolė 
penkiais nariais. Kuomet bus 
gauta pilnas raportas iš Chica- 
gos apskričio, tai veikiausia 
pasirodys, kad jam jau nebe- 
priguli pirmoji vieta.

Iždo stovis su pradžia šių 
metų yra sekamas: kasoj yra 
2,712 dolerių. Iš tos sumos dar 
reikės padengti ekspedicijos iš
laidos, šiuntinėjant kuopoms 
Seno Vinco knygą.

APIE KNYGAS .
Jau pradėta statytį>nauja d. 

F. Vaišnoros knyga Politinės 
Ekonomijos Pamatai. Nuskir
ta draugai, kurie skaitys ko- 
rektas. Knyga bus gana didelė 
—turės 
puslapių.

Pakelta- klausimas) kad grei-i Į 
čiausiii- galimu > laiku būtų iš
leistai brošiūra ąpie Vytautą, 
Pavesta tas dąrbas ątlikti d. 
L. Pruseikai. •

Visuotinos Istorijos . leidimo 
klausimas atidėtas, nes Sovietų 
Sąjungos draugai dąr neturi 
atatinkamos knygos rusų origi
nale. Literatinė komisija žiū-) 
rėš tinkamos knygos anglų 
kalboje, kurią būtų galima iš
leisti šiais metais.

KĄ DRAUGIJA ŠELPIA?
Šis susirinkimas paaukavo 

Nacionalei Mainierių Unijai 50

Bankietas buvo labai sma-j 
gus ir linksmas. Programa su-, 
sidėjo iš prakalbų, dainų, de
klamacijų ir solo ant piano. 
Bankietą ati.darė Internaciona
lu.-

Prakalbas pasakė draugai: dolerių. Tuo reikalu į Komite- 
Pat Devine, 5 Distrikto A. K. tą kreipėsi d. Andriulis. ___
P. org.; Salzman, 5 Distriktoidimui brošiūros, apie tai, ko-

išpildys . vvorąester Aiaoi uno- 
ro žyfniaUsij artištABdąiiiinin- 
kai, vadovaujami1 Ai Jo' Choro 

,mokytojos, „jįj ..J,ąblo^sk;iūtės-- 
Meškienėfe, įvyks1 ’1$ 'dJ vasą- 
•rio, Lįetpvįų^^įnęj.. Pra
džia 2-rą ,vaL( dieną, šį; kon
certą rengia Tarptautinio Dar
bininkų 3 Ajpsįįynihfo } kp- 
del štaeikierių ‘ir politikių ka
linių naudos. Vėliaus bus pra
neštą dainininkų V Vardai. To-2 
del nA tik Ifbr AjįridA hęt ir. vi
sos Bostono ‘apiellnįkęp’’- darbi
ninkiškų organizacijų meldžia
me nieko tą 'diėitą1 ''nėrę’hAti, 
bet;visi, kam tiJŲ.pąyęlina gy
venimo aplinkybės,.' atsilanky
kite į šį koncertą, o atsilankę 
nesigailėsite. • ' '-Reporteris.

— -       i,Į. ■■ ....... .
> . : . y . . ■ ■ 4 >44 Al

kai turi priversti surast pinigų delei pensijų bedarbiams. To 
jie gali pasiekt,: pavaitodami panašią taktiką, Aaįp Frankfurte 
ir Buffaloj. ■' ‘ '• ‘ > • ' • ' i,'! - f

* i i > •-
Nei vieno colio pirmyn darbininkai niekur nepądarė: kitaip, 

kaip per ryžtą k^vą. Tą puikiai žiųojo ir. draugas Katovisus, 
kurį nužudė išnaudotojų klasės sargybini$-policmanas. Bet kla
siniai sąmoningo darbininko nenug^sdina ši- liauja'' kapitalo bu
rielyste. Garuojantis drg. Kątoviso Jcraująs šąUkia; nieko nehUi- 
sapčion kpyon<u% proletariate ręikalus Už ’ dėrbiiniiikijoš <pfei- 
buosavimą.

Darbo Unijų Vienybės Lygos 
org.; E. P. Cush, 5 Distrikto 
generališkas literatūros agen
tas ir vienas draugas francū- 
zas (kurio pavardės nenugir
dau).

Jaunųjų Komunistų Lygos 
nariai pasakė geras eiles ir la
bai gražiai sudainavo. Mat, 
pittsburghiečiai labai išsilavi
nę dainuoti.

Taipgi į Partiją įstojo apie 
pusė tuzino naujų narių-

. 'Taigi, bankietas labai gerai 
Tik vienas dalykas 

man labai nesmagu pranešti, 
įad fe lietuviu daugiau nieko 

• nebuvo, apart ,mą.iię$.. Tai di- 
rdžiįiusias apsileidimas mūsų 
'Štalugų lietuvių, kad jie nelan
kė d- tokius švafbiup parengi- 
fnuš, kaip paminėjimas mūsų 

dien- 
labai; 
orga-

muš, kaip paminėjimas 
yįenintėlio anglų kalba 
rbšęio, . kuris suloąi^ 
svarbią rolę darbininkų 
nižavime." ......... •

Draugai ir draugės, turite 
praleisti mažesnės vertės daly
kėlius, o kaip galiąt daugiau 
lankytis mūsų Partijos paren
gimuose, nes*- toki parengimai 
yra mūsų mokykla, kur mes 
daugiau įgauname drąsos ir 
pasiryžimo veikti. ■

f i J. Gataveckas.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

del kiekvienas darbininkas turi 
stoti į Komunistų Partiją duo
ta $65. Partijos mokyklai, ku
rioj mokinsis ir lietuviai jau
nuoliai, duota $50. Tuo būdu 
išaukota $165.

Argentiniečių rėmimo fon
dai), kaip raportavo d. Baches, ( 
įplaukė $412. Už atvirutes su 
Sovietų lakūnų atvaizdu, kaip 
pranešė d. Matulevičius, įplau
kė virš $30. Dar ne visos kuo
pos atsilygino. Tuo reikia pa
sirūpinti kuo greičiausia.

Dar čia pažymėsime, kad pa
baigoje metų, kuomet šioj šaly 
lankėsi lakūnai, tai jiems Drau
gijos vardu įteikta atatinkama 
veliatva su pasveikinimu. Tą 
vėliavą lakūnai’išsivežė nąmo. 
Traktorių’ fondai) duota’ $2$. '

.NARIŲ > ŠVIETIMAS • ’< 
Iš viršininkų;, raporto paaiš

kėjo,rkad -ne visose- kuopose tin
kamai vedamas i apšvietos dar
bas ir kad nekurtose ^kuopose 
atsirado negeistinų elementų. 
“Laisvėje’/ jąo buvo: rašyta- 
apie tą 'viską. Tūloms kuo
poms reikėjo padaryti operaci
ja ir tokių operacijų dar bus. 
Kaip kur yra narių, nusistačiu
sių prieš partiją ir šiaip jau 
nepageidaujamų elementų.

Centras ‘čia ant vietos susi
tarė su dd. Paukščiu ir šoloms- 
ku del jų parašytų prelekcijų 
(Lietuvos ekonominė padėtis ir 
Religijos rolė proletariato pa
vergime.) Kiekvienam apskri
čiui bus išsiuntinėta po kopiją. 
Bostonan šiomis dienomis vie
na kopija jau pasiųsta. New 
Yorko , apskritys f gęrįaūąią, pfa-) 
vi apšvietos skleidinio atžvil
giu.

rytas surašąs atsakančių kny
gų ir kad tas surašąs tuoj ba
lų paskelbtas organe. Jaunup- 
Hamš ’nereikės laukti metų ga
lo, kad gavus knygas.
DRAŪGIJOS. STOVIS. ČĮSN- 
TRALINIAp NEW YORKE

Komitetas dar nieko šiuo 
tarpu netarė apie suorganizavi
mą naujo apskričio centraiinėje 
dalyje New Yorko valstijos. 
Šiuo tarpu Troy kuopa jau tu
ri 20 naujų narių, Utica kuopa 
jau turi 12 narių. Schenecta
dy kuopa 15 narių. Amsterda
mo kuopa atsigaivino, bet silp
na. Poolville kuopa dar vis 
turi tik 5 narius. Be to yra 
kuopa Hudson. Nežinia ar 
prie apskričio prisidėtų Roches- 
terio kuopa, kuri yra pati 
stambiausia.

MAHANOY CITY, PA.
A. L. D. L. D. 48-tos kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyko 
19 d. sausio, Central Studijoj.

(1) Nutarta pareikalauti, 
kad A. L. D., L. D. IX Apskri
čio komitetas parsitrauktų iš 
Centro “Lietuvos Ūkis, Pramor 
nė ir Pirklyba” paskaitą arba 
kokią kitą, ir susiradus prele
gentų, ; pasiųstų , per jk-uopas, 4

(2) Nutarta ' išrašyti 100
kopijų brošihraitės. “Why Et-* 
ery Worker1 Should Join the 
Communist'Party” ir'jos tar
pe angliškai kalbančių darbi
ninkų1 paskleisti; ' ‘ 4

(3) Nutarta užkviesti she- 
nandoąhrterius, kad suloštu 
“Kov&Hž Idėjas” operetę ir 
pas mus. To darbo įvykini- 
mui išrinkta komisija iš J. Ga
jausko, J. T. .Taunio ir J. Ko-*' 
vo.

Prie progos turiu pasakyti, 
kad pastarasis da neseųai su- 
grįžo iš Lietuvos, kur praleido 
apie 7 mėnesius laiko. Drg. 
J. Kovas buvo veikliausias šios 
kolonijos veikėjas ir linkiu, 
kad ir ant toliau nepaliautų 
darbuotis, v

Prie kuopos prisirašė vienas 
naujas narys—Jonas Deglys.

Sekantis kuopos susirinki- 
m<s įvyks ii6 d* vasario, Cent
ral Studijoj.) i.? t w41

Bon Ami
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APIE DRAUGO BUCHARINO KLAIDAS
IR NUKRYPIMĄ

(Pabaiga) i ‘
Vidaus politikos klausimuose 

drg. Bucharinas reikalavo in
dustrializacijos tempo taikymo
si prie atlikusių ūkio šakų, rei
kalavo jos augimą tormazuo 
jančios lygsvaros, atsisakė nuo 
15 suvažiavimo linijos, nuo pla
čios ir intensingos žemės ūkio 
socialistinio perstatymo politi
kos, reikalavo palaikymo indi
vidualaus ūkio kaime, piršo tai
kų su buožija sugyvenimą, pra
našavo jos evoliucinį į socializ
mą įaugimą, atsisakė 
sprendžiamos savikritikos keliu. 
kovos su biurokratizmu vaistyki 
bės aparate, kas juk 'praktikoj 
reiškė ne ką kitą, kaip, taikin
gą atsinešimą prie klesinės lihi- 
jos tame aparate nesilaikymo, 
prie nenorinčių sovietų valdžios 
reikalavimų pildyt buržuazinių 
specialistų. Tas visas sumoje 
kaip tik ir sudarė buržuazi
niams elementams kapituliaciją 
visuose socialistinės statybos 
frontuose. Drg. Bucharinas li
ko partijos viduje susidariusios 
dešiniosios opozicijos idėjiniu 
vadu bei teoretiku, opozicijos, 
kuri yra dešiniųjų, taikiųjų ir 
visai iš komunistinio judėjimo 
pasitraukusių elementų centru.

Po bal. mėn. įvykusio plenu
mo ir XVI mūsų partijos kon
ferencijos, kur buvo griežtai 
kritikuojama drg. Bucharino ir 
jo vienminčių nusistatymai vi
sais svarbiaisiais partijos ir 
Kominterno politikos klausi
mais, galima buvo laukti, kad 
dešiniosios opozicijos atstovai 
jei viešai nepripažins savo klai
dų, tai bent mažiausia, atsisa
kys nuo tolimesnės kovos prieš 
partijos liniją, kurioj teisingu
mą paskutiniuose po konferen
cijos mėnesiuose socialistinės 
statybos pasisekimai dar kartą 
Įrodė.

Tačiau taip nebuvo. Nebuvo 
todėl, kad pats drg. Bucharinas 
dar X-o plenumo išvakarėse pa
sirodė su nauju straipsniu- “Or
ganizuotos ūkio netvarkos teo
rija’*, kuriamė jis VI plenume 
pasireiškusias, ir jį fatališkai į 
dešiniųjų ir su jais taikstymosi 
šalininkų pusę traukiančias, 
klaidas dar kartą pakartojo, 
jas išplėtė, pagilino. šiame 
straipsny d. Bucharinas dar aiš
kiau negu VI plenume kalba apie [lizdus, augančius neva tai kar- 
organizuotumo kapitalistinėse 
šalyse augimą, apie anarchijos 
nugalėjimo tendenciją gamybos 
procese ir rinkų klausime, apie 
vidujinių prieštaravimų pavie
niuose kraštuose sušvelnėjimą... 
Aišku, kad tuo d. Bucharinas 
peršoko nuo marksistiniai-leni- 
nistinio monopolinio kapitaliz- 
mo sistemos vertinimo tiesiai į 
Hilferdingo socjaldemokratišką. skaitytis vieninteliu Lenino pa- 
mokyklą. Todėl ir nenuostabu,| likimo aiškintoju bei saugotoju, 
kad X-tam plenume visos be iš
imties sekcijos šį drg. Buchari
no žingsnį pasmerkė. Pats X-as 
plenumas, svarstydamas šį 
klausimą, atleido drg. Buchari- 
ną nuo Komunistų Internacio
nalo Pildomojo Komiteto Prezi
diumo nario pareigų ir paskel
bė “Pravdoje” apie drg. Bu
charino klaidas politinę rezo
liuciją.

Daug metų iš vieno su Leni
nu kovojusio' mūsų eilėse drg. 
Bucharino nuopelnus partija ži
no. Ji aukštai kainavo ir tebe
kainuoja tuos* milžiniškus drg. 
Bucharino darbus, - kuriuos jis 
po I^enino, mirties partijos va
dovybėj ir kovoj su trockizmu 
nuveikė. Bet ji jokiu būdu ne-

I ......................................r------------ ■ . 

DETROIT, MICH. ’’ Draugijos susirinkimai {vyksta kiek
io, vieno mėnesio antrą ūtaminka, sa-

IŠ1930 metus.

Court,

Samuel

Division

Mahanoy

TEISYBĖS MYLĖTOJU VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ MOLINE,

Link

636

So.

224 E.

___  ______  _.itrą u ta minki, . ~ 
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

Wentworth

Box 441, Courtney,

Maplewood

D No.

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

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

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
1 St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Į Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta- 
I rimų Raštininkas J. Stripinis, 49

Ave., i Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
i K. Venslauskas, 12 Andover St.; 14- 

42, Rice» i g-onjų Raštininkas, B. KavalČius, 715 
Braddock. North Montello St.; Kasierius D. Pa- 

I gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo- 
St., Ali- j į5gjaj. a Amšiejus, 129 Ames St., 

Exten. ' M. ' Yazukevičia, 153 Ąmes St.; P. 
' Krušas, 99 Arthur St.; ‘Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

Puslapis TreSaS

KinderiR, 
Ambridge, Pa.

Orban, R. F.
Landing, Pa.i; z. ___ ■ ’
Pa.

15—P. Kavaliauskas, 
quippa, Pa.

į 17—K. Levine, ‘ 242 
Turtle Creeki Pa.

19—J. Preikfia, Box 201

22—P. CibulsKis, 7042
peth, N. Y.

24— J. Kasparavičius, 
Youngstown, Ohio.

25— M. Garrison, 317
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 
Girardville, Pa.

27— M. Batutis, Box 24. Wilsonville, II).
30—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St-., Ben- . 

ton, Ill. ;
1

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

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, Box 113. Royalton. 111.

gali žiūrėti į drg. Buchariną 
kaipo į neklaidingą “Lenino pa
likimo” saugotoją. Ji dar ne
užmiršo tų stambių drg. Bucha
rino klaidų, kurias jis kadaise 
darė, tos kovos, kurią jis prieš

i Leniną vedė. Dar ir pasauli
niame imperialistiniame kare 
drg. Bucharinas kovojo su Le
ninu, svyravo tarp pusiau anar
chistinių pažiūrų į valstybę ir 
partijos programą, i.š vienos 
pusės, ir taikstymosi su aiškiai 
centristiniais Trockio tipo ele- 

įmentais ir ju oportunizmo, išnuo . ., v ; ,k,itoš.
|' Per ir po karo drg. Buchari
nas gynė antileninistines, liuk- 
semburgištoas pažiūras 'į tautinį 
klausimą, kuris imperializmo 
epochoje turėjo be galo didelės 
reikšmės. 1918 m. drg. Bucha
rinas pasirodė viršūnėje kairią
ją komunistu frakcijos, kuri 
vos tik neprivedė partijos ’prie 
skilimo ir, pati braidydama po 
smulkiai-buržuazines pelkes, 
drįso kaltinti išsigimime parti
ją ir Leniną. 1919 m. VIII-me 
partijos suvažiavime drg. Bu
charinas puolė Lenino patiektą 
partijos programos projektą. 
1920 m. jis parašė brošiūrą 
“Pereinamojo periodo ekonomi
ka,” kuri susilaukė iš Lenino

Bedarbė Neapsistoja 
Jau turime

pereitų metų čia .siautė dide
lė bedarbė ir dabar dar tūk
stančiai prie dirbtuvių vartų, 
pulkai bedarbių jieško darbo, 
bet negali gauti. Darbdaviai 
jokios atydos į susirinkusius 
bedarbius nekreipia, nors algi- 
niai vergai siūlosi dirbti už vi
sai mažas kainas. Kapitalis
tinė spauda pabaigoj pereitų 
metų melagingai rašė, kad su 
pradžia šių metų visi bus ap
rūpinti darbais ir geresnėmis 
sąlygomis. Dabar jau dauge
lis persitikrino, kad buržuazi
nė spauda apvylė darbininkus, 
nes ta pati bedarbė ir tie pa
tys vargai.

Sausio 2 d. daugelis bedar
bių, anksti ryte, leidosi darbo 
jieškoti prie didžiulių dirbtu
vių, kaip tai-: Ford Motor Co., 
Packard Motor Co., Chevrolet 
Motor Co., Dodge Brothers I 
Motor Co., Chr.ysler-PlymoUth 
Motor Co., Hudson Motor Co., 
Cadillac Motor Co., Fisher 
Body Co., Murray Body Co., 
American Radiator Co., Mich
igan Copper and Birass 
Detroit Michigan Stove 
Adding Machine Co. ir 
Beveik prie kiekvienos,
didesnių, taip ir mažų dirbtu
vių, vis buvo atsakymas, kad 
darbo nėra, o kai kur tik iš
kabos prie durų: “Darbininkų 
nereikalaujame.” Taip bedar-

pusės be galo aštrios kritikos biai ir leidžia savo laiką vien 
(be to, jau toje brošiūroje slė- [ tik ant darbų susijieškojimo. 
peši dabartinė drg. Bucharino 
apie “Organizuotą kapitalizmą” 
idėja). 1921 m. drg. Buchari
nas ėjo kartu su trockistine opo
zicija prieš leninistinį CK, da- mylių, bet susidaro grupėmis, 
rė nedovanotinų anarcho-sindi- padaro šiokį tokį spėliojimą, 

ikalistinei opozicijai nusileidimų, gal ta ir kita dirbtuvė jau ima 
vedė tais pat metais įvykusiame darbininkus, ir eina pėsti. Pa- 
3-čiam Kominterno kongrese I darius kelias mylias, priėjus 
svarbiaisiais Kominterno takti- ppe dirbtuvės vartų, vienur at_

sako,' kad’, ąęžino. Paskui pra
deda kalbėti, kad gal per tą 
laiką kur kitur darbą susira
si ir t. t. Ir beveik kožna 
dirbtuvė, atleidinėdama dar
bininkus, vis .vienokiai elgiasi, 
kad tik priėinamiaus alginį 
vergą išmetus iš dirbtuvės.

Taip šio miesto automobilių 
ir kitų išdirbysčių i industrijoj 
kompanai elgiasi su alginiais 
vergais. Bedarbiams ir vi
siems kitiems darbininkams 
viena išeitis lieka, tai organi
zuotis, ir neatidėliojančiai, į 
Auto Workers uniją. Tik tuo
met jie galės organizatyviai 
statyti griežtus reikalavimus 
suteikti ^darbo ir žmoniškesnių 
pragyvenimui sąlygų. Tik or
ganizuotu bųdu bedarbiai ir 
dąrbininkų klasės nariai tega
lės iškovoti geresnį būvį atei
ties gyvenime. . r

< Darbo Vergas.

BRIDGEWATER, MASS, i

Aprokuojama, kad sekan
čią vasarą apsilankys tarp 
10,000 ir 15,000 turistų.

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų Vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, Į 
oi

nK I

■

Co.,
Co.,

kaip

Ir nestebėtina, kad daugelis 
net nebeturi iš ko ir gatveka- 
riais važinėti, tai kad dirbtu
vės viena nuo kitos ir už kelių

kos klausimais kovą su Leninu.
Po Lenino pasitraukimo nuo 

darbo, XII-ame partijos suva
žiavime, drg. Bucharinas gynė 
Gruzijos nukrypėlius, kurie vė
liau pasidarė ištikimi Trockio 
šalininkai ir liko, kartu su Visa 
trockistine opozicija; išmesti iš 
partijos, 
dinamos 
pradžioj, 
damas iš 
tąją opoziciją, padarė visą eilę 
stambią oportunistinią klaidą, 
(obalsis “turtekite,” tvirtinimas 

i apie buožijos kooperatyvinius

Ir 1925 m. taip va- 
nau josios opozicijos 
drg. Bucharinas, ei- 
vieno su partija prieš

tu su vaizbos koncesijomis so
cialistinėj sistemoje, galvojimas 
apie galimumą, kad mums pri
sieisią vėžio žingsniu žengti j 
socializmą), nors nuo kai kurių 
jų tuojau vėl atsisakė.

Kaip dideli drg. Bucharino 
nuopelnai ir nebūtų, jam vis 
dėlto netinka dėtis prieš parti
ją nekaltu avinėliu, netinka

sako darbdaviai, kad nereikia 
visai darbininkų, kitur tik len
tą randa su užrašu, kad ne
reikia darbininkų.

Pirmiaus, apsireiškus bedar
bėms, kuomet atleido senes-! 
nius darbininkus, kurie išdir
bę ipo 5*10 metų, tai už kiek 
laiko vėl atgal ’pašaukdavo į 
darbą. Dabar jau to nedaro. 
Darbdaviams nesvarbu, kad 
senas darbininkas, išdirbęs 
dirbtuvėje 5-10-15 metų, daug 
spėkų padėjo arba visai jas 
prarado. Pasakė, kad tau, Jo
nai ar Petrai, darbo nėra, at
mokėjo pinigus, kiek buvo dar 
įdirbta ir eik ant gatvės. O 
kaip darbdaviui reikės, tai pa
siims jauną, energingą vergą, 
su tvirtomis spėkomis ir maže
sniu užmokesčiu. Kuomet dar
bininką atleidžia, tai nepasa
ko, kad visai nereikalingas. 
Darbininkui paklausus, kada 
galima bus atgal sugrįžti, at-

Sausio 11 d. įvyko Bridgė- 
water Darbininkų Kooperaty- 
vės Draugovės, kuri išdirba 
avalus, metinis >susirinkimas. 
Susirinkimė išduota apyskaita 
už 1929 metus. Pasirodė, kad 
pereiti metai buvo neblogi, 
nors pelno gauta truputį ma
žiau, negu 1927 ir 1928 me
tais.

Dalininkams šiemet dividen
du bus išmokama 10 nuošimtis

Išrinkta valdyba ir direkto
riai. Valdyboj pasiliko tie pa
tys, direktoriai penki seni ir 
du nauji.

K. Ustupas pasiūlė, kad iš 
iždo paskirti nors kiek Tarp. 
Darbininkų Apsigynimui. Ap
svarsčius šį klausimą, iš iždo 
neskirta, nes pusmetiniame su
sirinkime aukota avalais, bet 
tarpe dalininkų parinkta au
kų. Aukojo sekamai. J. To- 
livaiša $2; J. Sattems, K. Us
tupas, G. Šimaitis, P. Žutautą 
ir A. Baginskas po $1; S. J. 
Kirstis, S. Rudis, A. Vargelis, 
J. Deksnis, J. Daivis, J. PreL 
kus, I. Katili’š, P. Budriūnas, 

Į S. Staknis; W. Kelley, M. Abi
šala ir L. Męųdriūpąs po 50c; 
smulkių $5.,40. JViso $19.40.

. A. Baginskas.
1 Pinigai gauti ir pasiųsti T.

Sovietai Uždirbo nuo
Turistu $400,000

u im„ Shew..' - UOS Elizabeth AW.
doah. Pa. i • ,

6—V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo,f
Pa.

6— M., E. Custerienė, 926 Wheelock Rd.,
Cleveland. Ohio i

7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent
wood, Pittsburgh, Pa.

8— W. StįčinsKae. 2310 Sarah St., S. S.
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stasinckas, Box 655, New Kensing
ton, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth Ave.,
Chicago Heights, 111.

11— J. Barškietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis, 439

13— Wm. ______ ...
Landing, Pa.

14— -G. Urbonas, 434 Library St.,

300 Todd

'Penn As

Minden, W. Va.
20—A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.

Mas-

St

Avė., 1 Valdyba 1930 Metams
Pirm. A. MatuseviČia, 1003—25th St»

.......... Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Ąve*
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., }>rotokolų Sekr. A. TrepkuS, 349—

st.,

35—K. Bagdonas, 
kin, Fa.

114 N. Vibe St., Shamo

86—K. . Vaičiūnas, P. O. Box 209, Harrta-
burg, 111.

37—L. Aimanas, P. O. Box 568, CaStle
Shanon, Pa.

38—B. YuSkauqkas, Box 253, We»t Frank-
fort, 111.

39— J. Chlplish, 611 Vandalia St., Collins
ville, 111.

40— M. Andriuškevičius. 172 Gertrude 
Akron, Ohio.gausite tikrai profesionalę pagel- • 41— J. Guževičicnė, • Box. 400. Renjd, m. 

bą .1 Kreipkitės šiuo adresu:
4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais:

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

_. Miller, Box 264, Buckner, III.
K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich. 

. .. L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, 111. 
i 45—Ig. V. Savukaitis, P. O. 262, Cuddy, Pa.

46— I). Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
47— J. Vaitkevičius,

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas,

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
• 50—M. Urmoniūtč, 37

View, Pa.
51— J. Stanislovaitis,

Wilkes-Barre, Pa.
52— V.

rm

į 42—F 
! 43—h 
I 4 4—1.

6768

1*.

46

Addison

Box

Eyck

Ave.,

o.
Ten

Norwich

307 Plymouth

Linkus, 3116 So. Halsted St.,

Ave.,

246.

St., 

West 

Ave.,

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

Visi Molįne, IJL
Iždo Globėjai: J. Julius, Bax/48th ... 

St. and 5th Avė;/ Moline,. jUi-’p. > ' 
M. Junaitis, 215—|17th Ave., '
Moline, III.; Maršalka J. Haitis, 

2435—33rd St., Moline, I». • C 1 
1 ” 1 t ” 1" • ■ 1 1' ’’ fe'* •’ 'r

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ * 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN. .

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
I*irmininko pagelb. O. Giraitienė, 481 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas/ 

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

mit St.
rrtTT-i ------ --- — ------------------- —. ch‘- Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St.

TAI. TIE ŠVELNUS j 53_§agįJ[sauSkaS. 437 Elm St., Tamaqua, ' Maršalka J. Giraitis, 174 AshlejrSt. t 
Pa. : Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis,

i 481 Hudson St. - ■/’ •
, Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- ’ x»■» zi*'* z-v T T W*, *99’

I ceum, 29 Lawrence St., Hartfordu 
! Conn., 7:30 vai. vakare.VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL i 
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
• ■ f

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per fraštą išsiuntinėja-1 
me, kaipo užsakymus (orderius).

[DIDŽIO LIETUVOS K UNIGAIKŠ- ver^h kiekvieno mėnesio, LabOr^Ly 
[ CIO VYTAUTO 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,
‘ 1^7 W. 20 St.

Tas faktas, kad 12-tuose so
vietų valdžios buvimo metuose 
drg. Bucharinas tapo dešinio
sios opozicijos vadu, kad jo da
bartinės klaidos toli praneša lig
šiolines, rodo mums iš dešinio
jo nukrypimo pusės grąsantį 
partijai pavojų, be kurio paša- ' 
linimo joks tolimesnis partijos i 
stiprinimas, jokia šalies sočia-. 
listing statyba neįmanoma. Bu-! 
vusių opozicijų bandymai aiš-. 
kiai, rodo, kur kova prieš parti
ją veda. Tie bandymai priva
lėtų būti rimtų drg. Bucharinui 
perspėjimu.

Bet kokią poziciją dabar drg. 
Bucharinas it neužimtų—^-dr 
rastųs pas jį užtektinai vyrišku
mo tų oportunijjiniu klaidų iš-

sižadėti, ar pradėtų jas dar 
daugiau gilinti ir tęsti—mūsiį 
partija turės pakankamai jėgos 
ir pasiryžimo kovą prieš ardan
tį partijos eiles dešinįjį nukry
pimą na tik toliau tęsti, bet ir 
laimėti.

(“Pravda”. Iš “Komunisto”)

MASKVA.—’ Aprobuoja
ma, kad pereitais metais 
Sovietų Sąjunga nuo turis
tų uždirbo suvirs $400,000. 
Iš 3,000 užrekorduotų tu
ristų pereitą vasarą, ameri
konų buvo du trečdaliai, 15 
nuošimčių anglų, 8 nuošim
čiai vokiečių ir 5 nuošim
čiai ispanų.

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

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

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
Communist Party U. S. A.
48 Bast 125th Street, v >
New York City.

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

Name .

Address City

I«u Trys Mteai, Kai Argentinai* 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikrašti

“RYTOJUS”

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pašakarnis, O.D.
Optometras ir 

Optikas
Norintieji tinkamai prisilaikyti 

savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Jis pilnas žinių apie Argentinon i» 
visos Pietų Amerikos darbįninkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilią 
faščių ir beletristikos; ilipstruotar ’ 
ir ant gražios popiėros spausdint 
mas, ’’ ’ \ ■' '
Kiekvienas Amerikos lietuvis 
bininkas turi skaityti ir plAtmii 
“RYTOJŲ.*’ Tuomet, jfe susipa 
žins su savo klases7 brolių Veika
lais' tolimoj Pietų Amerikoj.-

< “RYTOJAUS” KAINA:
Metams PuseL-—r$1.50

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

NĖR
DAUGIAU
RAUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet vii$ 200 metu gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM Oil

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

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

Argentina

PlrmininkąH—F. RODGERS, 
j 31Ž Oregon St.. Pittsburgh, Pa. 

lis Sta.) ,
Vice-PirminlnknB—K. STASINSKAS, 

Box 665. New Kensinuton, Pa.
Sekretorius—J. MILIAUSKAS.

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

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

G. URBONAS, .
484 Library St., Braddohk, Pa. 

A. ŽVIRBLIS,
” 2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa.

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

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

(Cor-

Pa.

2—P. FrancKevIčiub, 3409 W. Carson Si, 
Pittsburgh, Pa.

8—J. Šlurmaičiūtė, 815 Carothers Ave..

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,Victrola Radiolos
. GEORGE MASIL1ON1S

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

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

AgeOccupation

Išpildę šitą blanką, siųskite į Komunistų Partiją, 43 East 
128th St, New York, N, Y.

MOTERtf PAšELPINfi 
Tfi BIRUTĖ, MONTĘL’

Valdybos Adrėsah j

ipiTTSBURGHO IR APIEUNKĖS 
. i PRIEšFAšlSTINĖS TARYBOS 

A- KOMITETAS
St. Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

r-, -‘ “
St. I I’irm.

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

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

Sekretore A. K. Sliekienė, 3121 Ęl- 
roy Ave., Brentwood, Pittsburgh, 
Pa. ' • * : ' ». i; I

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

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

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

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

galls Ave.. Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

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

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

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

Pirmininkė PL Beniu|ien£,,’ 
ker Ave.; Pitino 
Turskienė, 79 Vine Š 
raštininkė T. Zižen, 67^j4. 
Finansų raštinlnkS. K. 
Lansdowne St,; .Iždininkė M. 
vičienė, 31 Clarence St; Kai 
bejos: V. BaropienS. 786 N«-J 
St, M. Dobieųė.' 221 Amea to.; y. 
Bartkiene, 29 Intoęyftle St; Lągdhiių 
raštininkė M. Potsus, 184 Amesjgt; 
Maršalka J. Šimanskienė, 
St. Visos Montello, Mass.

D.

Ash-

L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH. 
Valdybos Adresai: 

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 
land, Ave.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskaa 
1946 Sharon Ave.

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

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

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

I nedėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

.MICH.
Valdybos Adresai

Jakems, 1564 
, Te!. 72073. 

Krasnauskas.

TurnerPirm. Chas.
Avė.,- N. W.

Vice-pirm. A.
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasi kas, R.
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. ■ Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

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

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1181 
Walker Ąve.; Ig. MedastaviČius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank žegūnas, 515— 
11th St

Svetainės nuomuotojas A. Garba-

1568

R. 9,

Atsiųsk 60 centiji toi Rausi 
stebūklingų žolių vertos td 
dolerių. Ką tas tūkstantis 
žmogui reiškia, jeigu jis yra 
kokios nors ligos bei vidur 
dimo Toks žmogus yra su,
nelinksmas ir įvairių uesmagunKj ai 
imtas. Jeigu tokiam žmogui it aul 
sinį kalną parodytum, tai jam nąa)o ( 
nesnS būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties eaą» 
apimtu kokių nors nesmagumą, ta) 
greit reikalauk mūsų. vaistžoliU nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių'.ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio Akinau* 
mo, nenoro valgyt, strėnų. Ir . pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (aath* 
ma), peršalimo, skaudėjimo pd -tlcrfi* 
tine, reumatizmo, plaukų sjinjdmo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj it ,kitą 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vidšt 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika , 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nferVų suirimą,. galvo, 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsi 85c, o gtfuM 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų U* ,■ 
ga yra labai blogas dalykas, bęt mtt- ' 
sų Nervų Preparatas užbėga tai M- L‘ 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. ,i t

Atsiųsk mums 10c, o gani 
žolių ir knygų katalogą, neoxaungi 
mūsų Žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose.

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųsldt pinigų paprastam 
laiškoT; r ___

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport. N. T.

»«

i

M

V

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

New York

M

maS automobiliaus ir vaŽioSjinuui 
Bus garantuojame)-----

liškaa kursas važinSjimo $10.
įme lifet

boję. Mokyto 
žymus auto 
rrus L. Tiknla

»9 ' vAL vakare, nede! dieniais 10

Išmokiname pilnai apie automobl-AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA



C Puslapis Ketvirfas Pirmadien., Sausio 27, 1930

Du Pasauliu
■Paraše V. Zazubrin Verte D. M. šolomskas

WILKES-BARRE,PA.
Trumpos Žinutes

(Tąsa)
Sūnus Mitia priėjo prie tėvo, galvelę nu

leido. Didelės akutės Vaikučio blizgėjo 
nuo ašarų. Darbininkas tėvas prispaudė 
prie savęs savo sūnų, maloniai glamonėjo 
jį, mylavo. Motina verkė. Temstant kam
barys visai pasidarė tamsus. Langai kiek 
švietė. *

—Negalima, sūneli, neiti į karą! Visi, 
kas tik gali, turi eiti!

—Tėveli, neik, neik, tave užmuš!
—Gal būti ir neužmuš, sūneli, o eiti vis 

tik reikia. Tu gal būt nesuprasi manęs, 
bet aš pasakysiu tau, mano mielas vaikeli, 
kad mes, darbininkai, turime eiti, kad at- 
čityj,' nors jūsų gentkartei, nors jums, 
vaikeliai, gyventųsi geriau. Na, pažiūrėk, 
sūneli, kaip mes gyvenome iki šiolei? Vi
sada pusiau alkani, o dirbome dieną ir 
paktį. Mūsų kambarys—tai skiepas, lin
dynė. Susirgus, kaip šunį išveja iš darbo, 
išmoka, netinkamas, nes neturi jiems spė
kų. Dabar kiek ir mums prisiartino lai
mės. Mes, darbininkai, paėmėme galią į 
savo rankas, ir mes turime ją išlaikyti, su- 
drūtinti, apginti,—tėvo, darbininko Volno- 
bajevo, ranka glostė sūnelio galvelę.

—Sūneli, mano sūneli, mes blogo niekam 
neveliname. Mes ir kariaujame tik tam, 
kad ponai ir kapitalistai, fabrikantai ne
panorėjo sutikti su nauja jų padėčia, nau
ju likimu, kada jie ant ilgiaus jau negalės 
išnaudoti ir ponauti. Mes norime, sūneli, 
taip gyvenimą sutvarkyti, kad visi būtų 
patenkinti, kad visi geriau gyventų, kad 
turėtų šviesius, erdvus kambarius, tinka
mus namus, kad darbininkai dirbtų ne aš
tuoniolika valandų į parą, kad jie dirbtų 
trumpiau ir liuosą laiką galėtų praleisti, 
kaip žmonės...—Moteris pradėjo verkti ty
kiau., Sūnus’ klausėsi tėvo, prisiglaudęs, 
ątydžiai.—Jeigu mes, sūneli, sumušime vi
sus darbininkų neprietelius, tai aš būsiu 
ramus, tikras del tavo gyvenimo, del tavo 
Jaimingesnio likimo. Aš žinosiu, kad jau 
tau nereikės sunkiai dirbti ilgiausias valan
das fabrike, kaip kad mes dirbome. Ne! 
Tu, sūneli, eisi mokytis. Durys mokyklos 
ir tau bus atdaros.

Vaikutis pamiršo, kodėl jis atėjo prie tė
vo, jis buvo sužavėtas mintimis, suaugusio 
pasakojimais.

—Tėveli, ar ir aš turėsiu daug knygų? 
Knygų su paveikslais?

—Daug, daug, sūneli, daug visokių ir su 
paveikslais ir be.

—Oh, tai gerai, gerai!
—Taip, taip, vaikeli, dar daugiau pastan

gų ir mes būsime savo šeimyninkais, šei- 
myninkais sav;o gyvenimo. Mes eisime, 
mes, seneliai, numirsime, kad tik jums, vai
kučiai, gyventųsi geriau, lengviau.—Tėvas 
atsiduso. Motina pradėjo dar garsiau 
verkti. Vaikutis irgi išpūtė lūpytes.

—Kam tu, tėveli, nori numirti?... Ne
reikia !... Nereikia!...

—Taip, sūneli, aš nenoriu mirti, aš tik 
taip, tik taip tariau...

—Aš su sūneliu ant traukinio bėgių at
sigulsiu! Jeigu važiuoji, tai važiuosi per 
tfiūsų lavonus; gana kančių!

Volnobajev pasikėlė, sunkiai žingsniuo
damas priėjo prie žmonos:

—Ona, Ona, nekvailiok! Daug jau ken
tėjai, dar biskį pakentėk. Kada sugrįžšiu, 
pesigailėsi, kad buvau išėjęs. Nustok ver
kus šią minutę. Reikia kaip kas parūpinti 
ir kelionei...

į Rytą anksti pas Volnobajevus atėjo keli 
draugai, taipgi užsirašę liuosnoriais į Rau
donąją Armiją karo frontam Kambaryj 
pasidarė ankšta ir smagu; kalbos, juokai.
—Na, ką tu, Volonbajeva, verki? Et!— 

juokais tarė diktas Trubin.
—Gerai, gerai tau smarkauti, dantis ro

dyti, kad pas tave nei kiemo, nei kuolo, 
z nei pačios, nieko nėra.

—O, gal būti, ir aš kaip ka turiu, tai 
kas?

—Niekus kalhi, kam ašaros, o jis dar 
juokauja.

•BKp ' —Labai kas, et, iš jūsų, drauge, pusės 
verkimas tai nesąmonė. Kita džiaugtųsi, 
I eigų ji'turėtų tokį didvyrį, protingą vyrą, 
taip tu.

—Ah, Stepan, — sudavęs Volonbajevui 
P61 tarė Trubin,—daugelis moterų 

1 Besupranta dar mūs. Jos nemato toliaus 
|aip savo sijoną. He-he-hel...
> —Taip, dar toli tas laikas, kada visi mus 
jppras,—Steponas tarė, risdamasis’ saukė? 

MBBwnei reikalingus reikmenis.

—O suprasti mus turi. Kada nors su
pras visi, įvertins, brangins tą darbą. Ne 
visada gi ant mūs spjaudys ir kvailiais va
dins. Ar tiesa, Steponai?

—Bereikalingas klausimas—ir taip jau 
aišku,—rudas Melnikov atsiliepė kampe.

Kločkov atsisėdo ant suolelio.—Ar verta, 
draugai, dar ir kalbėti apie tai, ar kas su
pranta mus, ar ne. Lai kas kaip i sau nęri 
žiūri į mus. Mes savo reikalus, užduotis 
žinome ir išpildysime iki galo.

—Taip! J' .H; \
—Pilnai taip! !'- ■ H : P M
—Arba numirsime,'arba pergalėsime!
—Taip, mes tikrai pergalėsime. Mes gy

vensime. Mes būsime laimingi. Mes kovo
jame už geresnę ateitį darbo klasės.

Volnobajevas jau baigė triūsęs su savo 
ryšuliu ir tarė:

—Du pasauliu, du pasauliu, draugai, su
sitiko mirtinoj kovoj! Abejonių negali bū
ti—pergalingas bus naujas pasaulis! Mes, 
mes, draugai, būsime pergalėtojais,—ir pri
ėjo prie guolio, kur dar miegojo sūnelis:

—Na, atleisk, sūneli, lik sveikas, sūneli! 
Gyvenk, augk, lauk tėvo! Sugrįšiu! sugrį
šiu ir gyvensime abudu. Tu eisi į mokyk
lą kiekvieną rytą, o aš į darbą, o vakarais 
abudu kartu skaitysime knygas, į teatrus 
eisime, į darbininkų kliubą.

—O man knygų ar parveši, tėveli?
—Oh, sūneli, knygų bus daug; kokių tik 

norėsi!
—Aš noriu, tėveli, mokytis, kaip trauki

niams garvežius budavoti.
—Gerai, sūneli, kaip parvažiuosiu, visko 

išsimokysime. Viską patys dirbsime, buda- 
vosime naują pasaulį. Daug mums darbo 
bus, daug. Visą pasaulį, visą gyvenimą iš 
naujo pertvarkyti, perbūdavoti. Na, lik 
sveikas. Kaip paaugsi, viską suprasi, žino
si,—Volnobajev pabučiavo sūnelį į lūpytes. 
Darbininkai pradėjo eiti laukan.

—Lik sveika, Ona! Neišlydinėk mane, 
dar bereikalingos ašaros.—Moteris prisi
spaudė prie vyro: ,<

—Steponai, atrašyk greitai, rašyk tan
kiai, kaip kur būsi ir prie progos vėl par- 
grįšk nors paviešėti,—moteris kalbėjo silp
nu, žemu balsu; sunkiai alsavo.

Miestas dar miegojo. Tvirtas batų try
pimas gatve budino miegančiuosius. Juo
dos figūros liuosnorių, su maišais ant pe
čių, dideliu būriu ėjo prie paskirtos vietos. 
Veidai buvo drąsūs, bet rūpestingi. Akys 
pasitikinčiai žiūrėjo į priekį. Ant namų 
sienų ir tvorų baltavo lapeliai. Ant jų juo
dos eilutės, kaip ugnys žieravo. Kvietė į 
mūšį, į paskutinį, baisų, bet pasiliuosavimo 
mūšį. Liuosnoriai ėjo koja kojon, eilėmis. 
Miestas dar miegojo. Kločkov linksmai 
žiūrėjo į raudoną šmotą ant dangaus:

—ten rytai?
—Rytai!
—Mes ten!
—Rytai, kaip ir vakarai bus mūsų!
—‘Mes pergalėsime!
Kločkovas atsisuko į užpakalį, blikstelė

jo baltais dantimis: /
—Ah, kaip gerai, draugai, kad taip! Man 

net dainuoti • norisi ir eiles rašyti. Jaučiu 
didelį džiaugsmą!... Gerai!...

Liuosnoris giliai atsiduso. Jau tekėjo 
saulė.

Generolai ir Pulkininkai Komunistai
Po eilės didelių mūšių, pozicijoj N-kos 

divizijos užviešpatavo tyla. Žmones ilsė
josi. Pirmasis divizijos pulkas stovėjo' re
zerve. Motovylov su Baranovskių gulėjo 
ant saulės palei šautuvus, kurie buvo su
statyti į krūveles. Foma ant ugnies virė 
arbatą. Apie du šimtai sieksnių nuo ofi- 
cierų, tankiomis eilėmis, lankų kareiviai ap
supo orlaivį, apie kurį triūsėsi orlaivinin- 
kas francūzas.

—Aš, Jonai, laike karo su Vokietija 
liuosnoriu prie armijos tarnavau, mačiau 
visko, bet pasakysiu tau atvirai, kad taip 
prastai, kaip čia, aš niekados nesijaučiau, 
taip mano nervai nebuvo sujudę,—kalbėjo 
Motovylov.—Sąlygos šiam kare—visiškas 
sumišimas. Velnias žino, kas tokio—eini 
į mūšį ir nežinai, kas pas tave kaimynas įš 
dešinios, kas iš kairios. Nėra pasitikėjimo, 
kad ten tvirta-padėtis, kad tave neapšups. 
Gęrąj, kad iš štabo praneša nors apie vie
ną tavo kaimyną. O apie antrą, tąi jau 
mes ir patys dasiprotėjame. Kaip tik pa
reiškia, kad kaimynas iš dešiniosios neži
nomas, tai jau ir žinok, arba Nikalojaus 
gelbėtojas, arba raudonieji.

(Tąsa bus)

22 d. Igruodžio Komunistų 
Partija turėjo prakalbas. Kal
bėjo Max Bedacht. Labai pa
mokinančią prakalbą pasakė. 
Tai pirmos tokios prakalbos 
buvo šiame mieste.

5 d. sausio K. P. Lietuvių 
Frakcija turėjo susirinkimą ir 
prakalbas. Centro Biuro at
stovas drg. Abekas labai su
prantamoj kalboj aiškino pa
saulinę padėtį ir Komunistų 
Partijos politiką. Kurie bu
vo susirinkime,. visi .pasitenki
no jo kalba. Po drg. Abeko 
kalbos buvo diskusijos. Taipo
gi ir dhgJStaiųeįova'itį prispy?

pasisakyti, kur jis stovi—r 
su Partija ar su Lovestonu. Jis 
pasisakė,; ka£t 'Partjjjai pritaria 
ir bus Partijoj,' bet ir lovesto- 
niečiams * simpatizuoja. Broli, 
Stanislovaiti, dviems ponams { 
negali tarnauti. Tokis pareiš
kimas gali tikti tik socialistų 
partijoj,o ne pas mus, komuni
stus. Gal jūs manote komu
nistus prigauti taip sakydami, 
tai labai klystate.

9 d. sausio Aido Choras tu
rėjo susirinkimą. Pasirodė, 
kad choro mėnesinės duoklės 
nėra gerai sutvarkytos. Vie
nas ar du moka, o kiti ne, 
nes augšta mokestis. Mano 
supratimu, reikėtų tą pakeisti. 
Turėtų būt sumažintos duok
lės ir mokėti visiems—kaip 
vyrams, taip ir merginoms. 
Mano 'propozicija yra tokia: 
vyrams 15c, merginoms ir mo
terims po 5c. Ką manote apie 
tai? .Kaip dabar yra, tai ant 
toliaus tokia anarchija negali 
tęstis.

Parengimų komisija prane
šė, kad choras rengia balių su 
koncertu 1 d. vasario, Fire 
Hose House svetainėj, 104 Lee 
Park Ave., Wilkes-Barre. Pą- 
siekti vietą—reikia imti Nan
ticoke ar Hanover gatvekarį. 
Taipgi choras išrinko kores
pondentų Surdoką.

Po daug svarstymų ir dis
kusijų, įsisteigė mokyklėlė. 
Nedėlios vakarais, 6:30, yra 
gramatikos mokinama, o utar
ninkais šiąip lavinimosi mo
kyklėlė. Dabar yra gera pro
ga nors šiek tiek pramokti 
gramatikos. Na, pažiūrėsime, 
ar daug rasis tinginių, kurie 
nesilankys į mokyklėlę? Mo
kyklėlė atšibūna 205 So. Main 
St., Wilkes-Barre.

Beje, apskričių bendras ko
mitetas ant 22 d. vasario ren
gia šaunų koncertą su balium. 
Tad visos kuopos prisirengki- 
te dalyvauti ir užsižymėkite 
tą dieną ant kalendoriaus.

Paežerinis.

MAHANOY CITY, PA.

palietė apie daug: įvairių, da/- 
lykų. Papasakojo apie Lietu
vos-Rusijos darbo žmonių būk
lę ir darė palyginimus, kas se
kėsi jai neblogai.

Publikos buvo susirinkę pu
sėtinas būrys. Aukų, paden
gimui lėšų, surinkta devyni do
leriai su centais.

’ Abelnai, vakaras iš visų at
žvilgių nusisekė gerai.

Bon Anui.

NEW HAVEN, CONN.
Sausio 16 d. įvyko L. D. S. 

A. 42-ros kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė vienuolika. 
Skaitytas laiškas nuo Interna
tional Labor Defense, su pra
šymu parinkti aukų del Gas- 
tonijos bylos. Draugė B. Ale- 
siūniūtę , parinko taįrpe narių 
aukų/ Drg! B. Vaitkevičienė 
perstatė naują narę draugę M. 
Tvaragienę, kuri biivo priim
ta. Turėtų visos draugės taip 
pasidarbuoti gavime naujų na
rių. Bendrovės delegatė A. 
Didžiūnienė pranešė, kad ben
drovės surengta vakarienė1 5 
d. sausio davė pelno apie $50. 
Naujų šėrininkų į Bendrovę 
gauta penki. Vakarienę ga
mino A. Žakevičienė ir E. Sa
vickienė, kuopietės, kurioms 
priklauso garbė už pasidarba
vimą.

Per naujus metus buvo su
rengta draugiška vakarienė. 
Valgius sunešė narės. Aukų 
surinkta $10.72. Už kambarį 
užmokėta $5 ir kuopai liko 
$5.72. Ačiū draugėms, ku
rios buvo komisijoj ir gerai 
pasidarbavo.

Draugė Petkienė pranešė, 
kad nuo surengto vakarėlio 
prieš naujus metus pelno liko 
kuopai $10.50. Kuopa taria 
ačiū už pasidarbavimą vakarė-
lyje. Išrinkta korespondentė 
B. Alesiūniūtė. Nutarta* su
rengti prakalbas kun. X. Moc
kui ir išrinktos draugės B. Me
delienė ir B. Vaitkevičienė 
prakalbų surengimui.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 20 d. vasario, todėl 
visos narės turite įsitėmyti die
ną ir ’ dalyvauti susirinkime. 
Kurios dar neužsimokėję į 
rajoną duokles, meldžiu užsi
mokėti sekančiame susirinki
me.

Koresp. B. Alesiūniūtė.
Nuo Red. — Korespondenci

ją žymiai sutrumpinome. Lai
kraščio skaitytojams nesvąrbu 
tokie dalykai, kaip susirišiki- 
mo atidarymas, pirminiAkės 
rinkimas, protokolo skaitymas 
ir vienbalsiai priėmimas ir ki
tos smulkmenos. Svarbu ' pa
žymėti, ką kuopa svarbesnio 
tarė arba nuveikė. Todėl ra
šant reikia pažymėti tik svar
besnius kuopos nutarimus, o 
paprastus dalykėlius neminėti.

Ilgai lauktas, plačiai garsin
tas parengimas įvyko 12 d. 
sausio, Norkevičiaus salėje. 
Tai buvo vakaras, kokio ma- 
hanojjėčiai, |ur būt, senai ma
tė—girdėjo. Kvartetas, due
tai ir solos tik skamba, tik ge-| 
rėkis. VietiąS' .programos 
punktas, gražus, lpta$'da gra
žesnis. Tokiu būdu daugel ir 
netikėtai turėjo progos dainos 
karalijoje. pabuyęti, . dvasioje 
dausose paskrajoti, pasi
džiaugti., ■: .

Už taip šaunų programos 
surengimą didelis' kreditas 
priklauso chorvedžiui gerbia
mam šiūrikuį. Jo triūsu buvo 
sukviesta net iš trijų kolonijų 
parinktieji dainininkai, daini
ninkės ir visi be skirtumo dai
navo gražiai, skambiai.

Programos išpildyme daly-1; 
vavo šie gerbtini i draugai ir j 
draugės: K. Naravas, S. Kuz
mickas, S. Reikauskas, Veli-' 
kįūtė, Motuzienė, Kuzmickie- 
nė ir d a viena graži mergina, 
kurios vąrūo nenugirdau, iš 
Shenandoah. K. Rušinskienė 
iš MlneršyiUe, O.? įAmbračiūtė 
ir Alena į žaliųniūtė—vietinės. 
Ir šitas . “kolektyvas” mus 
linksmino ir padarė tokį įspū
dį, kurio ^ahWjiečiai ilgai, 
ilgai neužmirš.

Po koncertui sekė prakal
bos. Kalbėjo :2». G. Mažeikie
nė* iš Clevelando. • Kalbėdama y/ . , . .....

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
BALTIMORE, Ml).

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

ŠIŲ METŲ MADOS

Išparduodami Dabar

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

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

susirįnkimae,; kuriame visi šios kuo
pos nariai privalote būtinai daly
vauti'. ' Komitetas.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

■■■■■■■■

u®

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro susirinkimas ’ bus 

utarninke, 28 sausio, Rusų Name, 
995 N. 5th St., 8-tą vai. vakare. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti, nes 
bus kalbama apie operetę “Čigonai- 
Klajūnai.” Kviečiame ir naujų na
rių ateiti ir prisirašyti prie choro.

O r g. JO. Bulaukiūtė.
(21-22)

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

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

Sekr.f p. Zaleckas.
. (21-23)

A. L. D. L. D. 25-tos kuopos susi
rinkimas bus panedėlj, 3-čią vasario 
(February), 1930, Lietuvių svetainėj, 
.851 Hollins St., 8-tą vai. vakare. 
Visi nariai pasistengkit gauti naujų 
narių ir atsivesti į susirinkimą. Phi- 
ladelphijos Lyros Choras suloš Bal
timore! labai juokingą ir gražią ope
retę “Cigonai-KIajūnai.” Lošimas 
įvyks 3.0 kovo (March), Lietuvių 
Svetainėj, 7-tą vai. vakare. • Visi 
kuopos nariai pasistengkit. gauti 'nuo 
biznierių pagarsinimų į programą, 
i • t ų F. S. Klishis.
' ' ' ' ' (22-23)

f - '

GARDNER, MASS.
A.'Ė. D. L. D. 53-įčia kuopa ren

gia prakalbas pėtnyčĮoj, 31 sausio, 
Lietuvių Kliube, 205 Main St. Pra
džia 7-tą vai. vakare. Kalbės d. 
Žaldokas. Kviečiame visus atsilan
kyti. Ketverge, 30 sausio, 7-tą vai. 
vakare, toj pačioj svetainėj, bus ben
dras pasikalbėjimas kuopos narių ir 
“Laisvės” skaitytojų. Meldžiame į- 
sitėmyti dienas ir atsilankyti.

A. Siekis.
(22-23) 

—i-----------------------------------------------------

A. L. I). L. D. 13-to APSKRIČIO 
METINĖ KONFERENCIJA

Bus nedėlioį, 23 vasario (February), 
Prosperity Club Hall, North 6th St., 
Benld, Ill. Prasidės 9:30 vai. ryte. 
Priklausančios prie to Apskričio kuo
pos malonės išrinkti delegatus ir 
įteikti naudingu sumanymų. Dele
gatai pasistengkit pribūti laikų.

Sek r. M. Eschukieąė.
(22-23)

CLIFFSIDE, N. J.
Darbininkų—kompartijoj kuopos 

susirj#ki.mąs įvyks seredoj, 29 d. 
sausio, 8-tą vai. vakare, M. Mažeikos 
svetainėje. Tai bus labai svarbus 

’ i / •: f : f

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
MILKES-BARRE, PA.

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
G R A BORIU S- UN DERTAK ER

rįbalzamuojft ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir ui žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mano 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

FORNISIAI

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas

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

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET .

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

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

RUSIŠKA PIRTIS.TURKIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc 
įžanga nuo 8 vai. ryte ild 6 vai. vakare 60c; po 6 vai. vakare 76c, 

yv vj*ftv a Antroj klasėj lažais išsimaudymas , *tAlKA Įr miegojimas per vių naktj ant Jį Centai 
trečių lubų, onngam kambaryj_

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną ild 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambą^ 
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Stą, 

Ties Broadway ir Flushing , Ąvenue, Brooklyn, N. T.
10HTelefonąs j
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“VILNIES” ADMINISTRACIJAI, 
3116 So. Halsted Street, Chicago, Ill.

: bet
i vo pakviestas pakalbėti drau-'

narių. Jeigu visi 
tai ir pasekmes tu-
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“Sveikatos Kultūra”
LeidŽia

Sveikatos Kultūros Draugija

Tai vienintelis lietuvių kalboj' 
žurnalas, pašvęstas NATŪRA LIO 
GYVENIMO, N A T U R A L Ė S 
SVEIKATOS ir NATŪRALIŲ 
GYDYMO TEISIŲ skleidimui.

“Sveikatos Kultūra” aiškins, 
kad Sveikata, Grožis, Kūno Liau- 
numas bei Miklumas yra Gamtos 
Jėgos Veikimas.

Pirmadien., Sausio 27, 1930 Puslapis PenHas
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Susidomėkime Darbininkiškų 
Organizacijų Auklėjimu

17 kuopos, rengia nepaprastą 
vakarą, kuris įvyks 2 d. vasa
rio, vakare, Lietuvių Svetainėj, 
kampas 25-tos ir Vernor 

'Highway gatvių. Tai bus su
loštas Proletarinio Meno 
jungos išleistas veikalas, 
parašė Senas Vincas, tai 
ma “Už dievą ir tėvynę/’ 
veikalas perstato Lietuvos 
guolių gyvenimą ir kaip su 
jais elgiasi dabartinė Lietuvos 
Valdžia.

Abiejų kuopų nariai ir na
res privalo k u o d a u gjiausiai 
kreipti domės į šį parehgimą, 
kad jis būtų pasekmingas. Mes 
turime ne tik patys dalyvauti, 
bet ir pasidarbuoti, kad kuo- 
daugiausiai sutraukus publi
kos. Apart to, mes turime su
pažindinti tuos darbininkus ir 
darbininkes, kurie dar nepri
klauso prie mūsų organizaci
jų, su jų tikslais, kad taptų 
mūsų kuopų nariais ir narė- 

■ mis. Mūsų kuopos per metus 
Vieną kitą surengia perstaty
mą su parengtu veikalu. To
dėl visų narių pareiga juos iš
naudoti, stengtis juose gauti 

5 naujų narių ir užrašinėti mū-' 
sų dienraščius 
”Vilnį” ir žurnalą “Darbinin
kių Balsą.’’ Taipgi turime 
platinti darbininkišką literatū- 

‘ ra.
Čia noriu priminti vieną 

svarbų dalyką, tai apie knygų 
pardavinėjimą. Kiek rryan 
praktika parodė, tai būna taip. 
Knygius, kad ir energingiau
sias, -vaikštinėja po svetainę 
ir šaukia knygų vardus ir jų 
kainas. Kai kurie nusiperka. 
Bet dalis knygas perka eida
mi iš svetainės, čia knygiui 

.prisieina tarpduryje stovėti su 
^knygomis. . žmogus paima 

Eri———-----------

knygą, paduoda dolerinę ir 
laukia grąžos. Kita^ tą patį 
daro. Knygius krapštosi su 
grąža ir jos nesuranda. Dar 
kai kurie norėtų nusipirkti ir 
savo moterims sako, kad pa
lauktų, bet pastarosios atsako, 
kad kitą sykį nusipirksi, nes 
aš nenoriu čia stovėti, Ir taip 
dalis išeina iš svetainės.

čia turėtų ir kiti nariai at
eiti knygiui pagelbon. Jeigu 
knygius užsiėmęs su vienu ir 
duoda jam grąžą, tai kiti tu
rėtų varyti darbą pirmyn, kad 
knygų pardavinėjimo darbas 
eitų skubiai, nesulaikomai ir 
kad norintiems nusipirkti ne
reikėtų laukti. Taip dirbda
mi masiniuose parengimuose 
nemažai paskleistume literatū
ros, gautume napjų narių į 
kuopas ir organizacijas sustip
rintume.

Mes turime mesti šalin' as
meniškumus. Turime atsimin
ti, kad organizacijų reikalai, 
jų auginimas, nieko bendro 
neturi su mūsly asmeniniais 
reikalais. Jeigu kuris man as
meniniai nepatinka, aš galiu 
su juomi asmeninių reikalų ir 
neturėti, bet del organizacijos 
labo visuomet sutiksiu bendrai 
dirbti, užmiršdamas visus aš
meninius nesutikimus.

Todėl visi ir visos r.engkimės 
prie darbo.' Tame parengime 
pasidarbuokime kas ką gali- 

/ me. Vieni pardavinėkime li
teratūrą, kiti užrašinėkime lai
kraščius, treti stengkimės gau
ti naujų 
dirbsime, 
resime.

’ninėn. Mat, tą dieną jaivbū- 
vo išvažiavęs vežimas, tai rei
kėjo laukti kitos dienos.

Už kelių dienų prieš kalė
das buvo atsibaladojęs kuni
gas. Nors darbipipkai, sugrį
žę iš darbo, labai pavargę ir 
nori pasilsėti, bet tas dykaduo
nis vakarė iki dešimtai valan
dai nedavė darbininkams ra
mumo ir ryte jau 4 :30 valan
dą pradėjo savo darbą. Pas
kui bosas vaikštinėjo ir rei
kalavo, kad kiekvienas darbi
ninkas duotų kiek nors tam 
dykaduoniui. Ar tai čia ne 
išnaudojimas suvargusių dar
bininkų ?

Tai 
tis.

elgdamiesi til;rai
papeikimo. i. Jęigu .choro na
riai, surengę paskaitą apie 
dailę, neatsilanko, tai ko no
rėti iš pašalinių, kad jie lan
kytųsi į mūsų tokius parengi
mus.

Dabar choras rengiasi prie 
didelio perstatymo, kuris į- 
vyks 16 d. vasario, nes bus su
lošta operete “Kova už Idė
jas.” Reikia pasakyti, kad su 
šiuo veikalu choras publiką 
nesuvils. t Waterburiskis.

tokia darbininkų padė-

J, Lalys.

WATERBURY, CONN.

Sausio 11. d. buvo surengta 
vakarienė, nuo kurios pelnas 
skirtas darbininkiškų draugijų 
kambarių paląikymui. Vaka
riene buvo smagi, nes susirin-- 
ko ne tik vietinių, bet ir iš! 
apielinkių; dalyvavo, net ir' 
d. L. Prūseika. į

Pirmiausiai reikią tarti pa-’ 
dėkos žodi draugei M. Vaito- 
naitei, nes ji daugiausiai pasi
darbavo surengime vakarienes 
ir gaminime valgių.

Laiko vakarienės buvo pa
kviesta keletas draugų išreikš
ti savo mintis. Paskui Vilijos 
Choras sudainavo tris daine
les labai gerai, 
toj a 
ant 
bai

Choro moky
si! savo drauge sugriežė 
smuikų, kas publikai la- 
patiko. Buvo garsinta, 

, i kad bus ir solistų bei solisčių, j 
: bet jų nebuvo. Pabaigoj bu-i

I • A' ji 07 1 d vv panviuovaa panaiuvti UI nu-KapUSOSing, Ont, Kanada 4^as L. Prūseika, kuris pasakė 
---------- i gjerą prakalbėlę ii^ žmonėms 

Apie 25 mylios nuo mieste- j labai patiko. Abelnai viskas 
lio Kapuskasing randasi labai gerai pavyko.
Spruce Falls Co; aštunta kem- -
pė miško 
liuje į šią 
kelios tos 
kempės.

Aštuntą 
francūzai 
sai irgi francūzak 
pėje darbininkai 
išnaudojami. Sakoma,

Miestas Reikalau
ja 50 Milionij Paskolos

CHICAGO, Ill.— Chica- 
gos miestai pritrūkęs pini- 
gų. Prašo korporacijų duo
ti $50,000,000 paskolą, kad 
miestas galėtų užmokėti 
mokytojams algas, nupirkti 
anglies apšildymui namų 
■del biednųjų, apšildymui 
mokyklų.

Užsisakyki! Puikiausią Knygą

MOTINA
Garsaus Rašytojo Maksimo Gorkio 

GERIAUSIĄ KURINĮ

MOTINA—.geriausias paveikslas senosios Rtisijos gyvenimo.
MOTINA—istorija Rusijos revoliucinio judėjimo.
MOTINA—atvaizdas kęsmų ir vilčių, priespaudos ir kovos Rusijos 

liaudies
MOTINA—kaip gili muzika, sukelianti krūtinėj tai skausmą, tai 

džiaugsmą, iššaukianti tai juoką, tai ašaras.
MOTINA—pilna gražių ir reikšmingų palyginimų, filozofijos.

keli pavyzdžiai:
“Pelkėse viskas atsiduoda puvėsiais.”
“Bažnyčia—kapinynas dievui ir žmonėms.”
“Mūsų kapeikoj yra daugiau kraujo, negu dirbtuves 

direktoriaus rubly.”
“Mes nukalam retežius ir pinigus.”
“Pastūmėjus puvėsi—subyra.”
“Vieni kaip elgetos maldauja, kiti kaip vagys viską 

grobiasi.”
Šita brangi knyga tuojaus išeis iš spaudos. Įsigykite ją; ragi 

te kitus ją skaityti—Įsigyti. Kaina—apdarytos—$1.50; be apdarų 
$1. Puslapių bus apie 500.

Norinti užsirašyti, išpildykite šią blanką:

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR * ft A LZ AM UOTO JAS

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

kreiptis prie manęi.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, M"nofl9669 Bell, Oregon 5186
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MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, Bavininkaa Restauracijos Įr salės, 961- 

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

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, P A.,tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS viąi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur ją 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!John Naujokas

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanj 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- 
buoso, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų ’ viršminetais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- ’ 
me ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatii- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

r **;•

i

B “Sveikatos 
kad saulė, žemė, oras ir vanduo 
yra Gamtos jėgos bedugniai šal
tiniai; kad šioji jėga veikia mu
myse Gyvybės Energijos formoj; 
kad ši Gyvybės Esybė ghlima 
įteikti kiekvienam organui, proto 
paakstinimui arba pataisymui ko- 

'Jdų kūno nenormalumų; kad žied- 
>rios akys, Švari, minkšta oda, 
įkaistus, meilus, žavčjantis veidas, 
’Kilta siela ir stipri sveikata yra 
>gausi Gamtos Energijos dovana.

Visi trokšta Sveikatos ir Lai
mėt, bet dauguma laukia rankas 
sunirę, kad kas jiems duotų. Tas 
klukUnga f Nelauk! Užsirašyk 
“Sveikatos Kultūrą” tuojau, da-

............................ $1.25
1 Uttavą ir khut k f situs .. S2.00

“SVUKATCM KIMOKA”
:.t Mato* 84- StmUth. N. Y.

darbininkų. Pake- 
kempę dar randasi 
pačios kompanijos dailę.

v Prūseika.
kempę turi paėmę neperdaugiausiai, 

k o ntr akt oriai. Bo- prastas užkenkė.
šioje-kem- pastebėti ir choriečiąmp. Cho- 
begėdiškąi ras, rengę prelekciją, o ĮUaušy- 

kaį: tiš atėjo iš chdro narių ąpie 4 
Į pačių kompanijų užlaikomose 
kempėse truputį geriau.

Mėnesinių darbininkų 
randasi mažai, bet ir su 
elgiasi žiauriai—verčia 

t bėti ir nuolatos keikia darbi
ninkus. Tas darbininkus ne 
tik fiziniai, bet ir dvasiniai la
bai nukankina.

Mėnesiniams darbininkams 
moka po. 35 dolerius ir užlai
kymą. Teisybė, skelbia, kad 
jeigu kurie išdirbs per visą 
kirtimo medžių sezoną, tai už
mokės po 50 dolerių į mėnesį. 
Bet bosai taip elgiasi su dar
bininkai, kad veik niekas per 
visą sezoną neišlaiko—patys 
pabėga arba juos išmeta iš 
darbo.

Didžiuma darbininkų dirba 
nuo šmotų, bet ir jie labai ma-

I žai uždirba, nes miškas blo
gas. Už įrankius atskaito virš 
septynių dolerių, nepaisant, 
kad tu ir kelias dienas juos

į vartotum. Paskui tuos įran- 
! kius perduoda kitam už tuos 
i pačius pinigus ir t. t.

Daugelis darbininkų, padir
bėję po kelias dienas, aplei
džia darbą negaudami nei 
cento. Veik kasdien keli dar
bininkai apleidžia kempę ’ įr

• keli nauji pribūna. Todėl ne 
į nuostabu, kad vienas lietuvis, 
išdirbęs 21 dieną, gayo įtik 
keturius dolerius! Su manimi 

j atėjo penki darbininkai, kurių 
: du apleido trečioj dienoj, o 
kiti penktoj ir šeštoj, ir visi 
nieko negavo.

Valgis taipgi prastas. i
Būna dar ir taip. Į mies

tuką atvažiuoja iš tolimesnių 
vietų, kur gelžkelio kelionė

I kaštuoja po kelioliką dolerių 
Į ir daugiau. Paskui iš miestu- 
i ko pėsti, su ryšuliais, eina į 
| kempę 25 mylias. Pagaliaus, 
i padirbę dieną kitą turi bėgti 
iš tos kempės. Mat, šita kem
pė labai išreklamuota, laik
raščiai rašo, kad .čia darbai 
gerai eina, tai daugelis patiki 
tam ir važiuoja.

Daktaro pagėlbos nėra. 
Penktoj dienoj po mano atėji
mo, vienam vežikui nulaužė 
koją. Jis kempėj išgulėjo be 
jokios daktaro pagetbos čielą 

po to išvežė ligo-

Sausio 12 d. Vilijos Choras 
buvo surengęs paskaitą apie 

Prelegentu buvo drg. 
žmonių susirinko 

Gal oras 
Bet reikia

merginos ir apie 7 vyriškiai 
Na, o kur kiti buvo?

MOTINA,“ kurią, malonėkite prisiųsti taip greitai, kaip tik išeis.

Miestas --- --------------- -r—------------- r----- Valstija-'f • f t -or.: , JV
Siųsdami pinigus . apdrauskite < laišką, 

■ri: .U-l--------U-g.ri--------------------!----------- --------

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS . ;

Kreipkitės i DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokiu Chronišką 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 

j , vo^vaigio,; Skalvio, Žarnų ir Mėšlažarnės
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidejusuį 
Liaukų, Iručių, ‘ Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Rettrtiatlzmo, 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 IR IŠTYLIMAI UŽDYKĄ 
X-Spinduliai, Kraujo lityrimai, Laboratorijoa BandymaiDARBININKU DEL Z § TO. HO EAST 16tb ST. N. Y. ■

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.

s-KALENDORIUS
1930 METAMS
SUREDAGAVO R. MIZARA

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIŲ 
Kaina 25 Centai

Puikus rinkinys svarbių informacijų ir turiningas 
straipsniais iš įvairių mokslo sričių. Jame rasite 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje.
Tuojau įsigykite tą svarbu veikalą, skaitykite jį ir lai 
kykitės po ranka, kaipo darbininkišką encyklopediją.

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

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

i J į
Užsakymus siųskite:

/“LAISVE,” 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

iTIFCj f rhlMMW
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Ka» yra didžiamiai žmogau* priciasT—Salti*. Ji* ne tik sunkiausia* liga* |raro» bet 

Ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja pe plačią Ameriką pagareijueiue
TTl - (Miltelius nuo žalčio) jokių Saldų nebijo. OkUrban s Cold Powders 760 už bakw» apsiginkluok nuoamžino priešo!
_T - _ _ - yra tai kanuold prleS kitą amžiną žmogaus prieką—vldu-Ul*bO LUX Tabs rlų užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir

5 sunkių ligų. 26 centai už skrynutą.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ. HOMEOPATI8KŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

Siųsdami pinigu* 
"n *nvo adresu. užralyUtT: 

FRANK Ą. URJBĄN S PHARMACY 
151 Metropolitan AvąA 

f BrcjOklyn, N. Y. . ( .

—-

A5, žemiau pasirašė*, siunčiu VIENĄ DOLERJ. už kur| malonėkit man prisiųsti 
URBAN S COLD POWDERS . ir URBO LA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardu

No..

(fiesta*

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA su reputacija
736 Lexington Ave., tarpe 58th 59th Sts., New York City 

Įėjimas iŠ 736 LexirigtOh Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk nepriguftningąs. Išmok karų amatą ir 
dek kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuo 
taisyti visokių išdirbhpų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės motferims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais. • <

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

ir



VIETOS ŽINIOS nu

IŠRANDAVOJIMAI
DR. A. L CEASAR

Tel. Stagg 9938
Telephone: Stagg 4409

DR. MENDELOWITZ
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone, Greenpoint 2320
STOKES

J. GARŠVA

STIPRŪS VALGYDAMI

omus

MALONAUS PASIMATYMO

koncerte, nes jis rengiamas Komunistų Partijos Lie-

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

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

Jo nauja gyvenimo vieta
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

1071 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

PHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Public

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Specialistai 
Akių,

Naujausi

127
(Tarpe

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

šokiams 50 centų 
bdt sėdynėse laiku, nes koncertas

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

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y,

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Lietuvos darbininkų ii4 kai 
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

gatvių ir kt., Nors pereitais 
metais buvo tūkstančiai areš
tuota už tokią nešvarą, bet la
bai retas kuris gavo už tai 
bausti.

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

tyros ir geriausios.

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

Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Reikalauja Bausti
Gatvių Teršėjus

New Yorko Prekėjų Sąjun
ga reikalauja griežtesnių įsta
tymų, pagal kuriuos.būtų bau
džiama už gatvių teršimą, pįį- 
pierų jnėtymą,, vaisių žievių’ į.r 
skudurų drabstymą ant ,šali-

Dabar vyriausybė jfeško 
minimų geltonosios unijos “va
dų,” kurių areštavimui yra iš
duoti warrantai.

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’^ Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių, ir Neturi Savyje, Jokių j j 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai. nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .. . ............................   ; . . 60c, per paštą 65c.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza)

Brooklyn, N. Y.’T ' . ’
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų, 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

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

Policijos Bauginimai Prieš 
Šiaučius be Pasekmių

Vienas po kito policmanai 
ląndė į raštinę streikuojančių 
Brooklyne čeverykų darbinin- 
kųj priklausančių kairiajai In
dependent Shoe Workers Uni
jai. Visaip gąsdino randamus 
raštinėje žmones, kad užkaltų 

. duris ir nešdintųsi, jeigu nori 
Savo kailį išgelbėti.

H***4- *‘•'! Kada tie bauginimai nedavė 
pasekmių 
kurstyti 
manytų 
skundus 
šiaučius, 
teismo andžionkšiną.

Trečiadienį tapo areštuota 
11 streikierių, kuriems iki re- 
guliario teismo magistratas J. 
-Brill uždėjo kiekvienam kau
ciją nuo $100 iki $500, taip 
kad išviso susidaro $2,300 
kaucijų suma.

Čeverykų darbininkai ^oyp- 
ja už penkių dienų, 40 valan
dų JUŠviso darbo savaitę. Jiems 
laibai reikalinga finansinė pa-

Policija Vėl Šaudė j
Pikietą Demonstraciją

Penktadienį 500 darbininkų 
suėjo į masinį pikietą prieš 
Monroe kaf eteri ją, New Yor
ke. Policmanas paleido šūvį 
į vieną pikietininką, bet nepa
taikė. Negana policijai, kad 
nudėjo drg. Katovisą; bosų 
reikalus gindama, jie geidžia 
daugiau darbininkiško krau-

GRABORIUS 
(Undertake^)

del visų ligų ir operacijų s 
Augų, Nosies ir Gerklės. 
Dingnozo ir Gydymo būdai.

PASIRANDAVOJA didelis froidinis 
kambarys. tinkamas vienam ar 
dviem vyram, garu apšildomas, arti 
prie Lorimer subway stoties, taipgi 
yra gaminamas namie valgis. Kreip
kitės bile laiku. 35 Devoe St., 
Brooklyn. (21-23)

' Kiti policmanai ir detekty
vą*. puolėsi mušti pikietinin- 
ktisį Šie gynėsi. Desetkas bu
vo Areštuota.

Tqlldijds smurto nepaisant, 
k&mal Amalgameitų Maisto 
Dįrtiihinkų Unija, rengs nau
jai masines pikietų demonstra
cijas prieš šią valgyklą, ku
riai- streiklaužius stato Ameri- 
koe Darbo Federacija.

tai policija ėmė 
kaimynus, kad prasi- 
šiokius bei tokius 
prieš streikuojančius 
ypač, kaip jie laužo

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

Didelis Teisniininku Graftas 
Ir Kauciją-Bėlu Skandalas

Daugelis kaucijų (belų) biz
nierių net per naktis miega 
magistratų (žemesnių teisėjų) 
teismuose, sako Federalis Po- 
sėdininkų Teismas (Grand- 
Džiūrė). šis teismas dvi sa
vaites tyrinėjo kaucijų graftą 
New Yorke ir Brooklyne. Vi
dutiniai mažių mažiausia ky
šio, reikiant kaucijos, prisieina 
sumokėti tarp $6 ir $10 polic- 
manams, nuovadų sargybi
niams, teismų tarnautojams ir 
kitokiems ten besisukantiems 
šuneliams. O paskui žmogų 
grynai apskūta bėljninkai, ku
rie nuolat sėdi bei miega tuo
se teismabučiupse, belaukda
mi areštuojamų. Policija su
pranta—kuo -daugiau areš
tuos, tuo daugiau visiems ga
lima bus pasiplėšti.'

Daugelyj atsitikimų, kaip 
raportuoja Federalė Grand 
Džiūrė, tenka sumokėti iki 
$50 kyšių policmanams ir teis
mų tarnautojams, pirm negu 
žmogus prieina prie bėlininko 
bei prie jo “frento’’ teisėjo, 
kuomet reikalaujama $500 
kaucijos; tokiam papirkinėji
mui neretai reikia išleisti net 
iki $100,—nekalbant jau apie 
didelį nuošimtį, kuri belinin- 
kas ima sau už kauciją.

O gešeftmacheriai magistra
tai priima tokių bėlininkų 
"bondsus” daug sykių augštes- 
nėj sumoj, negu kad bėlinin- 
kai turi nuosavybės.

Tas graftas ypač skaudžiai 
atsiliepia darbininkams ir šiaip 
beturčiams a t s i d u riantiems 
teismuose.

Del “Sveikatos” Reikalauja 
Atskirt Negrus nuo Baltųjų
! Rockville Centro, miestelio 
Long Islande, sveikatos virši
ninkas Dr. A. D. Jaques įteikė 
sumanymą miestelio valdybai, 
kad negrams nevalia būtų gy
venti tose pačiose vietose, 
kaip ir baltiesiems; kad juo
dukams turėtų paskirt tam ti
krą dalį, ir vien tik tenai 
jiems būtų leista gyventi. Be 
to, jis reikalauja, kad ir neg
rų vaikams nebūtų leista mai
šytis tose pačiose mokyklose 
su baltųjų vaikais.

Toks negrų atskyrimas, kaip 
tas kukluksiškas daktaras sa
ko, esąs reikalingas delei bal
tųjų sveikatos. . .Tuom jis, pa
sirodo esąs ne tiek gydytojas, 
kiek melagius, žioplys ir žmo
nių nekentėjas.

Aido Choro mėnesinis susirin
kimas įvyks antradienį 28 die
ną sausio (January), 1930, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakare.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes yra daug svarbių da
lykų aptarimui. Taipgi atsi
veskite naujų narių.

East 84th Street
Park ir Lexington Area.)

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

Nedeliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviška užeiga, ga

li pirkti vien, bizni arba bu visų 
namu. Biznis įdirbtas, jokios bėdos 
neturėta per visą laiką. Rianda ne
brangi. Prie biznio yra kambariai. 
Pardavimo priežastis—noriu apleisti 
miestą. I^abai gera proga, pasinau- 
dokit. ,P. Gvazdaitis, 86 Jackson 
St., Newark, N. J. (2027)

PASIRANDAVOJA 5 kambariai ir 
maudynė. . Atskiras ‘Dining Room.’ 

Šiltas vanduo. Rianda $25.00. Trans- 
portacija labai gera. .Atsišaukite 
Mr. Bauermann. 140 Harrison Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Williamsburg 
1555. ‘ (22-27)

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS<

G. DANENHAUER
ŠAVININKAS

Perkraustome namų rakandus 
ir kitokius stambius ir /smul
kius daiktus ne tik Maspethe, 
Brooklyne ii4 New Yorke, bet ir 
iš tolimų miestų. Kainos že
mos, patarnavimas greitas ir 
patenkinantis. Kreipkitės:
54-18—66th St., Maspeth, N. Y.

DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

PASIRANDAVOJA didelis ir švie
sus kambarys del dviejų merginų 

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MLIORIUS

FINŲ ATLETŲ GRUPĖ
PROGRAMA BUS SEKAMA : :

14 Rusų stygų (balalaikų) orkestrą.
2. Rusiški šokiai.
JL Sovietinės “častuškos,” išpildys nesenai atvykusi 

iŠ Sovietų Sąjungos artistė Lese.
4. Baletų šokiai, išpildys Miss S. Protasof (7 metų

■ mergaitė).
5. Akrobatai (iš Darbininkų Sporto Unijos).

Bus vienas gabus dainininkas ir dainuos Aido Cho
ras (Brooklyno).
Darbininkai ir darbininkės, visų būtina pareiga būti 

tam 
tuvių Centro Biuto, kuris veda intensyvį darbininkų orga 
ni z avimo darbą tarpe lietuvių.

Tik iety Kaina: $1 ir 75c
. Visi turi 

prasidės lygiai 3130 valandą po pietų.
Šokiam* Gries Puikiausia Muzika 

rengimo komisija

J. LDVANIIA 
(Levandauskas)

Iš Streiko Centro Suėmė 
65-kis Šiaučius

Būrys policmanų su kapito
nais įsiveržė į Independent 
Shoe Workers Unijos raštinę, 
streikierių centrą, 351 Bed
ford Ave., Brooklyne; paliepė 
visiems čia buvusiems streikie- 
riams eiti laukan ir nesugrįž
ti. Kad streikieriai nepaklaur 
sė, tai areštavo 65-kis . i *

Panašiai pasielgė ir su kita 
kovojančių šiaučių raštine, 94 
Heathermyer St.: >' <<

Tarp kitų areštuotų yra ir 
du italai unijos organizatoriai, 
Lippa ir Magliacano. Vienas 
ir kitas laikomas po $2,500 
kaucijos iki teismd. .

U-Ž-E-I-G-A
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

, Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties ųŽeikįtp, o būsite ma
loniai priimti, i ’ 11 r *

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGA senyva moteris pri

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

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų.' Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ................. $2.00
6 mėnesiams.............$1.00

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

Kas ižsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar- 

. blninką spaudą ir padeda ją 
kovai prieš fašistų valdžią.

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

Geltonąją Uniją Vadai 
Grafteriai Padegtojo 
Namus, Negaunant Kyšių

Bronxe areštuotas ir po 
$50,0.00 kaucijos pastatytas tū
las Ant. Monteforte. Jis yra 
galva šaikos, kuri naujų namų 
kontraktorius-statytojus vers
davo mokėti tai šaikai kyšius 
porą nuošimčių ir daugiau. 
Monteforte buvo susitaręs su 
dviem vadais namų tinkuotojų 
unijos, priklausančios' Ameri
kos Darbo Federacijai. Jeigu 
jie negaudavo kyšio, tai ne
duodavo darbininkų tinkuoti 
tiems namams. Dar daugiau. 
Vienuolikoj tokių namų, su 
kurių statytojais tie grafteriai 
nesusiderėjo, susilaukė gaisrų. 
Pasirodo, kad jie uždegdavo 
tuos namus, r Viename tos rū
šies gaisre sudegė- žmogus t ir 
pasidarė ‘$3,000,000 nuostolių.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
Įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavua 
ir sudaro su 
amerikoniSkais.

1 
TELEFONAS:

TRIANGLE 1450

Kreipkitės Šiuo 
adresu:

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

VALANDOS:
10-12 prie# picį,; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis Iki 6 
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties.

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTIŠTAS

XSpinduliu Diagnoza 
221 South 4th Street 

{Priežais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

Pirmą Sykį Toksai įvairus

KONCERTAS
, įvyks Sekmadienį

Nedėlioj, Vasario (February) 2
BROOKLYN LABOR LYCEUM

949 Willoughby Avenue Brooklyn, N
Prasidės 3:30 vai. po pietų

visiem be skirtumo,

EMR.» 'L.
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