
Anglija ir Amerika 
Sutinka Panaikinti 

8-nis Karo Laivus Išeina Kasdien, Apart

Nedėldieniiį
ii' Anglijos imperialistų de
legacijos laivynų konferen
cijoj sutiko panaikinti aš
tuonis didžiuosius karo lai
vus; taipgi sutiko, sulig 
Washingtone padarytos lai
vyno sutarties 1922 metais, 
nebudavoti naujų didžiųjų 
karo laivų iki 1936 metų. 
Abi šalys pasilieka po pen
kiolika didžiųjų karo laivų.

Anglija viso turi dvide
šimts didžiųjų karo laivų, o 
Amerika aštuoniolika. Lai
kina sutartis tapo padary
ta tarp Amerikos atstovo 
Stimson ir premjero Mac- 
Donaldo, kad šiemet Angli
ja panaikina penkis di
džiuosius karo laivus, o A- 
merika tris.

Žinoma, jeigu tuo klausi
mu bus padaryta galutina 
sutartis, tai bus panaikinti 
seniausi karo laivai, ir taip 
jau mažai kam verti.

Ir tuo būdu imperialistai, 
visu smarkumu rengdamie
si prie kafo, galės šaukti, 
jog karo laivai “naikina
mi”, jog einama prie “pa
laikymo taikos” pasauly.

Reikalaujama, kad Japo
nija taipgi panaikintų du 
didžiuosius karo * laivus. 
Tačiaus manoma, kad Ja
ponija nesutiks panaikinti 
daugiau kaip vieną, seniau
sią laivą Kongo, 27,500 
nų.

Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 

i 1 JI f 
Retežius, o Išlaim’ėsit

Pasaulį!
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Sako, Vyrai 7 Laipsniais
Karštesni už Moteris

TACOMA; Wash.—George 
B. vDunn iš Seattle, antra
dienį čia kalbėdamas Paci
fico pakraščio biznierių 
kriaučių susivienijimo kon
vencijoj, nurodinėjo, kad 
abelnai vyrai yra 7 laips
niais karštesni už moteris, 
ir tas yra del to, kad vyrai 
dėvi kitokius drabužius. 
Tarp odos ir apatinių dra- 

, bužių pas vyrą karštis vi
dutiniai siekia 87.7 laips
nius, o pas moteris tik 80.6 
laipsnių, sakė jis.

Vokietys Chemikas Išradęs 
Naują Cukrų

WASHINGTON.— Laik- 
raštis “Pathfinder” prane
ša, kad tūlas vokietys che
mikas išrado naują sintetiš
ką (chemiškai padaromą) 
cukrų. ' Jis užvardino jį 
sionon. Esą, galima jį nau
doti vietoj paprasto cuk
raus. Iš sveikatos atžvilgio 
jis esąs geresnis už papras-

& tą 'cukrų. • > > ’ •

Santiago, Čile.—Per sau
sio mėnesį Čilę aplankė 10,- 
000 turistų. Didžiuma jų 
buvo iš Jungtinių Valstijų 
ir Argentinos.

Montreal, Kanada
Koncertas ir Prakalbos

Gražus koncertas ir pra
kalbos bus nedėlioj, 9 vasa
rio, Belgų svetainėj, 1964 
St. Catherine St., E. Pra
džia 5 vai, vakare. Kalbės 
iš New Yorko d. Krasaus
kas. Įžanga tik 25c. Kvie
čia visus vietos lietuvius 
darbininkus atsilankyti į šį 
šaunų koncertą ir prakal
bas ALDLD. 137 kuopa.

Dešimtukinių Krautuvių Dar
bininkės Labai Išnaudojamos

Moterų 
“surado”, 

dirbančios 
krautuvėse

WASHINGTON.- Ir Dar
bo Department© 
Biuras pagalios 
kad merginos, 
dešimtukinėsį
gauna permažas algas.

Panelė Mary E. Pidgeon 
iš to biuro savo raporte nu
rodo, kad mergina, gauda
ma $12 į savaitę, nieku bū
du negali tinkamai pragy
venti.

Biuras vedė tyrinėjimą ir 
surado, kad merginos tose 
krautuvėse daugiausia gau
na $18 į savaitę. Bet labai 
mažai jų gauna tokias al
gas. Iš 6,000 merginų, dir
bančių 179 apribotos kainos 
krautuvėse, tik septintas 
nuošimtis uždirba iki $18 į 
savaitę. 70 nuošimčių gau
na mažiau kaip $15 į savai
tę, o 25 nuošimčiai uždirba 
mažiau kaip $10 i savaitę.

Tuo pačiu sykiu krautu
vės daro didžiausius pelnus.

Reikalauja Atidėti Karinių 
Laivų Sumažinimo Sutartį

LONDONAS.— Nors lai
vynų konferencijos sesijos 
laikoma slaptai, tačiau su
žinotą iš autoritetingų šal
tinių, kad Jungtinas Valsti
jos nei nemano prieiti prie 
jokios pradinės sutarties del 
didžiųjų karo laivų sumaži
nimo iki konferencija neuž
baigs visos programos.

Neleis Komunistams Užimti
Majorų Vietas Vokietijoj

BERLYNAS.— Prūsijos 
vidaus reikalu ministerija 
išleido patvarkymą, sulig i 
kurio uždraudžiama komu
nistams užimti majoro ar 
majoro pagelbininko vietą 
Prūsijos miestuose.

Vokietijos kapitalistai vi
sokiais būdais .kovoja prieš 
komunistus.

Pastatyta Sargyba Prie 
Sovietų Ambasados Paryžiuj

PARYŽIUS. — Sovietu 
ambasadoriui. Dovgelovskiui 
pranešus, jog bąltagfVardie- 
čiaį planuoja užgulti Sovie
tų ambasadą Pą^yžiuj, ant
radienį Francijos valdžia 
pastatė policijos tvirtą spė- 
ką^ prie ambasados nartio.

Ku-

Kubos Fašistinė Valdžia 
Gauna $80,000,000 Paskolos

HAVANA, Kuba.- 
bos fašistinė valdžia, kuri
yra nužudžius šimtus Ku
bos darbininkų del Ameri
kos imperialistų interesų, 
gauna nuo Chase National 
Banko (New Yorke) $80/ 
000,000 paskolos. Phcmiaus 
Wall Streeto bankieriai su
teikė Kubos valdžiai $100,- 
000,000.

Jungtinių Valstijų impe
rialistai 1 tūri įdęję Kuboj 
suvirs $1,250,000,000; ' '

Kuomet išmesti 
eina pas miestų
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iš darbo darbininkai, vyrai ir moterys, neturėdami iš ko gyventi, susivieniję 
valdžias prašyti darbo arba pašelpos, tai įvairiuose Amerikos miestuose su

sitinka su tokia- 'kapitaiis*th' klasės v “demokratija?’

11 Dienų Kiekvieną Mėnesį 
Neduos Mėsos Maskvos 

Restoranai

MASKVA.— Antradienį 
Sovietų vyriausybė patvar
kė, kad mažiausia vienuoli
ka dienų į mėnesį visai ne
būtų mėsos Maskvos resto
ranuose.

Kol kas Sovietų Sąjungoj 
didesniuose miestuose dar 
nėra pakankamai mėsos.

Anglijos Imperialistų
Suokalbis Prieš Sovietus

BERLYNAS.— Antradie
nį laikraštis “Vosische Zei- 
tung” atspausdino dieno- 
tvarkį anti-sovietinės kon
ferencijos, kuri įvyko Lon
done 1926 metais. Toj kon
ferencijoj; daly va\fo Vokieti
jos armijos generolas Hoff
man, Sir Henry Detęrding 
(Anglijos aliejaus trusto 
galva), Sir Locker Lamp- 
son ir Keyta. Jie planavo, 
kad Anglija ir Vokietija tu
ri' bendrai kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą.

Prašo Suteikti 4 Sovietų 
Lakūnams Raudonos 
Žvaigždės Ordeną

Įnešė Bilius Del Alaus Ir 
Vyno Pardavinėjimo N. Y. 

Valstijoj

PENKI TŪKSTANČIAI BEDARBIŲ CLE- 
VELANDE DEMONSTRAVO REIKALAU

DAMI DARBO ARBA PAŠELPOS
M V '

Policija Brutališkai Užpuolė Demonstrantus; Sumušė Ko
munistu Partijos Organ izatoriu ir Kelis Kitus

CLEVELAND, Ohio. — Policija smarkiai sumušė 
Pirmadienį Bedarbių Tary- keletą bedarbių ir demon- 
ba, suorganizuota Darbo i stracijos vadų, jų tarpe 7ir 
Unijų Vienybės Lygos, su- ■ Komunistų Partijos distrik- 
v " .............. v’ Ito organizatorių John

[Adams. •’rį
: Nepaisant policijos bruba-

šaukė masinį mitingą čk 
viešoj aikštėj. Paskui su- 
virš 5,000 bedarbiu marša-; x 
vo į miesto salę reikalauti, i liško puolimo, kita bedar- 
kad bedarbiams būtų su-įbių demonstracija ruošia- 
teikta darbas arba kad bū-Ima sekantį pirmadienį, kad 
tų mokama algos. Cleve- išstatyti bedarbių tarybos 
landė yra suvirs 80,000 be- reikalavimus, kad suvienyti 
darbiu, c-

Niimaršavus prie miesto
salės, daugelis bedarbių įė-j^ sistema,’ ''prieš ““algų 
jo ; miesto tarybos salę. nukapojimą, ' už apdraudą 

Net neperskaičius Bedar-1 bedarbiams.
bių Tarybos reikalavimų, I Darbo Unijų Vienybės 
miesto taryba pašaukė po-j Lyga šaukia bedarbių ir 
liciją išmesti darbininkus iš dirbančiųjų darbininkų su
salęs per spėką. Bedarbiai sirinkimus prie dirbtuvių 
kovingai demonstravo prieš vartų ir organizuoja darbi- 
tokį valdžios elgimąsi. Po-lninkus tarptautinei demon- 
licistai mušė bedarbius buo- /stracijai, vasario 26 d., ko- 
žėmis. \ Ivai prieš bedarbę.

Ibių demonstracija ruoš:

[bedarbių ir dirbančiųjų 
J darbininkų spėkas kovai 
| prieš bedarbę, prieš skubi-

Streikuoja Gelžkelio
Darbininkai Indijoj

U .1.............     .

Austrijos Kanclerius 
Nuvyko pas Mussolini

MASKVA.— gpvietų 
laivininkystės draugijos Os- 
oaviachim prezidiumas atsi
šaukė į Sovietų Centralinį 
Komitetą, prašydamas su
teikti Raudonosios žvaigž
dės ordeną lakūnams Šes- 
takovui, Bolotovui, Fufaje- 
vui ir Sterligovui, kurie nu
skrido iš Maskvos į New 
Yorką orlaiviu “Šalis So
vietu.”

Osoaviachimo prezidiu
mas nurodo, kad jų kelionė 

J buvo svarbi ir kad^ji buvo 
atlikta prie didelių sunke
nybių.

or-
ALBANY, N. Y.—Antra

dienį New Yorko valstijos 
seimely ir senate atstovas 
Langdon W. Post ir senato
rius Thomas L Sheridan, pa
tiekė bilius, kad New Yor
ko valstijoj būtų gaminama 
ir pardavinėjimu alus ir vy
nas.

Baltagvardietis Kotepov 
Išvykęs Pietų Amerikon

BOMBAY, Indija.—Gelž- 
keliečiai darbininkai, dir
banti prie Great Indian 
Peninsula gelžkelio, antra
dienį paskelbė streiką, rei
kalaudami pakelti algas ir 
sutrumpinti darbo 
das.

Prie 
125,000 
mažas
prie darbo.

Iš pradžios buvo planuo
ta streikuoti tik vieną die
ną, bet unijos viršininkai 
pareiškė, kad streikas bus 
tęsiamas tol, kol darbinin
kų reikalavimai bus išpil
dyti.

ROMA.— 
strijos fašistinis 
Johann Schober 
sisvečiuoti pas

kancle 
atvyko

Mussoi

valan-

dirba
Iš ju

to gelžkelio 
darbininku.
skaičius pasiliko

Bedarbe Lotyniškoj Amerikoj
Visose kapitalistinėse ša

lyse reiškiasi didėlis ekono
minis krizis.. Nuo , jo ne- 
liūosos ir Lotyniškos Ame
rikos šalys. Visose šalyse, 
nuo Meksikos iki Argenti
nos, darbininkai atleidžia
mi nuo darbo. Bedarbių ar
mija didėja. i

Didėjantis pasaulinis kri
zis ypatingai paliečia Loty
niškos Amerikos šalis, ku
rios yra Amerikos arba An
glijos imperialistų kontro-

300 Baltagvardiečių i ; • A 1. • • • T Ti kūip Argentinoj , ir Uru
guay, krizis dabar yra‘toks 
didelis, kad valstiečiai pra
deda nerimauti prieš savo 
reakcines valdžias.

Argentinoj didelė bedar
bė.'

Meksikoj; yra suvirs 700,- 
000 bedarbių. Meksikoj vi
so gyventojų yra 13,000,000.

Kuboj yra su virš 300,000 
bedarbių.

Meldėsi už “Dūšias”

MASKVA.— Sovietų val
džios organas “Izviestija” 
praneša, kad gavo patikimų 
informacijų iš baltagvardie
čių rusų ratelio Paryžiuj, 
jog generolas Kotepovas, 
kuris nesenai dingo ' Pary
žiuj ir del kurio dingimo 
Sovietų priešai Franci jo j 
reikalavo, kad Francija nu
trauktų diplomatinius san- 
tikius su Sovietų Sąjunga, 
išvyko į Pietų Ameriką. Jis 
apleidęs Paryžių sausio* 26 
d. Išsivežęs nemažą pini
gų ' sumą.

Francijos kapitalistų ir 
“socialistų” spauda kelia di
džiausią riksmą prieš Sovie
tų Sąjungą, šaukia, būk 
Sovietų slaptoji policija jį 
pagriebus .

Dvi Brošiūros Apie Sovietų 
Penkių Metų Planą

Su
RYGA.— Čia rusų sta

čiatikių bažnyčioj antradie
nį susirinkę baltagvardie
čiai rusai, buvę caro armi
jos oficieriai ir generolai, 
meldėsi už “dūšias” 300 bu
vusių caro armijos oficie- 
rių, kuriems Sovietai pada
rė'galą už kontr-revęliucinį 
veikimą. ■ • >! ■

Kulka Galvoj Vaikščio
jo Dvi Dienas

BUENOS AIRES, Argen- 
tina.— Luis Decarli, 18 me
tų amžiaus, antradienį pa
sisakė savo draugui, kad jis 
per dvi dienas vaikščiojęs 
su kulka galvoje po bandy
mo nusišauti. Jis [tapo nu
gabentas ligoninėn.

ir gauti nuo jo 
vykinti fašistinę 
Austrijoj.

Pirma negu vyko 
zza Venezia 
Mussolini, ponas 
nuvyko į fašistų 
vyriausią įstaigą, 
del Littorio, kad 
mirusį fašistų vadą 
le Bianchi, kurio 
buvo ten pašarvotas

Po to Schober 
Mussolini.

Nuteistas 
degė

nuv

Nužudymui 
Kalėjimą

NEW YORK.— Qrgani-i NEWARK, N. J. 
zacija Friends of Soviet Rado, nuteistas 
Union, amerikinė ! sekcija, elektros kėdėj 
175 Fifth Avė., New York;; nesį, per du kartus 
tik ką išleido dvi brošiūras sukurti gaisrą 
apie penkių mėtų socialist!-. skričio kalėjime, kad 
nes statybos ir industrials j kiltų sumišimas 
zacijos planą. Brošiūros po būdu būtų galima 
10 centų. pabėgti.

Jis per du kartus 
kameroj m atrašus, bet 

Muitinės Sargas Suareštuo- gai pastebėję greitai
tas Už IBtutlegerytę

ST. ALBANS, Vt.— Ha
rold Cooper iš Brooklyn, N. 
Y., tarnaujantis muitinės i 
sargu New Yorke, tapo su
areštuotas su dviems sėb
rais už šmugeliavimą degti
nės iš Kanados į Jungtines 
Valstijas.

Muitinės viršininkai čia 
sako, kad suimtieji asmenys 
automobiliu gabeno degtinę.

sino gaisrą.

Žuvo 2 Mainieriai
SUDBURY, Kan. 

padienį du m 
užkritus ant jų 
kasykloj, 
buvo J. 
ry ir W. 
sford, Ont. 
ko žmoną <

uolai F 
main!

Krakwik
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KURIEM GERIAU, 0 KURIEM BLOGIAU
1929 metą} buvo kur kas blogesni Amerikos, darbinin

kams, negu’ 1928 m., bet geresni trustams iv didesniems 
kapitalistams. . ' ' f i H < h : ! '

Stambusis kapįtdlas pernai metais turėjo gryno pelno 
$2,053,000,000» daugiau, nekaip 1928 metais, sulig mokes
nių rapųyfų, kuriuos išdavė valdžiai. Bet pelnų pakili
mas tikrųvėje buvo daug didesnis, kadangi kapitalistai, 
kiek gąįėdąmi, slepia stambiuosius pelnus, kad nereikėtų 
į valdžias iždą mokėti už juos mokesčius.

Pelhai1 paaugo iš pasmarkinto išnaudojimo darbininkų. 
Norsuniliftnai jų buvo paleisti iš darbo, bet likusieji tapo 
sunkiau prispausti prie mašinos, ir per skubinimo siste
mą fabrikantai išspaudė sau iš jų daugiau lobio.

Kuomet 1928 metais Amerikoje buvo 290 kapitalistų, 
kuriė3 turėjo gryno pelno po milioną dolerių ir viršaus, 
tai 1929 metais jau 496 išnaudotojai susigrobė po milio-

Pernai metais 24 kapitalistai raportavo, kad jiem 
įplaukę po penkis milionus pelno; o šito laipsnio įplaukų 
1928 metais turėjo dar tiktai 11 didžmilionierių.

Vadinasi, per vienus metus antra tiek daugiau supil
ta aukso į aruodus pačių stambiausių šalies kapitalistų, 
jie ląbai daug laimėjo. O darbininkai kokiais medžia
giniais laimėjimais gali pasigirti?

o ..Įšft-išūs tuos metus ėjo pašėlęs numušinėjimas darbinin
kams. .uždarbių; nesiliaujančios fabrikantų atakos prieš 
kovojančias darbo unijas; šimta-tūkstantinis atstatinėji- 
mas darbininkų, sulaukusių 40 iki 45 metų amžiaus, kai
po nėbepaj ėgi ančių taip skubiai dirbti, kaip jaunesnieji; 
paleidimas iš darbo dar trijų milionų darbininkų, taip 
kad ^iud laiku bedarbių armija viršija jau 6,000,000.

Tuq pačiu laiku Hooverio valdžia gyveno tik kapita- 
li$t$4reikalaiš? nei pirštu nepajudindama, kad. bent- per 
na^. juddi^ą pąlengvint likimą’ bedarbiams ir jų • šei-’ 
mynwnsi ■ W&shingtono ponai ’ sumažino ’ kapitalistams 
$16Q'()dO,000 mokesčių; yje.ųmų tik’ Pdblič'Nauohal Ėąh- 
kul New Yorke sugrąžino 000,000, ųiękesčių ,7Ą pro- 
centūš’ ViSų,šhlies iždan suplaukiančių mokesčių* skiria 
kariškiems tikslams,—o milionams badalių darbo žmonių 
nei.cęnto. Nors ne iš kapitalistų mokesčių susidaro mil
žiniška didžiuma pinigų, sudedamų į šalies iždą, bet iš 
tiesibj^bių Jr netiesioginių “taksų”, ką sumoka patys 
darbininkai. .

Reikia spustelėti į tuos skurlupius ir į tokią jų valdžią Wa- 
shirtgfone. Kitokios išeities nėra, kaip tik bedarbiai ir dar dir- 4 Si • V * * * ’ * 1bantieji turi masėmis stoti už reikalavimus, už kuriuos kovoja 
Komaništų Partija ir Darbo Unijij Vienybės Lyga,—kad iš ka
pitalistų ir valstybės lėšų būtų mokama bedarbiams pensijos, 
kurią fondą tvarkytų patys darbininkai.

'Didelės bedarbių demonstracijos įvyko Buffaloj, Clevelande, 
k Philaaelphijaj, New Yorke, Pontiac’e, Mich. Kasdien jos au- 
į ga ir smarkėja. Lietuviai darbininkai neturi sliakeriauti; jų 

vietai’su demonstrantais. Visur privalo dėtis’į bedarbių tary- 
I basĮ bendrai su dirbančiais.
į T^k per tokį masinį veikimą galima bus ko nors pasiekti, šiuo 
L gi įiomentu tas veikimas turi tarnauti ir kaipo mobilizaciniai 
| prisirengimai prie Tarptautinės Bedarbių Demonstracijos Die- 
1 uos, kuri bus vasario 26-tą.

Į faatynujAštrinbnasP^

V 
t
X.
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Fašistai Laukia
• h# ' i ‘ *'J ♦

Kankinio x
Vietinis fašistų juodlapis 

džiaugiasi gavęs telegramą 
iš Worcesterio, būk ten S. 
L.A. 57 kuopos susirinkime 
komunistų kandidatas į iždo 
globėjus D. J. Jusius viešai 
kuopos susirinkime paskelbė 
komunistų nuosprendį padary
ti galą SLA. Centro organiza
toriui p. Žukui, jo neišlei-

I džiaut nei iš vietos.
Ir tą kvailybę fašistų re

daktorius ,įdėjo pirmam 
puslapyj, kaipo “svarbią ži
nią”. Fašistai, matomai, ti
kisi, kad atsiras kvailių, km 

[ rie patikės, jog komunistai 
“darys galą” tokiai “dide
lei asabai”, kaip Žukas. Rei
kia būti taip žiopliem, kaip 
“Vienybės” redaktoriai, 
idant tikėti tokiem nieknie
kiam. Nesvarbu, 'kiek daug 
Žukas lojo ir los ant komu
nistų-—pastarieji žino, kad 
jis tuomi neišgelbės esamo
sios fašistinės pild. tarybyos 
kailio. Ne šiemet, tai kitu 
kartu jinai gaus išspirti, 
nes SLA. nariai darbinin
kai nepakęs tos juodos po
litikos, į kurią visa organi
zacija yra klampinama. Žu
kas yra tik fašistų pasam
dytas pastumdėlis, kūnam 
riebiai apmokama už tai, 
kad jis važ.iųėja per visas 
J. V. ir kramto pažangiuo
sius darbininkus. Ne Žu
kas, tai kitas bus siuntinė
jamas tuo tikslu, tai kodėl' 
komunistai turėtų kišti sa- 
vp pirštus prie tokio gaiva
lo* i •r ( u , : >h

t Fašistai labai ‘ gerai su
pranta, jog komunistai vi
suomet ir visur prieš by ko
kį terorą pavienių asmenų 
kovojo ir tebekovoja. Jei 
būna atsitikimų, (kai kur 
Europoje) Kad esti pagul
domas kokis vienas, tai tik 
provokatorius, kuris įsi- 
briauna į komunistų slaptą 

.^organizaciją ir paskui išda
vinė ja josios narius fašis
tams.

Komunistai sako: žudy
damas pavienius asmenius, 
pačios išnaudojimo tvarkos ta parti j ūkė susmukusi, it 
nepakeisi. Reikia kovoti

mi būti švariais, ir žiūrėti, 
idant jų ’“nuoširdus žodis” 
būtų gerbiamas, tai jie tu
rėtų daboti, kad tos profe
sijos praktikuoto jai gyven
tų sulyg tam tikra taisykle 
ne tik recepto parašyme, 
bet ir bendram gyvenime. 
Deja, to nėra. Dalis tų pa
čių ‘lietuvių gydytojų yra 
prasčiausiu, pavyzdžiu (ta
tai ypač .minėto straipsne
lio rašytojas turėtų žinoti). 
Jie buvę katalikais,'socialis
tais, bandę patapti if komu
nistais (tūli net,į helejgalę, 
komunistų Partiją .prašėsi 
priimti), demokratais, .fa
šistais/ įvairiais šfrnugelnin- 
kais, ii’, galop nuprogrėša- 
vo taip toli, kad; net “nau
jų” tikybų dėstinėtojais pa
tapo. Jie prie kiekvienos 
progos plūsta ir niekina re
voliucinį ir pažangų darbi-1 
ninku judėjimą tik 
kad taip daro tam 
klika jų pažįstamų.
banęlo, > kur tik gali, 
pinigahtis, nepaisant
sekas. Jeigu šitokių ele
mentų esama—ar gali pas 
žmones būti jais pasitikę j i- 
rUas ir pagarba. Na, ir to
ki “gudruoliai”1 ^pasėja ne
pasitikėjimą ne tik savim, 
bet t ir kitais, rimtais tos 
profesijos praktikuotojais.

todėl, 
tikra

Jie

1 pa-

Atsiranda “Neramuoliu” 
Ir Tarpe Sandariečių

Tūlas J. Pėža rašo “San
daroj”, kad veikdami 1 san- 
dariečiąi su yienybininkais 
(fašistuojanti ir atviri fa
šistai) bendrai^ nepakels sa-.| 
vo kojas verčiančios Sanda-1 
ros. P-as Pėža nurodo:

...jei mes sandariečiai nori
me stiprėti, tai yra turėti pa
sitikėjimą čia pažangioj vi
suomenėj, tai turim turėt aiš
kią spragą tarp sandariečių ir1 
širvydinių tautininkų.

■

Kitais žodžiais, reikia at
siskirti • liaudininkiškiems 
fašistams nuo atvirų fašis
tų, Sirvydo plauko. Mesta- 
čiaus netikime, kad tą ka
da nors sandąriečiai pasiek
tų. Reikia žinoti, kad jų

ne tik darbininkams nepa
dėjo ir nepadės, bet juos 
dar giliau į balą įklampins.

Vadinasi, nori padęti Pie
tų darbininkų judėjimui— 
stiprink komunistinį judėji
mą. Bet pastarasis, susi
tinka visą eilę skerspainių. 
Pietai perdaug toli nuo 
New Yorko, kur Komunis
tų Partija turi savo angliš
ką dienraštį, “Daily Work- 
erį”. Nepatogu atlikti pat
sai elementarinis darbas — 
plėsti spauda tarpe vietinių 
darbininkų.

i Todėl dedama pastangų 
įsteigti komunistinį savait
raštį Pietuose. Apie tai kai- Detroito 
bama ir diskusuojama. Par- Chicągos ’ 
bijos agitacijos ir propagan
dos departmentas tuo klau
simu ne juokais susirūpino 
ir jau: vykina gyveniman 
kai kuriuos ta kryptimi dar
bus. ' . ;

Komunistų Partijos- agit- 
•propas sako r

Savaitinis komunistinis laik
raštis pietuose šiųot tarpu tar
naus kaipo kolektyvis organi
zatorius, agitatorius ir propa
gandistas. ' ’
Be jo negalima pradėti 

ryškaus organizavimo dar
bo.

Partija, betgi, biedna, be 
pinigų. Pradėjimui leisti 
savaitraščio Pietuose reikes 
gerokai kiekvienam pažan
giam darbiu, pasidarbuot. Ir 
lietuviai darbininkai turės 
padėti šį darbą vykinti 'gy
venimam Ir mes privalome 
suprasti, jog darbininkų pa
dėtis Pietuose nėra skirtin
ga nuo mūs padėties šiau
rinėje dalyj J. V. Jų išju
dinimas iš letargo, prižadi
nimas į kovą; jų laimėji- 
mas bus mūs laimėjimu. i

Tad padūkini' įkurti ko
munistinį savaitraštį Pie
tuose! - v G

CHESTER, PA.

'"‘"'t111 ........... ....^t!iM r1- jTųįn

PARTIJOS KAMPELIS

Ketvirtad.; Vašai4ib 6, 1930

Kaip Eina Komunistų Par
tijos Vajus už Naujų Narių 

Gavimą?

Pereitą savaitę Partijos 
narių gavimo vajus stovėjo 
sekamai:
Distriktai
Bostono
New Yorko
Philadclphi jos
Buffalo 1 1
Pittsburgho
Clevelando

Minnesotos
Kansas City 
Dakota 
$eattlės 
Cąlifornijos
Connecticut

kvota (javo
400 151

1000 1228
300 330
250 105
500 66
400 250
500 ’ 648
6Q0 379
4Ž0 189
200 22
100
200 52
350 ■ 202
200 71
50 25
5470
3718

Viso kvota 
Gauta iki šiol 
Gauta sulyg nuošimčių 74%.

Kaip matome, narių gau
ta jau veik trys ketvirtada
liai— 75 nuošimčiai. Deja,: 
ne visi distriktai stovi tin
kamoj aukštumoj. Tūli ne
pasiekę net pusės. Aišku, 
tam yra ir kliūčių. Bet vie
natinė rimta kliūtis, kuri 
kliudo partijos vajui, tai ap
sileidimas, ištižimas tūlų 
vienetų. Tatai Partijos or
ganizacinis departmentas 
pastebėjo jau senai ir tat&i 
tenka pastebėti 'šiuo tarpu.

Be . to, laike vajaus mene-1 ir pralenkta.

sio • centraliniam Partijos 
organui “Daily Workeriui” ’ 
gauta 428 prenumeratoriai. 
Tai permažai. Labai per
iu ažai, atsižiūrint, kad ir 
i mus, lietuvius darbiniu- 
kus. Mes savo laikraščiams, 
pav., “Vilniai” ir “Laisvei” 
gaunam po tūkstantį ir 
daugiau metinių prenume
ratorių laike savo vajaus, o 

įęia, nacionaliai, tepajėgė-’ 
i me gauti tik pusę tūkstan- 
Įčio. Tiesa, vajus dar nepa
sibaigė—prailgintas iki ko
vo mėn. 1 d., tačiąus kiek
vienas Partijos narys ir ko
munistinio judėjimo simpa- 
tikas turi susirūpinti dabar 
stiprinimu angliško dien
raščio.

Dirbtuvių kuopelių suor
ganizuota 52, kuomet origi
nale kvota nuskyrė 125. 
Fabrikų laikraštėlių išleis
ta 36, o kvotoj—68. Juod- 

iveidžių darbininkų Partijai 
gauta iki šiol 620.

Taigi, turint prieš akis 
tuos laimėjimus ir nedatek- 
lius, kiekvienas Partijos na
rys vienetą ir distriktas pri
valo susirūpinti: darbuotis 
taip smarkiai, kad iki kovo 
mėn. 1 d. būtų ne tik išpil
dyta tas, kas buvo pasiža
dėta pradžioje vajaus, bet

ĮDOMUMAI
nomas De Sitter taipo pat 
mano, kad erdvė yra apskri
ta; tik, jo supratimu, jinai 
nepalyginamai didesnė, ne
kaip prileidžia Einšteinas.

Tik bendrai 
masiniai prieš-pačią tvarką veikdami, jie gali šiek tiek 
ir jos palaikytojus. Tą pa- pasilaikyti, bet ir tai silp- 
tį jie sako ir apie įvairias nai. 
organizacijas, kuriose ko- jiems prisieina šauktis prie 
munistai randasi. Todėl šis j social-fū*šistų ir parapijonų 
fašistų tauškimas apie 57 i paramos kovai prieš pažan- 
kuopą ir d. Jusiu yra gry- Igiuosius darbininkus, vado- 

ko-jvybėje komunistų. Mes ma- 
rJ n /-J i »n r\ X111 i'. <■» i ►

SO-

Dažnai (pav. SLA.)

Mjehipano yąl^tjjbj atg'ąivina vadinamąją ‘‘įstatymą prieš sin- 
dika izmą’^ųVąiagal ’jį visų pirma.teis ir baus darbininkus, arėš- 

aį „tuoti s už> dalyvavimą t bedarbių demonstracijoj Pontiac mieste. 
gV TU priėŠ-sindikaljstiniai įstatymai buvo išleisti didžiumoje 
Bevaisi jų laike pabalįfihid ka*rĖ, } 4' *

Amerikoj kkįjithiižmas dabartinių laikų ątfąndtų .kad jap pe- 
pakaks* paprastųjų įstatymų, kurie naudojami ramiu laiku, de- 

jįJofitoAP, ir baudimo, darbininkų, klasės -veikėjų. • - Kasdieni- 
B-liieJbedarbitj ir politinės demonstracijos, kairejantis-. prplętaria- 

judėjimas, dažniau kylanti kovingi streikai,/atiįanfiš idAvbi- 
pasiryzirpas apsiginti nuo policijos ir kitų, kapitalų ųrąn- 

WjMy»-l-vtisa tai. diktuoja kapitalistams griebtis riepaprąsti^jų ka- 
fefriniį laikotarpio įstatymų. Ir jie bus pritaikomi ne tik Michi- 

ir Californijoj, kaip .kad jau dabar, bet ir įvairiose kitose 
K Valstijose.

■iJtfitymų skaudinimas prieš darbininkus turi dar ir kitą tiks- 
Kjj^yyi’iruost dirvą naujam imperialistiniam karui per darbinin- 
■Kvjuvaldymą, prislopinimą .ir įbauginimą.
^BrJBliLrnų įstatymų kardų ašmenys vyriausiai atkreipta prieš 

Komunistų Partiją ir su ja einančias darbininkų or-

paskutiniais laikais ir darbininkai yra jau daug ko pra- 
klasųi kovos. Apsirinka diktatoriška Amerikos kapita- 

Khmpkratija’kuri mano, kad jai su paaštrintais įstatais pa- 
3^jaūti judėjimą, kuriam vadovauja Komunistij Partija, 

įčiąi buržuazijai šios šalies proletariatas. atsakys dar 
vis labiau Hesioginiaiš darbo minių mūšiais, kurie, 

lerrmt pražūti kapitalizmui, o laimėjimą proletariatui.

< i

nas melas ir pliauškalai, 
kius gali išgalvoti tik 
šistai ir jų pastumdėliai 
cial-fašistai.

Kode! Jie Negerbiami?
. Chicągos menševikų pa

žintoj tūlas daktaras “ver
kia:” . ■ ; j r

Mūsų laikuose, aplamai 
imant, negerbiama kilnus 
daiktai ir dalykai. Negerbia- 
rha daktaro receptas, ‘ neger
biama nė jo nuoširdus, žodis...
Būtų buvę gerai, kad 

daktaras būtų teikęsis pa
aiškinti, kodėl gi taip esa
ma; kodėl daktaro “nuošir-< 
dus žodis” dažnai imamas 
už kvailybę. Į tai jis, deja, 
tik tiek atsako:

, ■* r i ♦ ' '

Šioje hųmbugij gadynėje 
kiekvienas sukčius turi miklų 
liežuvį, kuris jam ir pinigų pa
daro ir kartu prestyžą suku
ria. Tai jau tokia mąda.
Taip, (bet. jeigu, sakysim, 

lietuviu gydytojai, noreda-

nome, kad sandariečių par
tija savo gyvenimų sekamai 
užbaigs: darbo’ žmonės, iki 
šiol prie jos prįkĮąusą, a^eįs 
pas . komunistus, / o biznie
riai ir profesionalaw-atviri 
fašistai—pasiliks toj f ašis- ■ 
tinio kirmino suėstoj “par-

Pietuose Reikalingas ’ ! 
Angliškas Komunistinis 
Laikraštis

Kurie yra tėmiję ir tębe- 
tėmija darbininkų judėji
mą Pietuose—pietinėse val
stijose—-neabejoja, jog šian
dien tebėra vienatinė spėka, 
kuri gali suorganizuoti sun
kiai išnaudojanfiųs bąltvei- 
džiųs darbipinkųs yra Ko
munistų Partija iv Darbo 
Unijų Vienybės Lyga. Pra
eities prityrimai ; taipjau 
jirirodę, jog ADE. vadai ii' 
joję esantieji '' opozicionie
riai, su Mušte priešakyje,

A. L. D. L. D. 30-įtęs Kuopos 
Nariams ,

Mūsų kuopos nariuose ma
tosi didelis apsileidimas. Kuo
poj randasi suvirs 30 narių, 
bet į susirinkimus lankosi treč
dalis ir dar mažiau. Ir kurie 
lankosi, juos matai kiekviena
me kuopos susirinkime. Yra 
net tokių narių, kurie skun
džiasi,1 kad užsimoka į Draugi
ją, bet knygų negauna. Ir 
keno čia kalte, kad tokie na
riai tingi ateiti į susirinkimus 
ir atsiimti knygas? Turite at
siminti, kad kuopos susirinki
mai įvyksta kiekvįeno menesio 
antrą nedėldienį, antrą valan
dą po pietų, lietuvių pašelpi- 
niame ( ?—Red.) name.

Sekantis kuopos surinkimas 
įvyks 9d. vasario, 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai dalyvauki
te šiame susirinkime, atsiimki- 
te knygas ir užsimpkėkite duo
kles už šiuos mettiš.

Taipgi būtinai turi dalyvau
ti visi valdybos ir komisijų na
riai. ? '

Beje, čia randasi keletas to
kių, kurie kituose miestuose 
prigulėjo prie A. L. D. L. D. 
Kodėl jie nepersikelia arba 
neįstoja į. vietinę kuopą ?

Valdybos Narys.

Ar Erdve ; Apskrita?į ;

Grupė gabiausių pasaulio 
astrėnomų, susispietę apie 
Mount: Wilson observatoriją 
su jos didžiausiu teleskopu 
bando išspręsti klausimą:

. ar erdvė yra apskrita, ar 
kokio kito pavidalo.

Vokiečių mokslininkas
■ Einšteinas, pagarsėjęs savo 

teorijomis apie visatą, tvir-
’ tina, kad erdvė yra apskri- 

ta. Reiškia, jeigu bent kas 
galėtų pakilti į dausas ir

■ lėktų “tiesiausia” linija į
■ bile kurią pusę, tai po tam 
’ tikram skaičiui pralėktų 
’ trilionų mylių, jis atlėktų į 
’ tą pačią vietą erdvėje, tik iš 
. priešingos pusės. Panašiai 
' atsitinka su laivu, apiplau

kiančiu: aplink žemės ka
muolį.

i Kodėl yra prileidžiama, 
’ kad erdvė gali būt apskri

ta?
Laike saulės užtemimo | ryškiai ir aiškiai nurodo, 

1919 metais, astronomai bu- kodėl kapitalistinėj siste- 
Wo nuvažiavę į tinkamiau- moj bedarbės gema; kodėl 
sias tėmijirą|ftį l
fobuliausiaįU U. P”emon^s
instrumentE&jJ Uifiįbįbiajas pa-

žVaigždžių į& ahkpif, saulės, j KomuiiMM, 'iv šiaip pa-
___I*______ - -s 1 ..i. • • •' i. •

Barcelona, Ispanija.—An
tradienį ei& tapo suareštuo
ti du darbininkai. Jie kalti
nami komunistinėj propa
gandoj.

DARBININKŲ
KALENDORIUS l

sias

Simplono Tunelis.......
Simplon Junelis, po Alpių 

kalnais Šveicarijoj, turi 12 
ir .pusę mylių ilgio. ,; v 
U' J Y MM

?

NAUJI RAŠTAI
OUT OF JOB (NEBE

DIRBI). Parašė Earl Brow
der. Išleido Workers Lib
rary Publishers, Inc. (39 
East 125th St., New York 
City). 32 puslapių, nedi
delio formato. Kaina 5 c. 
Knygelė išleista labai laiku 
—kuomet milionai darbinin
kų valkiojasi gatvėmis be 
darjoo; kuomet šimtai žmo,- 
nių kas dien žudosi tik to
dėl, kad neturi ko valgyti, 
nors sandėliai ir krautuvės 
stovi užverstos maistu ir 
drabužiais.

Autorius trumpai,. bet

inėš,J t |>įisikarto- 
fpkipš; priemonės 

1 jas pa-
--—j O 

instrumentai^ | 
kad spinduliai,- 
7 -

daro išsilenkįmųs Įdūko pu
sėn, į šalis,' prAeiįami pro 
saulę. . H • J

Tas spindulių išsigaubi- 
mas buvo priimtas kaip nu
rodymas, kad; erdve gali, bū
ti apskrita, visoųiis pusėmis 
išsigaubus, ir turėti kamuo
lio pavidalą.

Kas yra, kur pasibaigia 
erdvė? šis klausimas dar 
neturi atsakymo. Bęgąlinės 
dąusos? Bet, žmogui, pri
pratusiam vį$ką mafuoti- 
mieruoti, sveiki,’ tųrjnt i rei
kalų tik su

i- in įsivaizduoti
Vasario 6:> ■ ■ i ~ ________ _____ _______

-Prasidėjo Vokietijos ‘stėi- kais, sunktu __ 
Veimaryj^, įad ir beribę tuštumą.gįamasjš, seimas 

1922.' Žymusis Holandijos asjtro?

žangūs, darbininkai, bei jų 
organizacijos turėtų užsisa
kyti šitos knygelės kiek ga
lima daugiausiai ir paskleis
ti tarpe darbininkų, ypa
tingai tarpe tų, kurie nebe
dirba. Nors knygelė anglų 
kalba, tačiaųs net ir mažai 
angliškai skaitantysis dar
bininkai - ją gali suprasti, 
nes lengva; -
. Kreipkitės minėtu antra

šu, Užsisakyki t dideliais 
pun^H ■ > ■ : ✓ "1

-įjąisyes” redakcija pasi
stengs išspausdinti, ištrau
kų is'Šitos brošiūros ir su
pažindinti darbininkus su 
•tuo taip svarbiu klausimų,



MANO ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE

TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

TORONTO, ONT., KANADA

SCRANTON, PA.WorcesterMassachusetts

Grafonol-Radiolos, Atwaler-KentPadios,VictrolaRadiok>s

Delegatas

Teatras

Morkis

savo
savo

prisitaikyti 
kreipkitėsnieko 

išlaikę

Pl'ITSBURGHASIR APIELiNKE

džiais atsisveikinimą drg. A. 
Morkis ir iš Kanados Darbi
ninkų Apsigynimo Lygos raš
tininkas Shmit. Ant kapų kal
bėjo/drg. Strazęvičins; jis nu
rodė, kaip darbininkai stumia
mi į duobę pirma laiko ir kaip 
reikia kovoti, kad išvengti tų

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

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

žada žemės—pelkes duoda 
Kaune ponai uliavoja, 
Darbininkai gi vaitoja, 
Kulkasvaidžius sustatysme. 
Buožių valdžia išnakysme.’

o pos draugai suteikė gyvų rau
donų gėlių vainiką.

Velionio draugai ir artimi 
žmonės, su 15 automobilių,

McKEES ROCKS, PA

i cento, o 
šimtai jau 

jog pasigydė tik iš 
lyka išbandymo. Rašyki- 

pirma negu padedate j

Žmonės Pasiten 
kiną Dabartine Valdžia!

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

New York

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa.

Del šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 
MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 

Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas bo 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo 

ma; persiuntimas apmokama.

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:

bet ir pelno, tur 
Blogai, kuomet 

rengiame ir he- 
parengimo.

Stebėtinas Namuose Gydymosi 
Kuriuo By Kas Gali Naudotis 
Nuo Kylos, Didelės Ar Mažos

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

nei 
Tikėk 

daryti ? 
Aš • sa

va Idybą. 
jums pagel- 

Taip, ką tik 
išvarė su 

eik žy
li cit i k ės

traliniame miesto komitete. 
Mes apgailestaujam netekę, 
vieno proletarų armijos karei
vio, kuris stovėjo ant > sargy
bos vargdienių reikalų apgy
nime. Už tai darbininkų prie
šą} džiaugiasi, kad mūsų eilės 
sumažėjo. Todėl mes dapil- 
dysime spragą su didesniu vei
kimu, su didesne energija, 
kad greičiau nušluostyti ašaras 
nuo darbo žmonių, kurie šian
dien kenčia po kapitalizmo 
jungu. •

Velioniui atsisveikinimą ati
davė šimtai pažįstamų ir drau
gų. A. L. D. L. D. 162 kilo

sią kauciją 
majoras E

Nete
ku ris 

Kana- 
Drau- 
būda- 
dirbo 

Už tai draugi- 
gražų vainiką ir 

paskutini patarnavi-

$5,000.00, kiti—biskį mažes
nes, o Arigoni paleido tik už 
tris tūkstančius kaucijos. Kal
bama, kad pats teisėjas dabar 
graudinasi, kad iškilo toks ne
geistinas skandalas.

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

Teko
“Gyvieji Nabašninkai 
tymas liko perkeltas iš vasa
rio 9 į 23 d. delei;tūlų prie
žasčių. Todėl pranešu visierps 
šios apielinkės “Laisvės” skai
tytojams, kad nesirengtumėt 
ant 9-tos, bet ant 23-čios d. 
vasario matyti tą gražų veika
lą, , Jūsų Vasalas.

visų nelaimių, kurias kapita
lizmas gamina.

Draugas Siaurukas priklau
sė ir Kanados Komunistų Par
tijoj ir per kelius metus vedė 
kovą prieš kapitalizmo siste
ma.

Velionis paliko moterį dide
liame nuliūdime, dukterį 9 
metų ir sūnų 7 metų.

Velionis paėjo iš Lietuvos 
Vilniaus rėdybos ir apskričio, 
Malėtų valsčiaus, Kalizių kai
mo. Toronte išgyveno virš 14 
metų. Tik sulaukęs 38 metų 
amžiaus, atsiskyrė nuo šeimy
nos ir idėjos draugų, nuėjo il
sėtis amžinai.

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

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

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Philą. Muzikos Konservatoriją

Vabalninke vienas* žmogus 
buvo įtartas kaipo komunistas, 
ir likos paimtas fašistinių bu
delių kankinimams. Minėtą 
žmogų ištempė ant stalo ir su 
lenta mušė iper kojų apačias, 
kad sukrėstų smegenis, ir kad 
prisipažintų esąs kaltu, kuomet 
tas negelbėjo, tai medines ada
tas kalė po nagais rankų ir ko
jų pirštų, ir ant galvos uždėjo 
geležinį ratą ir veržė, kad net

‘Gyvieji Nabašninkai* 
23 d. Vasario
patirti, kad veikalo

persta-

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabaky.
KAINĄ PO 10c IR DAUGIAU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Slll- 
Lietu- 

štai kokį at- 
Sako, ame- 

> mūs nei kiek ne
mes jų nematėm, 
pasinaudojo kuni- 

staipbūs ūki- 
kurie jas 

tų aukų 
O krautu- 

ameri-

Šią dainelę mane išmokino 
buvęs Lietuvos kareivis.
Amerikiečiu Aukos ir Siuntiniai 25 d. sausio mckeesrockie- 

čiai turėjo šaunų vakarėlį. 
Programą išpildė Dailės Ratelis 
iš Pittsburgh o. žmonių galė
jo būti daugiau, negu kad bu
vo. Priežastis—gal būt mažai 
garsinta. Nuo parengimo nuo
stolių nebus, 
būt, nebus? 
mes ką nors 
garsiname to

Programa buvo puiki. Kaip 
choras parodė savo progresą 
nuo .pirmo pasirodymo 8 d. 
lapkričio (Soho) Pittsburgh į 
taip ir visi kiti kavalkai buvo 
labai geri. O jeigu dar imti 
domėn solistus ir duetus; kurių 
nebuvo 8 d. lapkričio, tai pa
staroji programa buvo tikrai 
žavėjanti. Draugė Grinienė 
kaip ir visuomet, (pasirodė ge
rai, bet jos duktė Regina ypa
tingai labai gerai dainuoja ir 
publiką labai patenkino. N. 
Jokubaitukė taipgi gerai pasi
rodė su savo duetais, kuriuos 
ji sudainavo su Urmoniūte 
ir M. Griniene. Ypač gražiai 
išėjo su Griniene. Jokubai
tukė turi gražų ir stiprų balsą 
ir i patartina jai lavintis toje 
srityje, nes galėtų likti gera 
dainininke. Kiti dalyviai taip
gi visi užsitarnauja gražaus 
kredito.

Vadinasi, Dailės Ratelis ro
do vis didesnę ir didesnę ga
lią dailės srityj šioj apielin- 
kėj. Ten Buvęs.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas----- $T5»
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)—
Special iškas kursas važinėjimo $16. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojom yra lietuvis, 
Žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičhia. Atdara fld 
9 vai. vakare, nedMdieniais 10 
iki 12 vaL ryte.

(kraujai tryško, vis liepdami 
prisipažinti, kalbėsi komunistu 
ir išduok kitus. Bet tas nieko 
negelbėjo, ir iš kankinio 
neišgavo. Apie metus 

[kalėjime, turėjo paleisti.
Šiauliuose

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jū.šų vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas manėj 
o gausite tikrai profesionalę pagel- 

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

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

Trys studentai ir viena stu- i 
dentė žiauriai ir neteisingai bu-1 
vo nubausti kalėjimu po 8-ius i 
metus prie sunkių darbų, už; 
tai, kad jie reikalavo lengves-; 
nių sąlygų mokykloj; jie ir tei
sme sakė: mes esame darbinin
kų vaikai, mes norime gyventi, 
mes norime mokytis, mes nori
me žmoniškąrpo, ką kiekvienas 
žmogus privalo turėti; mes nei
name prieš valdžią, bet mes tik i 
norim teisybės ir tikros teisy- i

Drg. Siaurukas buvo vie'nas 
iš vietinių veikliųjų draugų 
lietuvių darbininkų, taipgi ir 
tarptautiniame veikime nenu
ilstančiai darbavosi virš i de
šimties metų, nepakrypdamas 
iš klasių kovos lauko, 
kom veiklaus draugo, 
dirbo Sūnų ir Dukterų 
dos Lietuvių Pašei pine j e 
gijoje, per kelius metus 
mas finansų raštininku; 
ir komisijose 
ja nupirko 
atidavė 
mą.

Velionis priklausė prie Jau 
nu jų Sąjungos ir šioj organi 
zacijoj dirbo, padėdamas jau-i^^ 
nimui stumti darbą pirmyn. 
Už tai Jaunimo Sąjunga su
teikė gražų gėlių bukietą. 
Taip pat velionis priklausė 
prie A. L. D. L. D. 162 kuo
pos nuo pat jos įsikūrimo. Ve
lionis nebuvo liuesas nei vie
ną dieną, vis dirbo del orga
nizacijos ir darbininkų labo. 
Velionis priklausė prie Kana
dos Darbininkų Apsigynimo 
Lygos 45 kuopos, Lietuvių

Iš daugelio senų žmonių iš
girsi, kad caro valdžia jiem 
šimtą sykių buvo geresnė, negu 
dabartinė fašistų, bet jaunoji 
gentkarte kalba visai kitaip. 
Progą gavę, greičiau sako, kad 
darbininkiška valdžia daugiau 
pageidaujama, negu kokia kita 
cariška ar fašistiška. Bet, ži
noma, to saugojas viešai išsi
tarti, o antra, Lietuvos žmonės 
taip įbauginti, kad pirm ką 
pradėjus pasakoti, pirmiausiai 
pasižiūri už durų ir už lango, 
ar kur koks šnipas nesiklauso.
Ne Visas Dainas Valia Dainuoti

Truputis iš Darbininkiško 
Veikimo

Pastaruoju laiku visu smar
kumu rengiamasi prie opere
tės “Kova už Idėjas.” Kiek 
patyriau, tai komisija darbą 
taip sutvarkius, kad niekur 
nebus jokių trūkumų, nes 
kiekvienas komisijos narys pa
siėmė dalį darbo. Tikietai 
platinami visu smarkumu. Ti
kimės turėt daug vietinės pu
blikos ir svečiu iš kitu mies-

Apleido Mūsų Eiles

16 d. sausio, 3-vai. ryte, ap
sirgo drg. Pranas Siaurukas ir, 
pasikankinęs keturias valan
das, numirė, nesuspėjo gyvam 
pašaukti gydytoją. Padarius 
skrodimą, pripažino širdies li-

A. L. D. L. D. 4-to Apskričių 
Konferencija

26 d. sausio, (Soho) Pitts
burgh, įvyko A. L. D. L. D. 
4-to Apskričio konferencija. 
Konferencija nebuvo tokia 
skaitlinga delegatais, kaip 
pusmetinė. Tačiaus, man ro
dos, kad keliais lygiai klausi
mais buvo labai rimtų disku- 

pusm etinėj 
ko vienas 
Ypatingai 
diskusijos

29 Endicott Street
Vakariene susidės iš skaniausių 
valgių, kaip tai: kalakutų, straw
berry short cake ir daug kitokių 
skanių užkandžių; taipgi laike va
karienės bus puikiausia progra
ma, susidedanti iš dainų, šokių ir 
muzikos. Programą išpildyti ap
siėmė daininkai J. Sabaliauskas, 
V. Tumanis, M. Paruliūtė, B. 
Kupščiūte; Siupeniūtė atliks šoki
mo dalį—jinai, kaipo klasiškų, šo
kių šokėja, prižadėjo šokti su sa
vo grupe klasiškus šokius laike 
vakarienės. F. Kalantos orkestrą 
grieš žavėjančią muziką. Taigi 
kviečiame kaip worcesteriečius, 
taip ir apielinkės lietuviui? daly
vauti toj vakarienėj. Girdėti, kad 
daug rengias iš kitur atvažiuoti j 
tą vakarienę. Užtikrinam, kad vi
si būsite pilnai užsiganėdinę.

įžanga Vienas Doleris
Kviečia Komitetas.

—V. Motejaitis.

Paklausus apie Lietuvon 
stas aukas ii’ drapanas 
vos biednuomenei, 
sakymą jie duoda 
l’ikicčių atiko 
gelbėjo, nes 
Tom aukom 
gai, dvarponiai ir 
ninkai. Ypač tie 
kontroliavo, nes nuo 
kiti tikrai pralobo, 
vės tai buvo užverstos 
kiečių, siųstom drapanom

Kaip Valdžia Rūpinas Savo 
Piliečiais

Pereitame A. L. D. L. D. 
39-tos kuopos susirinkime li- 

į kos išrinktas ųaujas kuopos 
i korespondentas, nes senasis 
nieko nepranešdavo apie 
Scrantono darbininkišką judė
jimą.

Pradėjus naujam korespon
dentui savo pareigas eiti, tuo
jaus ir pasirodė spaudoje šis 
tas iš veikimo. Nors ten daug 
kas paminėta, bet vienas svar
bus dalykas praleistas, būtent, 
nutarta, kad Draugija sužiū
rėtų visas aukas, kurios buvo 
aukotos del vedimo bylos su 
miesto administrącija, Jr kad 
paačiuotų draugams ir drau
gijoms, kurios mus parėmė 
taip sunkioj kovoj’. Gal tą ko
respondentas atliks vėliaus.

Reikia pastebėti, kad su se
na miesto administracija mes 
išėjom laimėtojais, jos ragus 
aplaužėm. Ar naujoji miesto 
administracija vėl puls mūsų 
draugiją, pakol kas dar neži-1 Skyriaus, ir buvo atstovu cen 
nia. Bet mes sąvo teises ap
ginsime ir vėliaus, nepaisant 
kokia administracija viešpa
taus.

Kaip patarlė sako: “Kas ki
tam duobę kasa, tas pats į ją 
Įkris.” Taip ir-1 atsitiko su se
na miesto administracija. Vos 
užėmus naujai administracijai 
valdyt miestą, tuojaus ir iškilo 
visos šunybės senos administ
racijos. Vyriausios ypatos: 
majoras E. B. Jermin, šerifas 
Gomer C. Davis, Public Safety 
'Director James Arigoni, Chief 
of Police James Henshaw—vi
si likosi suareštuoti už apga
vystes ir suvogimą pinigų, 
labiausiai už “Slot Machine

Suktybės iškilo tik reikale 
gavimo vietų miesto administ
racijoj. Mat, Arigoni norėjo ’ palydėjo į Prospect kapus. Iš 
palaidot A. L. D. L. D. 39-tą namų lydint pasakė keliais žo- 
kuopą, o dabar pats sėdi kal
tinamųjų suole. Bet juos tei
sia vyriausias teisėjas demok
ratas E. C. Newcomb, kapita
listų tarnas ir visus paleido 
po lengva kaucija. Didžiau- 

užsistatė buvęs 
B. Jermin—

sijų, ko nebuvo 
konferencijoj, dėl

i draugas net pyko, 
i smarkios ir, gilios 
! buvo savikritikos, kiekybės ir 
J kokybės narių ir raštu leidi
mo klausime. Tiesa, buvo de
legatų (žinoma, mažuma) ir 

i tokių, kurie, matomai, nenori 
jokių diskusijų. Atrodo, kad 
tūliems žmonėms norisi kuo- 
greičiausiai bėgti namo, ži-

I noma, namai visiems malonūs, 
bet jeigu važiuoti Į konferen
cijas tik apskričio (raportų iš
klausyti, tai irgi niekai. Dis- 
kusavimas bent kokio klausi- 

' mo plačiau atidaro daugybę 
i įvairių drauguose minčių, kas 
įduoda progą prieiti prie gerės
imų nutarimų ir konferencijas 

o gyvesnes.
Sekančią konferenciją nu

tarta laikyti Cleveland, Ohio.
Aš nuo savęs patariu drau

gams, kaip A. L. D. L. D. 4-to 
Apskričio nariams, taip ir 
naujam apskričio komitetui, 
tuojaus pradėti rengimąsi prie 
pusmetinės konferencijos, kad 
ji būtų skaitlingi, gyva ir 
naudinga del A 
narių

Mat, Lietuvoje ne visos nei 
dainelės galima dainuoti, pa- 
vyzdin, jei padainuosi šią dai
nelę, kurią čia žemiau paduodu, 
tai jau laukia 10 metų kalėjimo, 
“žiba žvaigždės ant kalnierių 
Mūs Lietuvos apicierių, 
Disciplina kaip prie caro 
Buožėm gėdos tai nedaro, 
Slenka gatvėm generolai, 
Leitenantai, kapitonai, *' 
Pagarbos neatiduosi, 
J kalėjimą važiuosi.
Mus apgauna ir parduoda,

P. S.
Sumaniau atlankyti 

gimtinį kraštą Lietuvą, 
seną ir į žemę sulindusią baku- 

jC/žėlę, kurią apleidau apie 28 
a metai atgalios. Tad išvažiavau 

laivu “Republic” 12 d. gegužės, 
1929 m. Kelionę turėjau gerą, 

oras buvo labai geras, tai 
nei nepajutau, kaip buvau anoj 
pusėj.

Trumpai bandysiu aprašyti 
savo įspūdžius Lietuvoj, ką 
mačiau ir girdėjau.-

Lietuvos žmonės prašo apra
šyti Amerikos lietuvių laikraš
čiuose tikrą teisybę, kaip ten 
yra. Jie sako: mes žinome, 
kad tokie laikraščiai nęra įlei
džiami į Lietuvą, kuriuose tilps 
teisingi aprašymai apie Lietu
vą, bet mes prašom amerikiečių 
lietuvių, kad mums nors iškar
pas iš tų laikrajščių prisiųstų, -Kaip Lietuva 
kad mes matytumėm ir žinotu
mėm, ar teisingai Amerikos
laikraščiai aprašo apie Lietu
vos žmonių gyvenimą. Tad aš 
ir noriu teisingai aprašyti, kad 
Lietuvos žmonės nors iškarpas 
gavę matytų, kad mes visuo
met bandome sakyti gryną tei
sybę.

Čionai vardų bei pavardžių 
niekeno neminėsiu, nes tiem 
žmonėm—bei ypatom, apie ku
riuos kalbėsiu, galėtų gręsti pa
vojus nuo fašistiškos Lietuvos 
valdžios. Ką čia rašysiu, tai 
viskas teisingai ištirta su tik
rais įrodymais, bet del minimos 
priežasties vardų ir pavardžių 
negaliu minėti.

Inkvizijos Stovis Lietuvoje

Juos ISdirba

STANLEY PAUL >.
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.

Worcester

NEPAPRASTA KALAKUTU VAKARIENE
Rengia Worcesterio Suvienytos Lietuvių Draugijos

Nedelioj, Vasario (February) 9
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 29 ENDICOTT STREET

Pas mane kreipėsi draugė 
A. Valukienė, kad praneš
čiau visiems, kurie tik ėmė ti- 
kietų “Kova už Idėjas,” kad 
jai sugrąžintų iki 8-tai dienai 
vasario, nes 8-tą dieną vasario 
jau bus tas gražus perstaty
mas “Kova už Idėjas,” Junior 
High School Auditorijoj, N. 
Main Ave. Ir bijoma, kad ne
pritrūktų tikietų. Kuriems 
nebus galima sugrąžint iki 8- 
tos d. vasario, tai galėsit su
grąžint tiesiog svetainėj, bet 
jau ne Valukienei, o P. Šlekai
čiui, nes draugė Valukienė vi
są surašą perveda P. Šlekai
čiui. Apart operetės, bus gra
žus šokis, kurį atliks Scranto
no išsilavinusios merginos.

Atminkite, kad veikalas il
gas' ir tęsis netoli 12-tos vai. 
nakties, todėl stengkitės į lai
ką pribūti, nes pradžia 7-tą 
vai. vakare.

Tamošiaus Draugas.

Šiauliuose, einant gatve, pa
mačiau moterišką esybę su kū
dikiu ant rankų ir labai grau
džiai verkiančią. Aš pamisli- 
nau, kad reikia paklausti, ko ji 
verkia. “Moteriške, ko jūs ver
kiate?” aš paklausiau? Ji per 
ašaras, išbalusiu veidu pažiūrė
jo į mane ir sako: “Verktumėte 
ii’ jūs, jei mano vietoj būtumė
te. Aš visą dieną dar nieko 
burnoj neturėjau. Taip pat ir 
mano kūdikis. Vyras mane pa
liko, neturiu nei pinigų 
darbo, nei ką valgyt, 
man, ir ką aš tūrių 
Liekasi laukti mirties, 
kau: “Eik į miesto 
Be abejonės, 1 
■bėsr* Ji sako 
buvau, bet jie mane 
paniekinimu, sakydami 
dam daržų ravėt ir 
badu dvėst. Jau rugpjūčio mė- 
nesis'; jau daržai nuravėti, ii’ 
darbo nei kokio niekur negali
ma gauti.”

Ji turėjo su savim krepšelį. 
Pažiūrėjau, kas jame yra. Tai 
buvo tuščias kūdikio nuo pieno 
buteliukas, ir kūdikis taip kū- 
das, taip išbalęs, kad atrodė 
tikra mirtis. Tai, va, kaip gy
vena “laisvoj” Lietuvoj jos pi
liečiai ’

(Bus daugiau)

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pasakantis, 0.D
Optometras 

Optikas
Norintieji tinkamai 

savo akims akinius 
šiuo antrašu:

NIEKO NEKAŠTUOS 
K IŠBANDYMAS

Tūkstančiai kylotų vyrų ir mo
terų džiaugsis sužinoję tą pilną 
planą, kuriuomi kapitonas Collings 
išsigydė savo dubeltavą kylą, del 
kurios jis buvo bejėgis ir gulėjo 
lovoje per eilę metų. Tas planas 
bus pasiųstas jums ant pareika
lavimo už dyką.

Tiktai prisiųskite savo vardą ir 
adresą kapitonui W. A. Collings, 
Inc., Box 768C, Watertown, N. Y. 
Tas jums nekasiuos nė 
gal bus vertas laimės, 
yra raportavę 
šio už 
te dabar 
šalį šį: skelbimą

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

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

Vaistažolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemąh- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligi# Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios Jums sugrąžins sveika
tą', panaikins minėtas .ligas.

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

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

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

M. 2UKAIT1S
25 Gillet Road Spencerport, N. Y.

• viSŪSGįto '-A'-,' ■«

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAM PA U ĄVE. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.
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' L, < ‘ <komandantaitau įsako, lupa nuo tavęs, 
kaip mio'ožkos, kailį, ir tai kad tu oficie- 
riusl $ į i ’ H

(Tąsa)
—Kaip jūs sakėte: “Ka-ve-de,”—juokavo 

Kapustin.
—Ka-da,—rimtai atsakė Kolpakov.
—Taip, aš kadetas, o jūs monarchistai, 

bet visi mes dirbame vieną bendrą darbą, 
darbą paliuosavimo Rusijos iš bolševikų 
jungo. Tai platforma, ant kurios mes visi 
kol kas sutinkame.

—O aš tai tik vieną partiją pripažįstu— 
‘fka-ve-de,v—juokėsi štabo kapitonas ' Ka
pustin. Kolpakovas tiesiog pažiūrėjo'į jį.

■ —Tai jūs, kapitone, patys gyvenate taip, 
l|ur jus vėjas pučia.

i -—Žinoma, žinoma taip. Kaip tai jūs ir 
įfepejote ?—tyčiojosi.

! Kolpakovas atydžiai žiūrėjo jam į akis. 
Kapustin pasigriebė gitarą:

. —“Ant Kaukazo, tarp kalnų, yfa viena 
lyguma. Ką tu žiūrai ant manęs, aš tau 
ne ihandalina.”

‘ —Su tavimi nesusikalbėsi,—tarė juokda
masis Kolpakov.
- —Ne, ponai, o visgi žiūrint iš objektyvės gražūs’, kaspinuoti beržai, dideli įvairūs ki- 

pusės,—tęsė jis toliaus.
—Mesk tu tuos savo revoliucinius gudra

vo jimus,—perkirto jį Petin,—kaip pradės 
tai be galo: “iš objektyvės pusės subjekty
viai žiūrint į dalykus,” vis analizuoja visą 
praeitą mūsų kelią, aiškina visas mūsų klai
das, ir taip be galo, be pabaigos. Geriau 
uždainuokime. Ar tiesa, pons kapitone?

—Aš visada gatavas,—atsiliepė Kapus
tin.

Oficierius Gvozd pasiūlė dainuoti ukrai- 
niškai. Visi sutiko.. Gvozd pradėjo: “Ei 
jūs, vaikinai, geri jaunuoliai.” Visą dainą 
sudainavo, nes visiems patiko. Kiekvienas 
jautė, kad dabar jų padėtis neužvydėtina, 
Uad visus juos gyvenimas jau pusėtinai pa
gnaibė. Ilgai grįčioj plaukė dainų balsai 
if gitaros pritarimas. Šeimininkė, jauna 
našlė Nastė, visą laiką stovėjo tarpduryj ir

sutikb Kolpakovu, suprato jį. Daugeliui 
oficinų nemalonus buvo tas jų priklauso- 
ijiihgumas nuo augštesnių komandantų... 
•O čia dar karb gyvenimas, perėjimai, mar
šai, ilgos kelionės pėstiems per sniegą ir 
purvą, dieną ir naktį, be maisto, be vande
nio, ,be >pakeitimo apatinių drabužių. Tas 
netraukia nei vieną. Daugelis galvojo apie 
šiltą, šviesų butą, apie stiklą arbatos kartu 
su saviškiais,1 apie švarius apatinius drabu
žius, apie ramų miegą. Štabo kapitonas, 
Kapustin maišė šaukšteliu ir kalbėjo, kaip' 
dabar gerai jo tėviškėj ant upės Volgos.

—Į rudenį pas mus upė Volga vėl paky
la vandeniu. Gražiai, gražiai ir ramiai, 
kaip kokia gražuolė plaukia ji tarpe savo 
krantų. Iš abiejų pusių jps miškai ir kal
nai tartum žiūri jai į akis, sveikinančiai 
linguoja savo viršūnėmis tvirti ąžuolai,

KetvirlacL, Vasario 6, 1930:

SCRANTON, PA
—3 ; -.c—-

BAYONNE, N. J.
Svarbias prakalbas rengia D. L. 

K. Vytauto draugyste nedelioje, 9 d. 
vasario (February), 1930, Win. Ruz- 
gio' svetainėje, 26 E. 21st St., Prasi
dės 6-tą. valandą vakare. Kalbės 
drg. L. Prūseika iš New Yorko. Te
mos: Maldeno Stebuklai ir Kas Bu
vo Tas Didysis Kunigaikštis Vytau
tas.—Gerbiamieji! Draugas Prūseika 
pats buvo nuvažiavęs į Malden, 
Mass., ir savo akimis matė tą vietą 
kur, sakoma, dedasi stebuklai. Apie 
tai jis plačiai mums papasakos. Apie 
Vytautą Prūseika dabar rašo knygą, 
todėl jis puikiausiai žino apie jį ir 
pasakys mums tokių dalykų, kokių 
dar nesame girdėję, 
kime 
ti.

vasario (Feb.) 9 d.', 4-tą vai. po 
piet, ukrainiečių- svetainėje, 160 
Mercer St., Jersey City, N. J. Visi 
nariai malonėkit atsilankyt, nes yra 
daug svarbių reikalų. O taipgi ne
pamirškit atsinešt pinigų ir užsimo
kėti mokesčius už šiuos 1930 metus.

(30-31)

Lietuvaite Fotografiste
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

A. L. D. L. P. 12-to Apsri- 
čio konferencija padare tari
mą, kad dėt pastangas įvyk
dymui lavinimosi mokyklėlės, 
tai labai naudingas ir remtinas 
nutarimas. Iš delegatų rapor
tų paaiškėjo, kad nekurtos 
kuopos jau praktikuoja. Mes, 
serantoniečiai, irgi neturėtume 
atsilikt nuo kitų. Konferenci
ja padarė ir daugiau gerų nu
tarimų, bet del sutaupymo vie
tos laikraštyje neminėsiu, ge
riau atsilankykite į sekantį Ą. 
L. D. L. D. 39-tos kuopos su
sirinkimą, tai sužinosite, kuris 
įvyks, kaip paprastai, antrą 
sekmadienį, 9 d. ,vasario, į 2-rrą 
vai. po piet. M. Grudžio sve
tainėje, 1610‘ ! Washburn St. 
Tame su^irtnkįinįė turėtume 
padaryt tar,iįią ir vykdyt: lavi
nimosi mokyklėlę,; Al hpąnąįj 
kad šis darbas pavyks gerai, 
nes visi draugai iri drauges feū- 
įp^ahtame, kad1 į įayįiitąasis 
mumrs 'reikalingas; ; O. .aritraį 
kuopos' valdybą išrinkome- iš 
gana, gyvų draugų; šie drau
gai .ne tik nemyli sčnatvę sau 
įsikalbinėt, bet moka lošt ro
les jaunuolių, mylinti sportą. 
Todėl ir kuopos veikimas, tiki
masi, bus daug gyvesnis, nes 
nekurie buvę seniau gerais vei
kėjais, turinti patyrimą. Tie
sa, girdėjau išsireiškimus, kad 
prie šios valdybos kuopos vei
kimas visai apmirs, nes jiems 
daugiau .rūpės sportas, negu 
veikimas darbininkų labui, bet 
aš manau, kad prie šios valdy
bos kuopos veikimas bus daug 
gyvesnis, žinoma, jei mes, vi
si nartai, neveiksime sutartinai, 
tai viena valdyba nedaug ga
lės ką nuveikt.

PAJIEŠKOJIMAI

Todėl susirin- 
kuo skaitlingiausia jo išklausy- 

Kviečia Rengėjai.
(31-33)

CLEVELAND, OHIO
A. L. D. L. D. 190-ta kuopa ren

gia teatrą ir balių nedėlioj, vasario 
(February) 9 d., Slovėnų svetainėj, 
15810 Holmes Ave. Pradžia 5-tą 
vai. vakare. Bus suvaidinta drama 
“PRAEITIES ŠEŠĖLIS.” Tai yra 
vaizdas .i£ Rusų revoliucijos laikų, 
kuris sužavės kiekvieną atsilankiusį. 
įTodel; kviečiame visus ir visas atsi- 
jląrikįyti. Rengėjai,
į ! (31-32)

Ona Rinkevičiūte, po vyru Philipse, 
Suvalkų rėdybos, Rudaminos parapi
jos, Gurčiškių kaimo, jieško savo gi
minių ir pažįstamų. Taipgi Magdės 
Markevičiūtės, iš Gurčiškių, ir Mi- 
kolo Bųčinško, iš Marijampolės. Jis 
pareina iš* turtingų tėvų; jo tėvas bu
vo teisėju Marijampolėj per 10 me
tų. Mikolas gyveno Brooklyn, N. Y. 
Jo brolis Kastahtinas nori surasti ji, 
nes jam priklauso pinigų Lietuvoj. 
Kas apie jį žinote, ar jis gyvas, ar 
miręs, malonėkit pranešti tokiu ad
resu: Anna Philipse, 102 Clinton 
Ave., Stamford, Conn. (29-31)

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

LIETUVIS GRAB0R1US

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

(išbalzamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių k*lO- 
gei gausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

į ‘j MONTREAL CANADA

; A. L. D. L. D. 137-ta kuopa ren
gia gražų koncertą ir prakalbas ne
dėlioj, 9 d. vasario (February), Bel
gų svetainėje, 1964 St. Catherine St., 
East. Statoma trijų veiksmų drama 
“Vėją Sėji, Audrą Pjausi.” Persta
tomas veikalas yra įdomus ir gry
nas nuotikis iš Amerikos Lietuvių 
gyvenimo. Bus gražus monologas 
“Ant Vienos Galvos Viskas.” At
vaizdas labai juokingas, pęrstatantis 
seną ir smarkią gaspadinę. Iš tik
ro atsitikimo Lietuvoj buožių gyve
nimo. Grieš Ukrainų vaikų stygų 
orkestrą, garsiai atsižymėjusi savo 
gabumais tarp visų tautų. Po kon
certo šhkys.prakalbą iš New Yorko 
kalbėtojas dr. Krasauskas. Pradžia 
5-tą vai. po pietų. Draugės ir 
draugai, nepraleiskite tokios geros 
progos pamatyti ir paklausyti tokią 
negirdėtai linksmą programą pirmą 
sykį Montreale. J/isi būsite kuo ge
riausia natenkinti.

Kviečia visus Komitetas.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

toki medžiai, o apušis sidabrota, tartum 
nusigandusi Volgos, dreba visais savo la
peliais.

—Jūs ką gi tai, kapitone,—nusijuokęs ta
rė Kolpakov,—į lyriką pasileidote, ar ką? 
Rodosi, kad ir Gogolio upės Dniepro pieši
nius pralenkėte.—Kapustin pažiūrėjo į jį 
geromis akimis.

—Argi? Tikėkjte man, kad tai nenoro
mis, kad tai iš mano širdies išsiveržė. Po
nai, turiu jums pasakyti, nors- aš ir esu šta
bo kapitonas, bet žmogus geras, visai ne 
kariškis. Neturiu aš to kariškių aštrumo, 
liktumo. Tarnavau aš pirmiau kaipo mo
kytojas vienoj moterų mokykloj; niekados 
aš' politika nesiinteresavau, zoologija del 
manęs buvo svarbiau visos sociologijos, po
litinės ekonomijos ir revoliucinio istorinio 
judėjimo. Žipojau aš tik įvairius vabaliu-

, f ; ; '• ........, ■ >tt. Ne
daug turėjau reikalo ir su geologija. Nors 
toj srįtyj; esu] pagaminęs vieną kūrinį. Gy
venau sau tykiai, ramiai. Įr štai čia užėjo 
tas čekų perversmas, paėmė ir'mane balan
dėlį už tai, kad mano nelaimei laike karo 
su Vokietija aš baigiau oficierių mokyklą 
ir štabo kapitono vietą skyrė. Aš nenorė
jau stoti ir čia teisinausi, kad čia karas, ne 
karas, taip tik už valstybinę galią. Pagrū
mojo sušaudymu. Ir štai, ir aš kariauju. 
Bet duodu jums, ponai, tiesos žodį, kad ka
riauti išėjau neturėdamas jokio piktumo 
prieš bolševikus, nežinojau aš jų ir dabar 
nežinau ir nesuprantu, už -ką mes ištikrųjų 
kariaujame? Mes rėkiame' apie laisvę. 
Raudoni taipgi mušasi ir sako revoliuciją 
geibėją. Nieko nesuprasi. O kaip prisime-. 
nu upę Volgą, savo raštinę, savo pirmes- 
nius darbus, taip ir norisi pasakyti: eikite 
visi jūs po velnių su tais bolševikais, men
ševikais ir revoliucija! Ne mano reikalas 
linkui to visko! Netrukdykite man dirbti!

Kupustin nutilo, baigė rūkyti. Nosis iš
sipūtė, akys rūpestingos. Oficierius Moto
vylov mieravo kapitoną paniekinimo žvilgs
niu, ir atsisukęs linkui Petino ir kitų jo 
vienminčių kalbėjo pabrėždamas kiekvieną 
savo žodį: /

—Štai tau įr garbingoji N-kaja divizija! 
Štai, koki ponai! Į gerą kompaniją mes 
patekome. GaliĮna pasidžiaugti, štai pofias 
Kolpakov, liberalas) iki kūulo smegenų^ ^tu
rintis noro numesti oficierio mundierąpr 
pakeisti ją pdpųrįjąb 
jus nuo žvėrių Mlšįevi.
jono. Štai štilio1 kapitonas, draligas Vaba
lų, peteliškių į ir tykus, kaip dievo veršelis, 
iki šiol dar jiį nežino, nei kodėl prieš bolše
vikus kariauja, jrĮmanę, kad su tais'raudo
naisiais, darbo gyvuliais, dar galima susi
kalbėti, ^sugyventi. : ■ • '

Kapustin nubalo, išleido cigaretą, suju
dęs, alsuodamas jis sulaikė Motovylovą...

r-Kląusyk oficieriau, kokią jūs turite tie
są taip tyčiotis iš žmonių? Kuomi gi jūs 
esate geresni už mus? Kame gi jūsų pir
menybė? Kas jums daleido mėtyti nepasiti
kėjimo žvilgsnius į kiekvieną?

—Kas pavėlino,—tyčiodamasis, nusišai
pęs tarė Motoyylov.—Štai tai malonu gir
dėti.- Niekinti jumis aš turiu, pilną tiesą, 
nes aš pilAai įsitikinęs vedu kovą prieš 
raudonuosius, kovoju prieš juos, kaip prieš 
griovikus ^valstybės, pardavikus1 Rusijos?

(Tąsa bus)

Korespond.

Paryžius.— Pirmadienį 
Franci j a ir. Turkija pasira
šė draugingumo sutartį.

f NAUJAUSIOS MADOS

nenuleido akių nuo Baranovskio, įkartaisj.kus, mūšy|es; jodinėjau medžioti, ir 
nušluostydama išsiveržusias aškras. Foma 
padavė verdantį arbatos virtuvą, pastatė, 
bonką, padėjo kelias plyteles čokolado ir 
baksą saldainių.

i —Iš kur pas tave, Jonai, tokis turtas?— 
klausė Kolpakov.

į —Kaip, iš kur? Juk šiandien dovanas 
gavome. Omsko poniutės prisiuntė saldai
nių, o Kolčakas po dvi eiles apatinių drabu
žių. Načalninkas, kada atidavinėjo, tai 
sakė, kad tai Kolčakas tiesiog patsai ofi- 
cieriams teikia tas dovanas.

—O mūsų .batalionas dar negavo,—tarė 
oficieras.

3 —Bet, ponai oficieriai, tas labai pritinka 
po dainų,—kas tai tarė.

* Oficieriai juokaudami sėdo aplinkui sta-

; —Aš visgi noriu pasakyti jums, ponai 
Oficieriai, kad ramus gyvenimas geresnis, 
negu karanis...
| Visi tylėjo ir gėrė arbatą. Matydamas, 

kad niekas nesipriešina, Kolpakov tęsė kal-

iš Kitur
LEE PARK, PA.

A. L. D. L. D. 229-tos kuopos su
sirinkimas bus- nedėlioj, 9 d. vasa
rio, pas Ą. Ądominą, 152 Boland 
Ave., 2-rą vai. po pietų. Visi nariai 
ateikit, gausit “Akują knygą, Seno 
Vinco Raštus.

Sekr. J. Grigas. - .
(31-32) nedehoj,

HAMTRAMCK, MICH.
Koncertą ir šokius rengia Ella 

May Choras nedėlibje, 9 d. vasario 
(February) 1930,' svetainėj 3014 
Yeomans St. Durys;, atsidarys }<aip 
6 vai. vakare. Programa prasidės 
6:45 vai. vakare.—-Elfą May Choras 
yra dar jaunutis, bet jau dainuoja 
gerai, nei vienas nesigailėsite atsi
lankę, išgirdę jų maloniai skamban
čias dainas. Skaitlingai atsilankyda
mi paremsite patį chorą ir priduo- 
site jam daugiau .energijos lavintis 
ir darbuotis darbininkiškoj srity. 
Taipgi dainuos ir didysis . Detroito 
Aido Choras, ’kuris su <savo didele 
išlavinti armija^-visudhiet 'Žuvėja pu
bliką. Taipgi bus ir. daugiau įvai
rių dalyvių programe, kaip tai: solis
tų, muzikos kavalkų, šokikų. Taipgi 
bus gera muzika del šokių. Įžanga 
50c.—Kviečia Renginio Komitetas.

ELIZABETH, N. J.
Choras Banga rengia šaunų 

dūlių vakarėlį nedėlioj, 9 d. vasario, 
L. D. P. Kliube, 69 S P.ark St. Pra
džia 7-tą ’vai. vakare. Kviečiame
vietos ir apielinkės lietuvius atšilau-’ 
kyti ir pasilinksminti prie geros.mu
zikos.

Rengėjai.
(31-32)

bun-

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos-’ silsirinkimas bus 
, 9-tą d. - vasario, Lietuvių 

svetainėj, 29 Endicott St., 10:30 vai. 
ryte. Visi nariai ateikite laiku. Jei
gu laiku pradėsime susirinkimą, tai 
galėsime padiskusuoti apie vietos 
darbininkų reikalus.

Organizatorius. (30-31)

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ĮŽANGA NUO 8 VAL. RYTO IKI 6 VAKARO 50c 

PO 6 VALANDOS VAKARO 75c
t 1 ' *

1 Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį ant 
trečių lubų, oringam kambaryj—-35 CENTAI EXTRA

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais, čia įtaisyta didelis 
plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui. ; i

ATDARA DIENĄ IR NJAKTĮ ............... ‘
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARN1NKA1S: Panedėliais nuq 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį. •
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.
Ties Broadway ir Flushing ’Avenue, Brooklyn, N. Y.

\ Telefonas: Pulaski 1090

ŠIŲ METŲ MADOS

ORNISIAIDETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47-tos kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 9 vasario, Drau
gijų svetainėj, 4637 W. Vernon 
Highway. Pradžia 10-tą vai. ryte.. 
Nariai ir nareę, dalyvauki! susirinki
me aptarti draugijos reikalus. Atsi- 
veskit ir naujų narių.

Sekr. J. Povilaitis. (30-32)

Išparduodami Dabar
BAYONNE, N. J.

Jaunuolių Styginė Orkestrą 
gia koncertą ir šokius subatoj, 8 
vasario, L. A. U. K. svetainėj, 197 
E. 19th St. Pradžia 6-tą vai. va
kare. Programą išpildys orkestros 
nariai; bus ir solistų, šokiams grieš 
geri muzikantai po vadovyste Gurc- 
kio iš Elizabeth, N. J. įžanga 40c 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(31-32)

ren-

HILLSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 200 kp. ir S. L. A. 

351 kp. rengia maskaradų balių su
batoj, 8 d. vasario, Barclay Hali, 
34-39 Bloy St., kampas Harvard 
Ave., Hillside. Prasidės 8-tą vai. va
kare. Kviečiame visus atsilankyti ir 
pasilinksminti prie geros muzikos. 
Bus duodama 3 dovanos už tinka
miausi apsirėdymą. Įžanga tik 35 
centai.

Yra rengiamas puikus teatras, 3 
veiksmų komedija “Divorsas.” Tas 
veikalas bus lošiamas 22 kovo, Lie
tuvių svetainėj, 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi įsitėmykit ir 
stengkitės pamatyti tą labai juo
kingą veikalą.

Vienas iš Rengėjų. (30-31)

—Na, štai sėdėčiau aš dabar namie su. 
gera knyga arba su naujutėliu laikraščiu, 
šnypštų palei mane arbatos virdulys ir... 
pagalios, neblogai ten būtų ir apsivedus. 
Gyvenčiau sau ramiai, tykiai, nepripažin- 
čfau jokių komafidantų galios, jokių prisa
kymų iš jų, kaip kad dabar reikia pasiduo
ti pulke. Žinočiau aš, kad aš Michail Ve- 
nediktovič Kolpakov ir gana. O dabar, kas 
iš manęs? Iškepė oficierių, davė kareivių 
kuopą (rotą, 250 kareivių) ir panaikino lai
svę, laisvutę.

—Ek, Michail,—traukdamas saldainių 
baksą, paniekinančiai įkirto Motovylov, — 
tau tik popu būti, o ne oficierium!

—Ištiesų aš nieko prieš tai neturėčiau,— 
nepykdamas atsakė Kolpakov,—nors ir da
bar popu būti, arba jo pagelbininku, arba 
nors ir velniu, bile kuom, kad tik ne ofi- 
cierium. Oh, sunkios tos aukso antpetys! 
Ir ką gi jos, galų gale, duoda? Štai tu ofi- 
ęierius, komandantas kuopos kareivių, lai
ke sniego, purvo, lietaus brendi per visą tą 
SU savo kuopa. Griūvi į šlapumą, purvyną, 
knisiesi į žemę, kaip kurmis, kiekvieną kar
tą statai savo galvą prieš įvairius mirties 
<nklus, ir visadd 99 nuošimčiai sąlygų už 

i, kad neteksi gyvybės arba būsi mirtinai 
\ Sužeistas. O svarbiausia būti visada savo 

m,; Aukštumoj, būti kokiu tai viršžmonišku, bi- 
įfe&tid neleistina; tau pavargti negalima, tau 
ll^ąįevalia suklysti, todėl, kad kareiviai į tave 

ri, nuo tavęs pavyzdį ima, o augštesni
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t CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30-tos‘kuopos susi

rinkimas 'bus nedėlioj, 9 <1. vasario, 
Lietuvių Kliubo ■ Name, 339 E. 4th 
St. ’Pradžia 10-tą vai. ryte1. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų 
aptarti. Reikės išrinkti darbininkus 
del rengiąmo baliaus. Ątsiveskit ir 
nauju nariu.

Sekr. P. Kašarauskas.
,(31-32)

DETROIT, MICH.
Komunistų susirinkimas bus 

subatoj, 8 d. vasario, Draugijų sve
tainėj, 7:30 vai. yakarp. Šis susirin
kimas labai /svarbus, ’tat visi drau
gai ateikit? (ir pasiimkit naująsias 
mokesčių knygutes.

7 Dist. L. K. Biuras.
(31-32)

Liet.
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PHILADELPHIA, PA. '
Linksimą balių rengia Susiv. Lie

tuvių Amerikoj 107-ta Kuopa suba- 
toje, vasario (February) 8, 1930, 
Lietuvos , Draugybės Svetainėj, 4647 
Melrose ; Sį., ; Frankford. Pradžia 
7:30 vai. Vakare.-r-Gerbiąma visuo
mene 1 Kviečiame visus atsilankyti 
į šį mūsų balių ir smagiai pasilinks
minti prie geros muzikos, šis ba
lius bus svambus tuomU kad su įžan
gos tikietu bus proga laimėti $2.50 
auksu. Tat’ meldžiame atsilankyti, 
pilniausia būsite J ‘ ’ 
tik 25 centai.
' l / .I

MAHANOY CITY, PA.
f L D. S. A. 33 kp. rengia balių ir 

šokius, kurie jyyks subatoj, 15 d. 
vasario, 7:30 vai. vakare, Norkevi- 
čiaus salėje, West Mahanoy St. Šo
kiams grieš nauja ir gera orkestrą. 
Visi atsilakykite ir tokiu būdu pa- 
yemsite ką tik įsikūrusią moterų 
kuopelę.

A. L. D. L. D. 48-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 16 d. va
sario, 10-tą vai. ryte, Central Stu
dijoj, 321 E: Centre St. Teiksitės 
susirinkti visi, nes daug dalykų yra 
pasvarstymui.

Perstatymas “Kova Už Idėjas” ope
retes įvyks utarninke, 25 d. vasario, 
7:30 vai. vakare, Norkevičiaus sve
tainėje. “Kova už Idėjas” veikalas 
labai gražus, pilnas puikių scenų ir 
gražių dainų. Įsitėmykite dieną ir, 
laikui atėjus, visi atsilankykite.

Rengia A. L. D. L. D. 48-ta Kuopa. 
Komitetas. (80-31)

WWW

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.

~>roga laimėti $2.50 

patenkinti. Įžanga 
Rengėjai.

(81-32)

i JERSEY CITY, N. J.
A. L. D. L. D. i6-tos kuopos susi

rinkimas įvyks ateinančio] nedėlioj,

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

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



No.Cliffside SUte.Miestą*

Aš. žemiau* pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už lurj malonėkit man pri- 
siųsti URBANS COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

> •,

Vardas <.... ......... ....i. ............

Kaa yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, 
bet ir į grabą paguldo. Bet (ie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusio* 

ITU , r 11 n 1 (Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių nebijo.Urhan s Loin r owners Uf 76c už baksą «u’8i*inkiuok nu°
IL.La I — T L y,a tai kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą—UrOO LaX S ahS vidurių Užkietėjimą—kuri* žmogui pagamina daug

rūpesčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

DIDŽIAUSIA UETUVIV APTIEKA

Vasario 6, 1930

ŠIOS DIENOS KLAUSIMU

I

WORCESTER, MASS.

• s

įme

Cityddress

AaeOccupation
kad

43 East

O

K.

ir 
gy-

pasigavę 
mergaitę, 
ten ją iš-

špildę šitą blanką, siųskite į Komunistų Partiją 
th St., New York, N. Y.

Kuopa narių tu- j 
susirinkimą atėjo, 
Susinešimų rašti- 
neatėjo ir, rodos,

bmmunist Party U. S. A.
East 125th Street, 

[r«rT^w York City.
I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send

more information. 1

Ji 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis daibi- 
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasės brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik-----_$3; Pusei:___ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo; ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Biienos Aires, 

Argentina

Jau Trys Metai, Kai Argentinos1 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj LaikraŠtj

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos

‘ Važinėjant vieta nuo vietos, 
Užtikau tokių kolonijų, kuriose 
silpnai gyvuoja A. L. D. L. D. 
ir L. D. S. A. kuopos, bet ke
li metai atgal jos buvo stip- 

^riomis ir gana veikliomis kuo-
I pęmis. Nusilpnėjimo priežas

tis kiekvienam maž daug pro
taujančiam darbininkui ir dar
bininkei yra aiški: vieni nariai 

įvažiavo į kitas kolonijas, kiti, į 
Kurie buvo prisidėję prie tų i 
draugijų ūpo pagauti, pasi
traukė į šalį.

Kuopai likus prie mažo skai
čiaus narių, tai kiti, likusieji 
jos nariai, stačiai į apatiją 
puola. O kai kurie nariai, net 
pirmose eilėse stovintieji, suži- 
niai ar nesužiniai daro žings
nius prie visiško kuopos pa- 
krikdymo.

Vieną kartą man teko daly- 
vaut vienos A. L. D. L. D. kp. 
susirinkime, 
ri 12, bet į 
tik keturi, 
ninkas visai
jis neateina į susirinkimus jau 
per ilgą laiką.

Vienas narys davė įnešimą 
laikyt susirinkimą, kitas pasi- j 
priešino a r g u m entuodamas, 
kad negalima laikyt susirinki-■ 
mą su tokiu mažu skaičium j 
narių. Na ir apsiaubia visus' 
tyla ir nerimastis, kiti jau pra
deda kalbėt apie namo ėjimą. 
Atsistojęs pradėjau aiškint, 
kad nors mažas skaičius drau-| 
gų, bet turėtų laikyt susirinki-1 
ma. t

Draugas, priešingas surinki- ■ 
mui, vėl pašoka ir sako, kad:Į 
“jiedu nežino A. L. D. L. D.; 
konstitucijos ir todėl nežino, i 
ką kalba. Susirinkimą nega-' 
Įima laikyt be 5, 7, 8 narių.”

Tada teko-jau nurodyt pir
mas kuopų veikimo prasidėji
mas, kad “daugumoj vietų 
kuopos susikūrė nuo visai ma- 
jžo skaičiaus narių : nuo 2, 3, 
ir tie kpli draugai susibūrę į 
grupėj turėjo* susirinkimus ir 
juose darė plhnus kuopos išau- j 
ginimui. Taip ir čia dabar, 
nepaisant, kad ir mažas skai- į 
čius draugų, bet turėtų laikyt 
Susirinkimą ir ‘daryt planą, 
kad atvedus ir tuos narius, ku- 
ffe nesilanko į susirinkimus.”

Susirinkimas pradėta laikyt; 
įgalioti du draugai išrinkt mo
kestis už sekančius metus. Vė
liau atėjo ir penktas draugas 
padaugindamas narių skaičių. 
Susirinkimas tęsės apie 2 va
landas, padarydamas gerų ta
rimų pastūmėjimui veikimo. 
Kiti draugai čia pat užsimokė
jo už sekančius metus. Pasek
mės ne visai blogos. O jei ne
būtų buvę šio susirinkimo, tai

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO JAS

Užtikrinu, kad mano patamavimaa 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kain%. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: J^?.ys^?ne’ Main 9660 
Bell, Oregon 6136

MES PATAIKOM
Taip »ako A. Tacilauskaa, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

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

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

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

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieciai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kniu
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystėa 
cigarų viršminėtais 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- 
Jciems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS .
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS «':< ,

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišką

1 Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
' vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mčšlažarnės Ligų* 

Galvos Skaudėjimo.. Neuralgijos, Padidėjusių » 
Liaukų, Plaučių,'Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir

- Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
< Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki, ir , nusimi

nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos Ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYK4 , -
X'Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Labaratorijos Bandymai

DR- ZI NS HO EAST 16th ST. N. Y.
Speciąlištas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
kuris dabar užsibaigė. N-ašlėio visai atleistiems net gi ne
gavo $25,000. žinoma, iš šios j pasako, kada sugrįžti. Tad 

, , . . . . i sumos dali paėmė advokatas,
f-? ats,lankl,us‘«. UP“ i kuris vedė byla, 
butų visiškai nupuolęs ir gal ‘
jau kitą susirinkimą ir patys I 
būtų neatėję..

Man rodos, kad atėję du 
trys draugai į susirinkimą, 
ypač mažose kolonijose, turė- 
;tų laikyt susirinkimą, nors pa- 
,Studijavimui bėgančių dienos 
.klausimų ir stiprinimui kuo
pos. Kurie priešingi sus.innki- 
mui, turi būt pažymėti, kaipo 
progreso stabdytojai. Tik taip 
darydami mes vėl pajėgsime 
atstatyt veikimą ant stiprės-

f* pių kojų.

Čia 1927 metais gatvekaris 
'sužeidė Antaną Rokų, kuris 
nuo sužeidimo greitai numirė, 
(pasiliko našlė su penkiais kū
dikiais. Prieš gatvekarių kom
paniją buvo užvestas teismas,

Keturi vaikinai, 
septyniolikos metų 
išsivežė į laukus ii' 
žagino. Paskui atvežę netoli 
namų išmetė iš automobiliaus.

Mergaitė nugabenta į New 
Kensington ligoninę, o vaikinai 
į Greenburg kalėjimą.

Bedarbė Vis Didėja
Su pradžia šių metų ir man 

vėl lemta bedarbiauti, nes ku
rioje dirbtuvėje dirbau, jau 
apie vidurį praeito gruodžio 
mėnesio pradėjo atleidinėti 
darbininkus, o su pradžia'nau
jų metų atleido du trečdaliu 
/Visų darbininkų, tik pasiliko 
šiaudinius boselius ir jiems su
mažino darbą iki 6 vai. į die
ną ir penkias dienas į savaitę,

41 Darbininkai, Stokite į Savo Klases Partiją!
MBd ------------

O

V;

kada sugrįžti.
negalima ramiai sėdėti namie, 
reikia j ieškotis kito darbo. Per 
suvirš porą metų labai mažai 
dirbusi vagonų ir gatvekarių 
.dirbtuvė, Bradley Car Co., 
kiek geriau pradėjo dirbti pa
baigoje praeitų metų. Vieti
nė anglų spauda paskelbė di
delėmis raidėmis, kad Bradley 
Car Co. susijungė su garsiąja 
Pulmano vagonų išdirbystės 
kompanija, apie kurią čia kal
bama, kad ten geriau darbi; 
ninkams, daugiau uždirba, ge
resnes turi darbo sąlygas, nuo
latiniai dirba ir t. t.

Kuomet aplankiau jau kele
tą sykių, tai žmonelių pilnas 
stačių darbo davimo didžiulis 
kambarys, tačiaus darbo nei 
vienam neduoda, atsako^vis 

, vienodai—“Nieko šiandien ne
turiu.” Prie kitų dirbtuvių 
nuėjus tą patį randi. Pusam
žiai, jauni ir seni vyrai' bū
riais j ieško darbo pas darba
vietes, kuomet iš jų vis dau-. 

; giau ir daugiau | atleidžiama. 
| Mat, nauji išradimai ir page-, 
rintos mašinos darbininkų vie
tas užima, šiemet mųsų. mie
ste bus išmesta ant gatvės te
lefonų operavimo. darbininkas, 
nes jau įtaisė taip vadinamą 
“dial” sistemą, kur pats, norin
tis kalbėti per telefoną, susi
jungs reikiamą numerį, be ke
lio nors pagelbos. O bedarbės 
tęs demokratiškas badavimo 
dienas, ir gali stipti laisvai, 
nes valdonams neapeina.

Anksčiau ar vėliau pamati- 
į nis šalies tvarkymo keitimas 

bus aiškiu įrodymu didesnei 
daliai darbininkų, negu 

; iki šiol reikalingas.

Rutherford, N. C.— Ant
radienį užsidarė penki ban
kai Rutherford apskrity. 
Jie turėjo po suvirs $2,500,- 
000 turto.

PAiN5EXPEtLER
' j.KČG|,y.SPĄT-OrF...:-

/ Milijonai 
Jūsų 

pačių žmonių kalba
nėra kito tioklo limmento, ku« 
ris veiktų taip urnai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX-

< PELLERIS. Jie naudoja jį nuo 
Į Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 

Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin 
gūsių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
fiimušimų, Rcumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. 'Ir greitai jie 
susiląukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbazenklis 
ant pakelio yra jūsų apsaugotoju 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny- 1 
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPEI1DERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

BKRRVtANO SOUTH FIFTH STS. 
BROOKLYN, N.V

E ULONAS

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, J Brooklyn, N. Y.

| Cliffside New Jersey
LINKSMAS IR DIDELIS ŽUVŲ BALIUS

Nedėlioj, Vasario (February) 9,
N. CARRELLO’S SVETAINEI, WALKER ST.

Rengia T. D. A. 40-ta Kuopa ir L., D. S. A._ 68-tą Kuopa 
Prasidės 6-tą Valąpdą Vakare

Tai bus i pirmas . toks Cliffsidėj ^žuvų Ralius—.linkimas ir di
delis. Kurję patyrę gerai žuvaut, tai pagausite dąųgelį žu
vų. Taipgi kviečiame atsilankyti ir iš kįtį apielinkės miestų 
į šį žuvų Balių, kuriame linksmai laiką praleisite. <!

į į

Muzika bus puiki po vadovystOAV* Rotikevičiaus 
Brodklyn,; N. Y<

JŽANGA gi CENpy YPATAI

..Street or Avenue

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE. VOLUNTEER 2|77-0474
MOKYKLA SU REPUTACIJA

i. ■ *' „736. Lexjngton Ave* tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
I ‘ Įėjimas IŠ 736 Lexington Ave. __
»25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra- 

ią i pąsisekitną. Mūsų instruktoriai išmokins jus valiuoti ir 
Įtaisyti visokių išdlrbimų karus per trumpą laiką ir už mažą 
Specialia. klasės piotepms. Leidimas ir užganėdinimas u

I KlasšS'dJanomis ir vakarius.
Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

■.I4,IWITI>*WWIR,| l|
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Puslapis šeštas Ketvirtai, Vasario 6;
J 4 i į i • «* . ,

Tarptautinio Dark Apsig.
Metinis Bazaras

kestrą veda Sigmas Boguslav- 
skis. Yra komedijų ir šiaip 
pamarginimų.

Jaunųjų Komunistij Lyga 
Brooklyne rengia balių ir šo
kius šeštadienio vakare, vasa
rio 8 d., po num. 68 Whipple 
St., prie Broadway. Visas 
pelnas eis streikuojantiems ir 
per lokautą iš darbo išmes
tiems čeverykų darbininkams. 
Įžanga 50 centų. Pradžia 
vai.

8

duris

‘soci- 
buvo

tin-

Tarptautinis Darbiu inkų 
Apsigynimas ruošia metinį sa
vo bazarą, kuris bus New Star 
Casino svetainėje, New Yor
ke; prasidės vasario 26 d. ir 
tęsis iki kovo 2. Laikas ir lie
tuvių darbininkų organizaci
joms pasirūpinti apie rinkimų 
bazarui vertingų daiktų bei 
paskyrimą šiek tiek pinigų,

X

New

fI i . ? į’ j

.Tinkuotoju yiršiųinkai 
Atmeta 6-šių Vai.
Darbo Dieną

New Yorke pusė ■ visų
kuotojų namų neturi darbo. 
Jie kreipėsi į tarybą savo uni
jos, priklausančios Amerikos1 
Darbo Federacijai; reikalavo, 
kad būtų įvesta šešių valandų 
darbo diena; o sutrumpinus 
darbo laiką, didesnis skaičius 
darbininkų galėti; gaut užsi
ėmimo. Nors tą nutarimą vien- 

i balsiai padarė susirinkimas 
60-to unijos lokalo, bet tary
bos viršininkai atsisakė padėt 
jiems kovoje už šešių valandų 
darbo dieną. Augštieji fede
raciniai viršininkai, kaip ir 
paprastai, palaiko bosų

. Ką Turi Daryt Organizuoti i Jaunųjų Komunistu Lygos 
Ir Neorganizuoti Moterišką Šokiai Brooklyne 
Drabužiu Kliaučiai?

Kaip pašlemėkiškai veda 
’'socialistai” streiką Inter'na-

♦tlonal Ladies Garment Work
ers, arba dresmeikerių unijos, 
kokios hsorkės” iš to išeina!

. Kad pagelbėti unijos prezi- 
* deniui < Schlesingeriui ir ki- 
tieęis monelninkams, patys bo-

;aai veja darbininkus iš dirbtu-; 
. Vių, sakydami: eikite į strei- 
įką. i Kuif .dresmeikeriai' šiame 
j‘.‘streike” mato gryną priga- 
)Vystęcir ne meta darbo, ten fa
brikantai duoda net gaisrinius 
alarmus, kad nešdintųsi lau
kan; o paskui užrakina 
savo darbaviečių.

‘Dabar paaiškėja, kad 
ąlistinės” unijos vadai
susiderėję su fabrikantais ir 
kOhtraktoriais, jog dirbtuvės 
turės būt uždarytos dešimčiai 
dienų. šis streikas-lokautas 
buvo, apšauktas antradienį, o 
penktadienį jau įvyks valstijos 
gubernatoriaus šaukiama susi
tarimui konferencija, kurios 
pirmininku bus .leitenantas-gu- 
bematorius Lehmanas.

Kalbamo feikeriško streiko- 
lokauto tikslas yra dar labiau 
pajungti darbininkus į kom- 
paničnos unijos jungą.

Tai kas, kad unijos prezi
dentas Schlesingeris skelbia 
savo reikalavimus: “Minimum 
(mažių mažiausia) užtikrinta 
alga; teisė prie darbo, 5 die
nų, 40 valandų darbo savai- 

’ te.” Tai tik akių dūmimas. 
Dresmeikerių unijos valdyba 
visUofnet leido bosams darbi- 
riihkusf laikyti darbe, kiek bo
šams tinka, nežiūrint’ sutarty
se nustatytų valandų. ’“Socia
listai” vadai višuOmet Vijo' iš 
dirbtuvių’ nfepatinkrtrtihs bo
sams darbininkus, ir tddtti iš 
atvirkščios pusės parodė prak- 
tikdj’e, kčkią darthhirikas pas 
juos turi “teisę* prie darbo”; 
samdytojai kapojo1 dresmeike- 
riamš’ uždarbius, nepaisydami 
“minimum užtikrintos algos,” 
be pasipriešinimo iš unijos va
dų pusės, ir t. t., ir t.t. 

t i * • C ' 1

Kapitalistinėje spaudoje ei
na didelis blofas, kur vadai 
garsinasi, kad į streiką iš pir
mos dienos išėję 35,000. Bet 
kada unijos prezidentui Schle- 
singeriui buvo griežtai pasta
tytas klausimas, tai jis buvo 
priverstas prisipažinti, kad tą: 
dieną ‘ darbą apleido tiktai 
1,500 dresmeikerių.

'Matydami, kokius humbu- 
gus vadai varinėja, dresmei
keriai Šimtais plaukia į kairios 
Adatos Darbininkų Industrinės 
Unijos ofisą po num. 131 W. 
28th St., New Yorke, šios In
dustrinės Unijos vadovybėje 
yra organizuojami dresmeike- 
riuose streiko komitetai, kad 
paverst prigavikišką streiką- [ ta 
lokautą į tikrą darbininkų' gerbimui to draugo, kritusio

New Yorkas Perdaug 
įsiskolinęs

Valdininkai įvairių
Yorko miesto dalių pridavė 
New Yorko valdybai reikala
vimus, kad būtų išleista ant 
$1,000,000,000 paskolos bonai, 
ir gautais pinigais būtų daro
ma dideli nauji miesto gerini
mai. Majoras Walkeris leido 
suprasti, jog miestas yra taip 
įsiskolinęs, kad dabartiniu lai
ku negalima būsią užsitraukti 
dar vieną bilioną dolerių pa
skolos.

Juo daugiau ir didesnių 
“miesto gerinimo” darbų, tuo 
daugiau prisplėšia grafto val
dininkai.

SUSIRINKIMAI
VISIEMS KOMUNISTŲ FRAKCIJŲ 
SEKRETORIAMS H DISTRIKTO

K. I'. II Distrikto Svetimkalbių 
Skyrius šaukia visų svetimkalbių 
Distrikto Biurų ir visų komunistų 
frakcijų masinėse svetimkalbių or
ganizacijose sekretorius Į labai svar
bų susirinkimą, kuris įvyks vasario 
7 d., 1930 m., Darbininkų Centre, 
26-28 Union Sq., New Yorke, 7-tą 
vai. vakare.

Dalyvavimas bet kokiame kitame 
i susirinkime nepateisins neatsilankiu
sio į šį susirinkimą; visi čia suminė
ti Partijos darbuotojai yra paliuo- 
suojami nuo visų kitų darbij šios 
pėtnyčios vakarą, vasario 7 d. Todėl 
liečiami draugai būtinai dalyvaukite 
nurodytame susirinkime, nes to rei
kalauja Partija ir žada disciplinuoti 
tuos draugus, kurie neatsilankys.

K. ~

MOTERYS IR VYRAI!
Susiraskit sSu ištikimą draugą ir 

mylimą. Informacijos už dyka. Ra
šykite “LONESOME HEARTS,” 100 
West 72nd St., N. Y. C. Pasirašy
kite vardą ir antrašą aiškiai. Įdėkite 
štampą del atsakymo.

(30-35)

S,” 100 
Pa si ra šy-

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

P. II Dist. Liet. Biuro Sekr.
(31-32)

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Gimnastikos Kliubo mėnesinis 

ir ekstra susirinkimas bus pėtnyČioj, 
7 d. vasario, Kliubo kambariuose, 
168 Marcy Ave. Pradžia 8-tą vai. 
vakare. Visi nariai ateikite, nes yra 

j labai svarbių reikalų aptarti.
Komitetas.

(31-32)

PARDAV IMA!
NAUDOKITĖS PROGA!

Kas nori gauti gerą darbą ir būti 
pats ant savęs bosu, štai gera pro
ga, tik reikia greit pasinaudoti.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
GROSERNĖ KARTU SU NAMU 
Brooklyne. Namas mūrinis, trijų 
augštų, ant kampo ir labai bizniško- 
je vietoje. Del dviejų šeimynų, po 
5 kambarius su maudynėmis ir du 
privatiški garadžiai. Namas pilnai 
gerhme stovyje ir biznis eina geras. 
PARDUODA GANA PRIEINAMA 
KAINA. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos. TURIU GREIT 
PARDUOTI. Kas nori, gali pirkt su 
kambarių rakandais. Malonėkite 
greit atsišaukti laiškais ar žodžiu: 
“Laisvė,” 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. (29-34)

f Iš LIETUVOS

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I

SAVININKE J. MARčIUKIENe

417 Lorimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

ir 
pusę.

Newyorkieciams
šį sekmadienį, 9 d. vasario, 

svetainėje 2075 Clinton Ąve., 
6-tą vai. vakare, įvyks šokiai, 
su koncertine programos da
lim. Kaip visada, taip ir 
šiuom sykiu bus smagi progra
ma. Aido Choras bus su nau
jomis dainomis. Aido mergi
nų sekstetas dainuos čia dar

Merginoms Pirmenybė
Queens pavieto valdyba 

tarė, kad jei bus keliama alga 
miestui tarnaujančioms mote
riškėms, tai merginoms bus 
pirma pridedama algos, negu 
moterims, gyvenančioms 
vyrais.

EAST NW YORK, N. Y.
L. D. S. A. 111 kuopos susirinki

mas bus ketverge, 6 d. vasario, 
People Lyceum, 218 Van Siclen Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visos na
rės ateikit laiku, yra svarbių reikalų 
aptarti.

Birutės saldainiai, įvairios rūkytos' 
mėsos, džiovinti grybai ir trejos 
devynerios.

Parduoda lankydamas visus 
nierius atvykęs tik kelioms 
noms iš Bostono j New Yorką 
sų atstovas.
LITHUANIAN IMPORTING
818 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Del informacijų rašykite: 46 
“^Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

biz- 
die- 
mū-

co

HU

SU

Puikus Parengimas 
Ateinančio] Sukatoj

Ateinančioj subatoj, vasario 
8 d., Ukrainų Tautiškam Name, 
101 Grand St., bus puikus pa
rengimas—koncertas ir šokiai.

pirmu kartu ir parinktas dai-Į Rengia Jaunuolių Orkestrą, po 
nas. M. česnavičiūtė, visai T T>
Amerikai pagarsėjusi daininin
kė, ifąi pirmu kartu .pasiro
dys Brdnxe; ir lai tik retas 
atsitikimas mūsų kolonijoj, gir
dėti tokią talentingą daimniri- 
Icę, kuri dainuoja per radio ir 
žinoma plačiai visoj šalyj.Ra- 
džiūtė, smuikininkė, taipgi 
pirmu kartu parodys savo ga
bumus, griežiant smuiką. Bus 
ir daugiau dalyvių.

Nepamirškite ir pribūkite 
laiku. Kuomet greičiaus už
baigsime programą, tai bus 
daugiau laiko šokiams.

Kviečia Rengėjai.

vadovyste J. Baltrukevičio. Be 
pačios orkestros, programo iš
pildyme bus dainininkių, kurių 
tarpe ir L. Kavaliauskiūtė; bus 
gabi šokike ir atsižymėjusių ar- 
monistų.' šokiams grajys veik 
visa Jaunuolių Orkestrą (visi 
geresni muzikantai). Kas norit 
smagiai pasišokti prie tokios 
puikios orkestros, būkite šiame 
parengime. Pradžia 7:30 v. v.

TEATRAS-DAINOS-MDZIKA

BROOKLYN PARAMOUNT 
PROGRAMA

Atsiveskit ir naujų narių.
Komitetas.

(30-31)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

mėnesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
7 d. vasario, Kliubo kambariuose, 
220 Leonard St., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti, yra 
svarbių reikalų aptarti. Kurie na
riai turite perstatę naujus kandidatus 
į kliubą, paraginkite juos, kad atsi
neštų blankas nuo daktaro. Visi na
riai įsitėmykit sekretoriaus adresą: 
A. Deikus, 7003—60th Avė., Mas
peth, N. Y. (30-31)

---------- 1------------- ' 
BROOKLYN, N. Y.

L. D. S. A. 1-mos kuopos susirin
kimas bus ketvirtadienį, 6 d. vasario, 
‘'Laisvės” svetainėje, 8-tą vai. vaka
re. Visos draugės dalyvaukit šiame 
susirinkime, nes bus raportai iš dvie- 

konferencijų.
Sekr. T. Sherry.

|30-31)

SO. BROOKLYN, N. Y.
. L. D. L. D. 147-tos kuopos su

sirinkimas bus pėtnyčioj, 7-tą va
sario, Hanover Kliube, 738—5th Avė., 
pas Miliauską. Pradžia 8-tą vai. va
kare. Visi nariai malonėkit atsilan
kyti, yra svarbių reikalų. Taipgi 
turėsim išrinkti naują valdybą. Gau
sit naują knygą—Seno Vinco Raš
tus. Sekr. A. Bružas.

(30-31)

i ų

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius del 20 

šeimynų namo apšildomo steam 
heat’u. Namas randasi ant Throop 
Ave. Del informacijų klauskit tele
fonu: Haddingway 6712, Mr. Ems- 
toff. (31-33)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
Įvairiomis s p a l- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS:
TRIANGLE 1450
Kreipkitės šiuo 

adresu:

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

JONAS

DK. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

ir operacijų:

Diagnozo ir Gydymo būdai.

SpeciRlinta* del visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės.

Naujausi

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

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

Nedėliomia 10 A. M. 11(1x1 P. M.
.......

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

I Bedarbiu Komitetą
Antradienį po pietų įvyko 

nrelekcija ir diskusijos apie 
bedarbę^ Komunistų Partijos 
šio distrikto Antros Sekcijos 
kambariuose. Prisidėjo 50 prie 
bedarbių tarybos. , .

' Katoviso Kuopa
New Yorke įsikūrė 

kuopa Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo, kuri pavadin- 

St. Katoviso kuopa,” pa-

nau j a

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnoza 
Guzo Anestetilca

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. L

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

streiką. •• -
Adatos Darbininkų Industri

nė Unija tuo pačiu laiku atsi
šaukia ir į neorganizuotus dar
bininkus . ir darbininkes, dir
bančius neunijmėse moteriškų 
drabužių siuvyklose.- ' Šių nfen 
unijinių dirbtuvių dresmeike
riai neturi eiti į social-humbu- 
giarių apšauktą “streiką.” Bet I 
jie turi tuoj a ils susižinoti su 
centru kairiosios Industrinės 
Unijos, 131 W. 28th St. Uni
ja duos tikriausių nurodymų, 
kaip organizuot ir į tikrą strei
ką išvest neunijinių siuvyklų 
dresraeikerlus ir kaip kovot už 
įsteigimą ten kovojančios, o ne 
faikeriškos unijos.

Visi iki vienam 
drabužių gamybos 
kai, vis tiek kokiai 
priklausytų ar nepriklausytų, 
tori dalyvauti masiniame dres- 
mtŠkerių mitinge, kuris bus 
šiandien Cooper Union avėtai- 

New Yorke, ir prasidės 
d*tą vąlandą vakarė. Ten iš 
tMcriaiUią Šaltinių . patirsite 
a>4a adatos darbininkų reika- 

, ’ apie jų organizaciją it
latrą dalei laimėjimo.

lietuviai 
darbinin- 
u Ai j ai jie

nuo policijos kulkos, laike 
streikie.rįų pikieto demonstra
cijos. Į ją iš pat pirmo orga
nizacinio mitingo įstojo 
darbininkai. '

75

Šį penktadienį, 7 d. vasario, 
įvyksta Kliubo susirinkimas; 
visi nariai privalo dalyvauti, 
nes yra gana svarbių reikalų, 
kurie turi būti bendrai visų 
aptariami.

B. K.

MIRTYS-LAIDOTUVeS
Elzbieta Luksevick, 40 me

tų, 105 Greenpoint Avęą i mi
re vasario 3 d., bus laidota 
vasario 7 d. Kalvarijos kapi
nėse.

John < Stadalnik, 53 metų, 
139 Meeker ĄyeJ ftiirė vasa
rio 4 d;, bus'ląidptaš vasario 
8 d. Kalvarijos kapinėse.

Laidotuvių apeigomis ’rūpv 
naši graborius: J. Garšva;: • t

Dennis King, pagarsėjęs 
“Trijų Mušketierių” ir kitų 
judžių aktorius, asmeniškai 
pasirodys Brooklyno Para- 
mounto teatre, kalbančiame 
judyje “Burning Up,” kuris 
prasidės šį penktadienį, vasa
rio 7 d. 
tomobilių 
suotojų) 
prietikių, 
kai geras, 
nieko jame 
nančio.

Ant pagrindų grieš indionų 
vadels Shunatona su savo tau
tiečių benu; su tuom eina ir 
dąiliškas vaizdelis, kur daly
vauja gražios indionaitės. Pir
madienį bus, apart reguliarės 
programos, dar priedas “Kvai- 
liiį Bojus,” senesnis, bet , pą- 
sekmingas judis. Scenos or-

KAM REIKALINGAS maliorius-pen- 
teris. Aš pentinu namus iš lauko 

ir iš vidaus. Taipgi iškalu pene- 
lius. Darbą atlieku gerai ir už pri
einamą kainą. Kreipkitės šiuo ad
resu: John Burba, 794 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 4853.

(30-32)

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Veikalas yra iš.au- 
lenktyniuotojų (rei- 
meiliškų ir kitokių

Bailiškai, i
nors darbininkui ■ mo ir įvairių kitų kukorystės dar- 

nėra pamoki-

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU DARBO
KlLVKių i .. iii v, . .v | Pajieškau darbo į valgyklą uz vi-
. . UIS" j rėją. Esu specialistas keiksų kepi

|T IŠRADĖJAI
Jūsų pasisekimas su išradimu, 

išgavimas ir pardavimas patento 
priguli nuo jūsų žinojimo. Gi tą 

į žinojimą jūs įgysite tiktai tokio
je organizacijoje, kokia yra SUSI
VIENIJIMAS MŪSŲ IŠRADĖJŲ.

1 • Rašykite sekančiu adresu:
OUR INVENTORS’I ASSOCIATION

*S154 Nassau St., New York, N. Y.

Automobilių Pirma Lekcija 
' Uždyką

Jeigu interesuojatės sužinoti apie 
automobilių sudėtį ir kaip pataisyti, 
galite gauti 17 lekcijų už $3.00. Tu
rintieji automobilius už pirmas lekci
jas sutaupinsite $100.00. Prisiųskite 
štampą, gausite lekciją. ( ;

j JOSEPH J. STANKŪS 
8448—63ręi Rd., Elmhurst, N. Y..

. ; : : : : - - ' • ' • ' 28-50

bų. Kreipkitės telefonu: -"Stagg 
0676. 30-33)

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaiŠyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikam^, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ..........................................  60c, per paštą 65c.

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenuei Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3614

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

MALONAUS PASIMATYMO

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

Kurie dar nępažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti. < ; '

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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