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Pamaldos tapo panaikinnes

»žuMo 2 Darbininkai

kiekvieną

Pagamins 500,000 Aulomo 
bilių Daugiau, Negu 1929 M

Baltagvardiečiai Siūlo 
$20,000 už Suradimą 
Kotepovo

Metų Laikrodis 
Rodo Laiką

70 Mėty Moteris Pasodinta 
Kalėjiman už Būtlegerystę

Įsake Visus Pinigus Pra 
leisti Laidotuvėms 8000 Tękstiliečių Išėjo 

Streiką Belgijoj

Sovietai Atėmė nuo Kalmukų 
Kunigaikščių 500,000 Galvijų

Vasconcelos Sako, Meksikoj 
Negali Būt Ramumo

Waxhachie, Tex 
man Riley, 19 mejtų amžiaus 
vaikinas, tapo neteistas 99 
metams kalėjimo už nužu
dymą savo inotinos.

Kėsinosi Nužudyt Mek
sikos Naują Prezidentą

Sako, Blaivybė Išgelbė 
jus 25,000 Gyvasčių

Francija Stos Prieš Subma 
i rinų Panaikinimą

Lenkijos Oficierius Nušau 
tas Lenkų-Sovietų Paru- 

bežy

PITTSBURGH, Pa.~čia 
tapo užbaigtas milžiniškas 
teleskopas, trečias didžiau
sias teleskopas pasauly. Bus 
pasiųstas į pietinę Afriką, 
kaipo ' dovana Tarptautinės 
Apšvietos Tarybos Harvar
do observatorijai. ' ,

Devyni Popai Išsižadėjo Tikėjimo, 
Sovietams Atidavė Auksinius Kryžius

Nubalsavo Neleisti Mokinių 
Bažnyčion

Išleido Amnestijos 
Patvarkymą Ispanijoj

tos visose 
strikte.

BROKEN BOW, Okla.- 
Joe Ross turi sieninį laikro
dį, kuris naudojamas nuo 
1780, metų. Dar gerai rodo 
laiką.

Londonas.— Penkių im 
perialistinių valstybių lai 
vyno konferencija labai pa 
lengva “progresuoja”. De 
to kaltinama Jungtinių Val
stijų delegacija, kurį sako
ma, nusistačius svarstyt la
bai pamatiniai 
programą. *

Roma. — Ketvirtadienį 
Italija ir Austrija pasirašė 
draugingumo sutartį, apsi
lankius pas Mussolini • Aus
trijos koncleriui Schober. 
Austrijos fašistai užmezgė 
artimesnius ryšius su Itali
jos fašistais.

Nori Pasmerkti 11 Komunist ų už Kalbėjimą j Darbininkus 
Ir Skleidimą Komunistinės Literatūros
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BRUSSELS, Belgija. — 
Pirmadienį aštūOni tūkstan
čiai tekstilės darbininkų išė
jo į streiką Renaix distrik- 
te, Belgijoj. Jie kovoja 
prieš algų nukapojimą. 
Streike aktyviai dalyvauja 
komunistai. Jie kelia į vir
šų reformistinįų' vądų j par
sidavimą darbdaviams.

LONDONAS.—■■ Praneša
ma, kad Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos atstovai, laivy
nų konferencijoj stos už pa
naikinimą submarinų. Bet 
Franci jos, Italijos * ir Japo
nijos delegacijos nurodinės, 
jog negalima submarinų pa
naikinti, nes subniarinai esą 
reikalingi “apsigynimui”. 
Ypatingai Francija griež
tai stosianti prieš' s'ubmari- 
nų panaikinimą.^ ■ -■ ' ■’

PARYŽIUS.— Baltagvar
diečiai rusai čia planuoja 
sukelti $20,000 ir pasiūlyti 
kaipo dovaną už suteikimą 
informacijų, kuriomis va
duojantis būtų galima su
rasti dingusį jų vadą, gene
rolą Aleksandrą Kotepovą. 
Jau jie pasiūlė $4,000 dova

nai.
Pastaruoju laiku vis dau

giau ir daugiau Sovietų Są
jungos gyventojų atsikrato 
nuo religinių' burtų.

700 Mainieriu Streikuo- Imperialistą Suokalbis 
ja West Virginijoj

SAN FRANCISCO, Cal. 
—J. A. Bonk, 58 metų am
žiaus, trečiadienį čia nusi
žudė gazu. Paliko $1,048 
vietos banke. Pirma žudy- 
mosi parašė testamentą, pa
žymėdamas, kad visi jo pi
nigai turi būt praleisti jo 
palaidojimui. , Reikalavo, 
kad ant kapo,, būtų pasta
tyti du paminklai.

Buržuazinė spauda dar 
vis šaukia, būk Sovietų 
slaptoji policija pagriebus 
Kotepovą. Sovietų ambasa
da tatai užginčina.

Numirė Bekasdamas Duobę 
Kitam

BRIGDEPORT, Conn. — 
Fred H. Miller, ; 55 metų 
amžiaus, duobkasis,, pirma
dienį iškasė duobę Park kam
pinėse. Parpuolė prie duo
bės ir numirė.1 Jis .sirgęs 
širdies liga, k; ?■ d <

WASHINGTON.— John 
N. Willys, Willys Overland 
Kompanijos direktorių ta
rybos pirmininkas, trečia
dienį pasikalbėjime su pre
zidentu Hooveriu sake, kad 
automobilių fabrikantai ti
kisi šiais metais pagaminti 
500,000 automobilių dau
giau, negu pagamino 1929 
metais.

Hooveris ir fabrikantai 
dar vis blofina, kad biznis 
ir darbai eis neblogiau, kaip 
pereitais metais. ’Bet dar
bininkai visai ką kjtą1 ma
to: jie mato, kad kasdien 
tūkstančiai daibiiiinkų ht- 
leidžiama nuo darbo.

Kitose cerkvėse 
raudonieji kampe- 
skaitymo kamba-

cerkvėse tame di- 
Grodki miestely 

cerkvė tapo paversta į dar
bininkų kliubą, o varpai ta
po nuimti ir su.tirpdinti į 
metala. 
įtaisyta

Iš pradžios suimtasis at
sisakė atsakinėti į klausi
mus. Bet vėliaus jis pasi
sakė, kad jis yra Miguel 
Flores, 22 metų amžiaus, ir 
pasekėjas Jose Vasconcelos, 
smulkiosios buržuazijos 
kandidato į prezidentus pe
reituose rinkimuose.

Toliaus išklausinėjus Flo
res policijai pareiškė, kad 
Vasconceloso pasekėjai da
rę suokalbį nužudyti ne tik

SARATOVAS, Sov. Są
junga.— Šioj srity Sovietų 
valdžia atėmė nuo kalmukų 
rasės kunigaikščių galvijus, 
kuriuos jie iki šiol-turėjo 
kaipo savo nuosavybę.

Apie 5Q0,000 galvijų tapo 
konfiskuota ir išdalinta 
biedniems valstiečiams ir 
Sovietų ūkiams. ■ i >

SAN/ANTONIO, Tex.—; 
Trečiadienį du darbininkai 
užsimušė, nukrisdami ant 
gatvės nuo Alamonal Banko 
namo. < ,. • , <

Darbininkai, kurie matė 
tą-nelaimę, pasakoja, kad 
platforma, ant kurios tiedu 
darbininkai stovėjo, nukri
to/kuomet1 lynas nutrūko.

New Yorko Bankieriai Gel 
bes Subankrutavusiai 

Chicagai

CHICAGO, Ill 
lace Caldwell, Chicagos ap
švietos tarybos prezidentas, 
trečiadienį išvyko į New 
Yorką prašyti New Yorko 
bankierių finansinės pagel- 
bos del subankrutavusios 
Chicagos valdžios. Jis pra
šys bankierių $45,000,000, 
už ką bus užstatyta išanks- 
to numatomos taksos del 
mokyklų .

Tūkstančiai Chicagos mie
sto darbininkų per kelis mė
nesius negavo algų 
miestas neturi iš ko mokėti

jo kabineto narius ir buvu
sį laikiną prezidentą Emilio 
Portes Gil. Suokalbio tiks
las buvęs, sudaryti suirutę 
valdžioje, kad paskui būtų 
galima pasigriebti valdžios 
galią į savo rankas.

Vėliaus tapo suareštuoti 
septini kiti asmenys, 
žiūromi tame suokalby

Prezidentas Ortiz Rubio 
yra Wall Streeto tarnas. 
Nesenai jis lankėsi Jungti
nėse Valstijose. Tarėsi su 
prezidentu Hooveriu, su 
Morgano kompanijos atsto
vais ir su kitais stambiais 
kapitalistais. »

DETROIT, Mich.— Kad 
geriau prisirengti pasmer
kimui vienuolikos darbinin
kų komunistų, kurie nese
nai tapo suareštuoti Pon
tiac mieste laike bedarbių 
demonstracijos, trečiadienį 
prokuroras vėl pareikalavo, 
kad jų byla būtų atidėta 
ant toliaus. Tie darbinin
kai suareštuoti vaduojantis 
bjauriu sindikalistiniu įsta
tymu.

Prokuroras reikalavo tar
dymą atidėti, aiškindamas, 
kad nėra susirinkę visi val
džios liudininkai. Tai 
antru sykiu atidedama 
dymas.

Raymond ir Powers 
paliuosuoti iš kalėjimo 
kaucija. Fred Beaį vienas 
Gastonijos streiko vadų, dar 
tebėra kalėjime; už jį rei
kalinga užstatyti $10,000 
kauciją. Su juo sėdi kalė
jime dar astuoni kiti darbi
ninkai.

Dabar aišku, kad proku
ratūra dės pastangas- aš
triausia nubausti tuos dar
bininkus. Prieš’ juos yra 
sudaryti trys kaltinimai, ir 
sulig kriminalio sindikalisti- 
nio įstatymo, už kiekvieną 
kaltinima tie darbininkai

Vasconcelos sakė, kac) .jis 
asmeniniai neprisimena to 
jaunuolio, kuris kėsinosi nu
šauti Rubio. Tačiaus jis iš
sireiškė: “Aš gailiuosi to 
jaunuolio, kuris save pasi
aukojo.”

Vasconcelos čia atvyko 
tuojaus po rinkimų pereitą 
rudenį. Jis dabar yra in
struktorium ispanų kalbos 
katalikų universitete—Uni
versity of Southern Califor
nia.

VARŠAVA.— Trečiadie
nį čia gauta pranešimas nuo 
Lenkų-Sovietų parubežio, 
netoli Dolznoiw, kad Lenki
jos parubežio sargybos kor
puso oficierius tapo nušau
tas. Jį nušovus Sovietų pa
rubežio sargyba.. Dabar tas 
įvykis tyrinėjamas.

MOUNDSVILLE, W. Va. 
700 streikuojančių mainie
riu pikietuoja Paisley Kom
panijos Glendale ir Alexan
der kasyklas; kovoja prieš 
policiją ir miliciją.

Čia visos Nacionalės Mai
nieriu Unijos spėkos mobi
lizuojamos plėsti streiką į 
kitas kasyklas. Šiame vi
sam distrikte kasyklų kom
panijos nukapoja darbinin
kams algas. Visur mainie- 
riuose nepasitenkinimas.MANILA, Filipinai.—Čia 

gąuta. pranešimas, kad Fe
liciano Rizaį 64 metų am
žiaus, iš Cąlambra, Laguna 
provincijęj,, nusižudė užpro
tes tayimjui > prieš pęręękioji- 
mą fįlįpinų Califprnijoj. Ri- 
zal pąliko raštelį, kuriame 
jis ; į nurodo, kad teroras 
prieš filipinųs Californijoj 
labai jį sujudino ir prieš tai 
jis protestuoja atimdamas 
sau gyvastį*

Pastaruoju laiku reakci
niai elementai keliose vie
tose padarė užpuolimą ant 
filipinų darbininkų Califor
nijoj.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Philadelphijos apšvietos ta
rybos komitetas trečiadienį 
vienbalsiai atmetė planą, 
įad. augštesnių mokyklų 
(high school) mokiniai bū
tų1 paliuosuoti> iš mokyklų 
vieną valaridą'į- savaitę, kad 
jie galėtų feiti į savo tikėji
mo bažnyčias deL religinių’ 
pamokų? 1' > >

Tasai planas; buvo atmes
tas vaduojantis tuomi, kad 
tai būtų priešinga principui 
atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybes.

LOS ANGELES, Calif.— 
Ketvirtadienį, kalbėdamas 
apie pasikėsinimą ant Mek
sikos prezidento Rubio gy
vasties trečiadienį, Mexico 
City, Jose Vasconcelos čia 
pareiškė, jog “Meksikoj ne
gali būt taikos, iki nebus 
laisvų linkimų.”

Pastaruose Meksikos pre
zidento rinkimuose Vascon
celos kandidatavo į prezi
dentus, atstovaudamas 
smulkiąją buržuaziją. “Da
bartinė grafto ir žmogžu
dystės valdžia turi būt pa
keista tokia valdžia, kuri 
atstovautų liaudį,” pareiškė

EVANSTON, Ill.— Mote
rų blaivininkių organizacija 
(Woman’s Christian Temp
erance Union) ketvirtadienį 
išleido raportą apie mirtin
gumą nuo alkoholizmo ke- 
turiadešimts penkiose vals
tijose, ir savo raporte nuro
do, vaduajantis skaitlinė
mis, kad blaivybė išgelbėjus 
25,000 gyvasčių. Esą jeigu 
ne blaivybė, tai tiek žmonių 
daugiau būtų numirę nuo' 
alkoholizmo.

Raporte;sakoma: :
“Pereitais metais Jungti

nėse Valstijose nuo alkoho
lizmo numirė1 4;627 žmonės. 
Tai yra, 'keturi žmonės ant 
kiekvienb’ šimto tūkstančio. 
Gi kuomet blaivybės įstaty- 
mta nebuvo, 1916( metais nuo 
ąlkohblizmo hurhii'ė; ’ dau
giau kaip šeši žmonės ant 
kiekvieno šimto Tūkstančio 
gyventojų.” ’ '•

MADRID, Ispanija. — 
Ketvirtadienį Ispanijos ka
ralius išleido patvarkymą 
delei visuotinos amnestijos 
politiniams kaliniams.

Sakoma, kad bus suteikta 
amnestija visiems asme
nims, kaltinamiems arba 
nuteistiems už sukilimą ar
ba maištą prieš Ispanijos 
valdžią laike diktatūros ge
nerolo Primo de Rivera, ku
ris delei didelio masinio 
spaudimo buvo priverstas 
pasitraukti iš valdžios.

Kadangi Ispanijoj, iš prie
žasties ekonominio krizio, 
prasidėjo didelis judėjimas 
prieš de Rivera fašistinę 
diktatūrą, tai Ispanijos val
doną! priėjo' prie išvedimo, 
kad reikia pakeisti Primo 
de Rivera kitu diktatorium 
ir bandyti parodyti ma
sėms, kad nauja valdžia bū
sianti “demokratiškesnė”, 
idant tuo 'būdu nuraminti 
nepasitenkinusia^ mases 
kaip iš smulkiosios buržua
zijos, taip ir iš -darbininkų 
tarpo.

Aišku, amnestija palies 
daugiausia smulkiosios bur
žuazijos elementus, kurie 
kovojo prieš Primo de Ri
vera diktatūrą. Bet kovo
tojai už darbininkų reika
lus, komunistai ir revoliu
ciniai darbininkai, kuriuos 
fašistinė valdžia sugrūdo 
kalėjiman, nebus paliuosuo-

gali būt nubausti po de-. 
šimts metų kalėjimo. Su
daryta sekami kaltinimai: 
1) Priklausymas Komunis
tų Partijoj; 2) Skleidimas 
komunistinės literatūros; 3) 
Kalbėjimas į darbininkus 
(agitacija). T į

Tai “baisūs” tų darbinin
kų prasižengimai.

Detroito ir apielinkės dar
bininkai mobilizuoja spė
kas gynimui suareštuotų 
darbininku. Šiandien čia 
šaukiama trys dideli masi
niai mitingai prieš valdžios 
ataką ant Komunistų Par
tijos, Darbo Unijų Vieny
bės Lygos ir Automobilių 
Darbininkų Unijos.

Powers ir Raymonds, pa
liuosuoti po $7,500 kaucijos 
kiekvienas, kalbės masi
niuose mitinguose. Deda
mos pastangos paliuosuoti 
iš kalėjimo ir Fred Beal, 
kad jis taipgi galėtų kalbė
ti masiniuose mitinguose.

Pastaruoju laiku Komu
nistų Partijai gerai vyksta 
mobilizuoti darbininkus po 
savo vėliava. Detroite ir 
Pontiac daug darbininkų 
įstojo į Komunistų Partiją. 
Už tai valdžia ir darbdaviai 
labai siunta.

OSGOOD, Ind.—Kad iš
gelbėti savo vyrą, 80 metų 
amžiaus, nuo kalėjimo, An
na Walter, 70 metų am
žiaus moteris, prisiėmė ant 
savęs visą kaltę ir sutiko 
eiti kalėjiman už butlege- 
rystę.

Blaivybės agentai užpuo
lė jos namus ir surado 105 
galionus munšaino ir nema
žai vyno. Pašaukta teisman 
ji tvirtino, kad jos vyras 
nieko bendro neturėjęs su 
degtinės dirbimu ir parda- 

■ vine j imu,' i kad: sj i viena ’ visą, 
biznį varius. Ji tapo nuteis
ta ant trisdešimts dienų į 
kalėjimą ir užsimokėti! teis
mo iškaščius ir piniginę 
bausmę,! viso . $141. Jos vy- 

tapo išteisintas.

žuvo Trys Lakūnai
GARDEN CITY, Kan.— 

Trečiadienį; netoli nuo čia 
nukrito orlaivis ir žuvo du 
lakūnai.

Kitas orlaivis nukrito ne
toli Wichita, Kan., ir žuvo 
vienas lakūnas.

MEXICO CITY.— Tre
čiadienį , už dviejų valandų 
po to, kaip Pascual Ortiz 
Rubio tapo prisiekdintas 
Meksikos prezidentu, buvo 
pasikėsinta jį nužudyti.

Po įvezdinimo Rubio au
tomobiliu važiavo namo. 
Jaunas vaikinas, stovintis 
tarpe kitų žiūrėtojų ant 
gatvės, išsitraukė revolverį 
ir paleido šešis šūvius.

Viena kulka pataikė pre
zidentui į kairįjį žandą ir 
perėjo į burną. Vėliaus dak
tarai išėmė kulką, ir sako, 
kad žaizda nepavojinga. 
Kita kulka biskį palietė 
prezidento pačios veidą. 
Trečia kulka lengvai sužei
dė prezidento brolduktę. 
Ketvirta sužeidė netoli sto
vintį žmogų; kitos dvi pa
taikė į automobilį.

Būrys policistų tuojaus 
suėmė šovė ją ir nugabeno į 
Nacionalį Palocių. Ten ka
ro ministeris Joaquin 
Amaro jį klausinėjo ir jieš- 
kojo pas jį dokumentų. Nie
ko pas jį nerado, apart “pa
nelės švenčiausios” paveiks-

BERLYNAS.— Laikraš
tis “Welt am Abend” iŠ- 
spausdino pasikalbėjimą su 
buvusiu Vokietijos užsienio 
reikalų ministeriu Stresse- 
mann. Pasikalbėjimas bu
vo už savaitės pirma Stres- 
semanno mirties.

Stressemann papasakojo 
apie daromą suokalbį pridš 
Sovietų Sąjungą. Jis sakė, 
kad derybos buvo vedamos 
tarp Poincare (Frąhcijos 
buvusio premjero), Anglijos 
politikierių ir industriailistų 
ir Vokietijos industrialisto 
Arnold Rechberg, Vokieti
jos generolo Lipper if kitų 
Vokietijos politikierių.? g

Derybos buvo vedąmos 
Paryžiuj. Buvo diskusuo- 
jama karo planai prieš So
vietų Sąjungą. Buvo pla
nuojama, kad Vokietija im
tų aktyvumą kare prieš So
vietus. Tačiaus Stressemann 
sakė, kad Vokietijos užsie
nio reikalų ministerija ne
dalyvavus tose derybose.

PERM, Sovietų Sąjunga. 
—Trečiadienį- devyni popai 
VerchneČussovsko distrikte 
išsižadėjo tikėjimo ir metė 
žmonių mulkinimą. Neku- 
rie iš jų atidavė savo sidab
rinius ir auksinius kryžius 
ir ikonus į valdžios indus
trializacijos fondą. Kiti su
organizavo demonstracijas 
ir sudegino ikonus ant lau-

, :■ (.. < .... > . ;, . .....

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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“Kvaily, idiote, juodnagi, eik atgal į fabriką!” šitokiais 
šauksmais; pertraukinėjo komunisto Gotvaldo prakalbą buržua- 
zinifcątstovai Čekoslovakijos' seime. Tų kerštingų pliovonių 
nemisjgdncĮo drg. Gotvaldas, atvirai pareikšdamas, jog Čekoslo
vakijos proletariatas, su Komunistų Partija priešakyje, rengiasi 
nusiįkii i sprandą buržuazijos viešpatavimui, sekdamas Rusijos 
bolševikų pavyzdžiu, mokindamasis iš Lenino. Drg. Gotvaldo 
kalb| .ddocįa pavyždį to, kaip pasiryžęs komunistas laikosi kapi- 
talisflųdąmę. sdime, sdsipšęs Su savo klasės kovomis už seimo 
.sienjfc7<jis šdl(ė|: !' į I 1! ' ■ , .

Mos* Nepasitrauksime nei vieno žingsnio atgal. Mes vedame 
minįą^ į užpuolimo mūšius. Mes nuversime ir sunaikinsime šią 
buržuazinę valstybę.

Mes padarysime viską, kad sumobilizuot plačiausias proleta
riato mases ir sutelkt jąsias užpuolimui prieš badą, prieš fašiz
mą, prieš ruošiamą imperialistinį karą, prieš social-fašistus, už 
revoliucinius Komunistų Partijos obalsius.

Vienas iš buržuazijos atstovų suriko mūsų draugams: “Grįž
kite sau į fabrikus!” Taip! Komunistiniai atstovai iš fabrikų 
ir kabyklų sugrįš pas savo draugus. Jie sugrįš tuo tikslu, kad 
vesti juos į mūšį. Ateis laikas, kad ir seimas ir valdžia drebės 
pfieš fabrikų darbininkus.

Maujoji valdžia ir naujasis seimas savo darbą pradėjo tuom, 
kadlsumžinė užkrauti dar pustrečio biliono kronų tiesioginių bei 
netiesioginių mokesčių ant darbininkų ir vargingų valstiečių 
spraudo. Antra, atsakydamas į komunistų reikalavimą suteikti 
pagėlbos bedarbiams, šis seimas buvo išmetęs laukan visą komu- 
feistinrų atstovų frakciją. Trečia, jie surengė kraujo pirtį be- 
dar^iaftrs, kurie demonstravo Pragoj, Moravos Ostravoj ir ki
tuose spiestuose, paremdami komunistų reikalavimus. Jie žiau
riai 1 bedarbius mušė, darė masinius areštus, ir dar vienas tau- 
tinUi-socialistiniš senatorius apšaukė bedarbius tinginiais val-

i i
pįgaliaus, užsieninės politikos srityj naujoji valdžia lūpomis 

savd užsienio reikalų ministerio išdrįso nachališkai grūmoti So- 
vietį Sąj-ųngaį. Jiųai prisidėjo prie intervencinės notos Ąme- 
rik$ tfr Anglijos, palaikydama pusę Chinų kontr-revoliucionie- 
rių;įo Pragoję p. ĖeneŠ (tas pat į ministeris) vedė derybas su 
Rumunijos mihišteriu apie ginkluotą žygį prieš Sovietų Sąjun-

Brazilijoj Gyvenimas Dar i 
Labiau Pasunkėjo >

San Paulo liet, pažangus 
savaitraštis “Garsas” (num. 
3-čiam) rašo:

Dauguma darbininkų laukė 
*Naujų Metų, tikėdamiesi, kad 
su senaisiais metais pasibaigs 
bedarbė, krizis ir jų skurdas 
ir vargas, bet labai apsiriko. 
Tiesa, tą jiems viltį suteikda
vo dauguma laikraščių, kurie 
rašė, kad krizis ir bedarbe 
tuoj aus pasibaigs ir kad vėl 
gyvenimas įeis į normales vė
žes. Dar geriau ramino įvai
rūs fabrikantai ir įvairios 
kompanijų kontoros, žadėdami 
tuoj po Naujų Metų darbą. 
Bet deja, tais visais pažadais 
darbininkai likosi skaudžiai, 
apvilti.1 Vietoj to, kad bedar
bių skaičius mažėtų, bedarbių 
aitnija kasdien tūkstantimis 
didėja—tuo pačiu1 didėja 'jų 
vargas ir skurdas.
Taigi nei Brazilija, kaip 

ir jokia kita kapitalistinė 
šalis, nėra išimtis: visur

;^yti? primesdami jam krikš
čionių kraujo gėrimą, ir ki
tas nesąmones. Toje bylo
je kun. Pranaitis buvo pa
kviestas liudyti prieš žydą 
ir jis liudijo, tarnaudamas 
juodašimčių užgaidoms!-

• » > I '

1 Aky vaizdo j e to, šiandie!} 
‘Pranaitis galima vadinti ne 
“Turkestano Apaštalu,” o 

‘“Turkestano Juodašimčiu.”

' Be to, diskusijų ėigoj pri
pažinta ' '; 1 ; 1

’ • ' ■ • , t >
kad savitarpine kriltika pas 
mus; pusėtinai šlubuoja. Tiek 
organizacijose, tiek spaudoje 
jinai labai siaura. Nutarta 
tuoj aus todėl ją plėsti, trauk
ti komunistus ir simpatikus 

. darbininkus prie savikritikos.
Gerai draugai chicagie- 

čiai, padarė tuosius klausi-
mus keldami, nes jie yra be 
galo opūs ir labai svarbūs. 
Tik toji mūs savikritika tu-

MANO ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE

Tokis Tokį Pažino...
i Į , V

So. Bostono ‘menševikų 
gazieta įtalpino sekamą Vi- 
parto laišką : • i . . •

“Nors yrą daug dvasiškių, 
kurie nori but tam laikraščiui 
priešingi, bet aš, jau tiek ‘Ke
leivi’ pažinau, kad galiu pa
sakyt, jog jis yra geras ir 
teisingas savaitraštis, kurį aš 
su mielu'noru pats skaitau ir 
kitiems patariu įsigyti.
Jeigu darbininkų išnaudo

tojas ir žmonių tamsintojas
viešpatauja krizis ir bedar- giria, tai galima vien tik iš 
LZ._, Laikraštis nurodo, to suprasti, jog “Keleivis”bes. Laikraštis
kad
ypač tas viskas skaudžiai at
siliepia į emigrantus-lietuvius.

ši valdžia ketina padidinti tiesioginius ir netiesioginius mo
kesčius darbininkams į valstybės iždą, pakelt nuomas (rendas) 
už Rąipbar^s, pą'didint muitus ant įvežamų iš svetur valgio pro
duktų ir iššaukt' nąųją brangenybės bangą, išmest į gatvę dar 
desėtkus tūkstančių darbininkų ir pasmerkt juos bado mirčiai 
ir, pagaliaus, pasmarkint kapitalistinę racionalizaciją,—ilginant 
darbo dieną, mažinant uždarbius, įvedant didesnio skubinimo 
sistemą... bespaudžiant paskutinį kraujo lašą iš dar tebedir
bančiųjų.

Jūs sodinate į kalėjimus komunistų atstovus, jūs atimate lais
vę šimtams ir tūkstančiams teisingų veiklių darbininkų tuo pa
čiu laiku, kai šiame seime sėdi žmogžudžiai. Jūs metate į kalė- 

! - jimą darbininką už pavogimą duonos kepaliuko, bet visas jusi) 
[ valdžios blokas susidaro iš partijų, kurios išvogė iš valstybės 
Į biliontis kronų pinigų. Su pagelba įstatymų apie kolektyvį vef- 
[. Siamąjį susitaikymą darbininkų su darbdaviais jūs norite už- 
| drausti streikus ir visiškai pavesti proletariatą mylistai fabri- 
I kantų. Jūs norite galutinai panaikinti proletarinius laikraščius. 
E ' Jūs'norite sukarinti (militarizuoti) visą šalį ir pastatyti Visą 
f jaunimą po komanda savo oficierių, kad apsaugotų storpilvius, 
[ išnaudotojus. '
1 Sovietų Sąjungoj proletarus mokina šaudyti į kapitalistus.

Ten ^ums yra statoma kartuvės, ten prieš, tokius kaip jūs, prieš 
į kapitalistus, yya statoma “tankai”; tame- skirtumas tarp jūsų 
į “demųkratinės respublikos” ir proletariato diktatūros šalies. 
[ Jūs norite pagreitintj kryžiaus karą prieš Sovietų Sąjungą. 
| Kodėl triihisteris Beneš nepasako, kokias slaptas sutartis jis:da4 
į r6 su Rumunija ir Lenkija (prieš Sovietų Respubliką)? Kodėl 
I JtfsUjOO^as, direktorius živnostensko banko, nepaaiškina jums? 
| *Jtokitr?Ttjkslu’Čekoslovakija teikia ginklus , Rumunijai, ir Model 
t jm;;fabrikai stato arsenalus Ir organizuoja tfinkhį

MnčkUujt Lenkijoj, Lnetzivoj, RumunijojĄr fugošlavijoj? Tatai 
r'vdtro'J?HeŠ Sovietų Sąjungą! jV ■

Jū»/sociąl-fašistai, įsižeidžiate, kad niįs jūs pavadiname J 
Eį.iraojį* jūsų vardu. Taj nėra įžeidimas, o: įmvadinifrišiKtuoni,' Lai'

••ate. Ir štai jūsų darbas praktikoje^-$treiklaužystė, šjhįįi|- 
BOčjirtias, tarnavimas fabrikantams, veikįmds išvien) su bufžūa:- 
EHfija visūose žingsniuose prieš darbininkui. K K
■Sf •■'*£<& 'paskelbėte kara darbo minioms ir Komunistti PaHijak 

turite?—Jūsų rankose yra mokyklos-, bažnyčios, spausdi- 
rųašinos, parsidavę rašytojai, parsidavę liežuviaijūs 

šnipus, policiją, žandarus; jūs valdote akmiją; jūšiį ran- 
kalėjimai, kartuvės; pas jus yra social-fašistni...

ĮKM«užrnirškite, jog visą tą ir dar daugiau turėjo caro valdžia 
° jinai liko sudaužyta į dulkes.

proletariatas? Jo pusėje yra daugiau žmonių ir 
Žmonės. Pas proletariatą per kančias ir kovą išsidir- 

kumštis. Ne jūs, o darbininkai, proletarai, stovi 
kur dirbama šautuvai ir kanuolės. ’ Ne jūs, cf 

Fialas dirba ir aptarnauja šarvuotus automobilius, tati? 
4>Haiviu8. , Didžiuma jaunų vyrų armijoje—r-kareiviai 

ne jums, o mums, proletarams. Proletariatas taipgi 
lįipunistų Partiją ir Sovietų Sąjungą.
I .giname darbininkų klasė? reikalus; ir jūs žinote, kad 
;#ra$ią dieną rries pąsielgsime su jumis, lygiai tąįp, kaip 
Galisijos bolševikai su cdru, su bufžuažija, sų TCęrenskiin

darbininkams netinka; jis 
lyra jų reikalams priešas.
Kas gi yra tas Vipartas (jis 

Daug lietuvių, nors jau išgy- dabar save vadinasi 
venę Brazilijoj po keletą me- kūpu”)? Ogi iš 
tų, bet neturėdami kišenėj, 

; atsidūrė visai kritingoj padė
tyj.
Nežiūrint to, lietuvių bū- 

riąį kas dien vis važiuoja iš 
Lietuvos. O tai daugiausia 
todėl, kad : . . ;
■parvažiavę1 iš Brazilijos įvai-< 
rūs Daukantai įr panašūs po
nai, devynes gerybes; nupasa
koja apie Braziliją, ir žmone
lės prisiklausę tų pasakų, meta 
visą ir Važfiūija1 į tą*

Lietuvos fašistų generolas 
Daukantas ‘nesenai lankėsi 
Brazilijoj. Iš ten sugrįžęs 
(matomai papirktas Brazi
lijos kavos dvarų savininkų 
arba laivų agentūrų) giria 
Braziliją ir todėl žmoneliai, 
verčiami fašistinės prie
spaudos,. dar labiau bėga žį 
tą “aukso šalį”.

Ne “Turkestano Apaštalas,” 
Bet “Juodašimtis”

Kunigų “Garse” tūlas K. 
Vidikauskas garbavųja ku
nigą Pranaitį, kaipo įgavu
sį “tarp mokslinčių sau ne
marų vardą” ir ‘Midelį dar
buotoją misijų srityj Sibi
re,” bei Turkestane. Vidi
kauskas Pranaitį (jis yra 
jau miręs) vadina “Turkes
tano Apaštalu” ir kitokius 
titulus j arų įeįltiM įGaLtajn- 
sūs parjapijonii ’ bei dūvat- 
Oi ir įatfim įtpklėiy

skMunČibji ASi 
. suom^ri^! | ||

i “yys- 
; Urugva

jaus, Montevideo miesto, iš
vytas žmonių kišenių krau
styto jas. Jis ten, kaip jau 
“L.” buvo rašyta, įsišventi
no pas rusų popą, vėliau ta
po užtvirtintas, fašistiško 
konsulo Skinkio (atvyRųsįo 
į Uruguajų specialiai tuo 
tikslu), o paskui j atbėgęs į 
J.» V., apsigyveno Pittsbur- 
ghe ir čia kerpą taršiusias 
ąveleš, išnaudoja jas visom 
įiusėm.

“k&bivis”, 4)esivadMdė-

P. S.
(Pabaiga)

Lietuvos Kariškas Teismas
Kalbėjau su vienu žmogum, 

buvusiu puskarininkiu. Jis man 
papasakojo gana įdomių daly- 

(Jo pavardės neminėsiu.) 
Štai ką jis sako:

“Man būnant kariuomenėj 
ir esant puskarininkiu, buvo 
šioks atsitikimas. Kariuomenėj 

bemokslis 
kaimietis, jaunas , vaikinas, ir 
turėjo seną našlę motiną. Vie
ną kartą jam .buvo paduota ko
kie svarbūs popieriai nunešti 
pas kitą vyresnį raštininką. 
Jam nešant minimus popierius, 
pasitinką jį oficieras ir prašo

ri būti kiek galint' glau- i floRs atsitikimas J i v. . , L. v tarnavo paprastasdziau sujungta su praktis-
ku darbų. Dažnai mūs ju
dėjime , ' matome , sekamą: 
ateina, sakysim, draugas į 
susirinkimą, ir pradeda kri
tikui ti' Visus" už ta ir kita.į- • 'J t . c
Bet tuojau po diskusijų

Koks Ski)‘tumas Tarpe Roma- į 
no ir Vosiliaus?

teiravausi su
ir klausiau,

Tai didžiuma
pa- 
at-
nu- 

ir 
jis

UCL ( buvau .. pu parodyti janK Be .abejonės, iš.
perstatyk jį . patį į kokią sykio kareivis atsisakė tą pada- 
hors! atsakomingą vietą-.or-li-yti. ; Tuomet oficieras, įkalbė- 
'gUnizacijoj, duok jam kokį'darnas pasiūlo jam šimtą lity, 

tik už pasižiūrėjimą. Kareivis, 
nieko blogo nemislydamas (o 
šimtas litų tai būtų1 labai gera 
dovana pasiųsti savo biednai < 
motinai) ant to jis ir sutiko. 
Bet vėliau dalykai virto kitaip, 
ir išėjo aikštėn. To oficiero bū
ta plečkaitinio. Oficierį suareš
tuoja, o tas išduoda minėtą ka
reivį. Kareivį paveda karo 
teismui. Paskiria teisti tris: 
karininką, puskarininką ir pa
prastą kareivį, kurie neturi nei 
mažiausio supratimo apie nu
sprendimą, bei paskyrimą baus
mės. Man esant puskarininku, 
buvau paskirtas į viršminėtus 
teisėjus prie teisimo .minimo ka
reivio, bet aš, neturėdamas su
pratimo apie teismą, prašiau, 
kad mane paliuosuotų iš teisė
jų vietos. Taipgi prašiau, kad 
man pavelytų būti sykiu ir gir
dėti nuosprendį, kas buvo šu- 
.tikta. Pašaukia kareivį ir pa
stato jam klausimą. Jokių pa
siaiškinimų bei pasiteisinimų 
nėra. Pavyzdin: ar davei ofi- 
cieriui pažiūrėti minimus popie
rius? Atsakyk, taip, ar ne. Be 
abejonės, ’kareivis prisipažino, 

bet tokio • pat, dydžio gryųąs, bet jokių pasiaiškinimų nebuvo 
jdmeraldas yra brangiau kai-! leista- bemokslis kaimie- 
> > • • .. • i • x t.is knr«iviR likns nubaustas mir-

darbų, tai purtosi, kai nuo 
nuodu.

Tai blogas pavyzdys! Tai 
yra “kairumas” tik žodžiuo
se. Arba dažnai matome 
draugą kalbant bei rašant 
laikraštyje taip kairiai, kad 
rodosi jau geriau ir negali
ma, tačiaus tas pats drau
gas, praktikoje,’ elgiasi daž
nai kaip tik priešingai.

Tai yra oportunizmas 
praktikoje! Ir todėl mes 
turime prieš tai kovoti. Žiū
rėkim, kad nuo žodžių būtų 
eita prie .darbų. . Kovokim 
su oportunizmu praktikoje!

metai ginčijasi
ūkininkai su

ĮDOMUMAI
. ; u ! j1 ’ ’ Akmenėliai Brangesni Už

, Deųnąntus
Žmonės Ištiko deimantus 

brangiąusiajs “akmenimis”;

Kalbėjau ir 
daugeliu žmonių 
koks skirtumas tarpe žmogžu
džio Romano ir paprasto dar
bininko .Vosiliaus? Kodėl Vo- 
silius likos nubaustas mirčia, o 
žmogžųdis Romanas likos 
liuosuotas?
sako šiaip: Vosilius buvo 
žiūrimas kaipo bolševikas, 
■buvo jam primetama, kad 
užmušė adjutantą. O kas link 
Romano, tai daro šiokį išvedi
mą, būk Dr. Brunza ardė R. 
šeimynišką gyvenimą. Tai R. 
turėjo teisę Dr. pasiųsti pas 
Abraomą. Kiti daro dar kito
kį išvedimą, bet tur būt ir bus 
teisingiausias. Smetona yra 
dirbęs Romano banke už kler
kų. Tuomet R. buvo Smetonos 
boęu. Bet ket-i Smetona liko bo
su visos Lietuvos, tad ir savo 
buvusį bosą paliuosavo nuo 
mirties ir kalėjimo už nužudy
mą Dr. Bėunzos.

Lankiem Lietuvoj.
Čionai taipgi įdedu iš Lietu

vos atvežtą korespondenciją, 
kurią mane prašė, kad paduo
čiau į Amerikos laikraščius, 
nes paštu nėra galima pasiųsti 
panašaus turinio laiškai bei 
korespondencijos. Tad meldžiu 
“Laisvės” Red., podraug patal
pinti.

Laiškas seka:
Jau kelinti 

Jaugėlų kaimo
dvarininku p. Milvidu del su
sisiekimo per kaimo laukus. 
Kadangi minėtasis ponas reika
lauja visai naujo, plane nepa
žymėto, kelio, tai mes gegužės 
men. 30 d., 1929, kaimo suei
goj griežtai uždraudėme jam 
važinėti per apsėtus laukus 1Y 
pievas. Nežiūrint to, jis ryžo
si smurtu kelią išgauti.

Birželio mėn. 2 d. 17 vai. 
vai. kaime buvo pastebėta slan
kiojant pusgirčiai vyrukai, ku
rie, kaip vėliau pasirodė, spe
cialiai buvo suorganizuoti mi- 

> sūnaus stud. 
Jono Milvido (sk. 7 asmens). 
Jų pasamdyta mergaitė tyčia 
važinėjo mūsų pievose, laukda
ma, ar kas nemėgins sudraus
ti. Proga pasitaikė: ėjęs iŠ 
lauko namo gyv. A. S. pareika
lavo ją važiuoti tikruoju keliu. 
Tuo momentu pasirodė toji šai- 
ka dvaro 'bernų ir ėmė žvėriš
kai akmeniais ir lazdomis 
mušti beginklį žmogų. Tą pa- 
mačiusios kaimo moteriškės pa
kėlė triukšmą, bėgo gelbėti 
mušamąjį kaimo vyrai, bet 
mušeikos atsigrįžo, puolė juos 
ir vijosi į kaimą. Tuoj po to, 
mes, negalėdami chuliganų pri
statyti policijon, patys nuvy
kom Radviliškio nuovadon ir 
pranešėm apie tai. Bet polici
ja net nematė reikalo atvykti 
tą pačią dieną įvykio vieton iš
tirti dalyką ir mušeikas 
bausti.

Birželio mėn. 3 d., 1929 
p. Milvido sūnūs važiavo 
uždraustas pievas. Norėjome 
sulaikyti, bet šie išsitraukė 
brauningus, pagrasino ir tių- 
važiava.. į

Birželio* 8 d. dvarininkas Mil- 
yidas, atvykęs ‘ kaiman su Rad
viliškio policijos vjršininku rei

sine triukš- 
įnorš tikrenybėje 

|r vljatys. Jį-kėlė. ' Po i to, nebe- 
galėdaftįl moraliai atsiginti, iš
kasėme griovius.. : ;

Birž. -d, jis, lydimas bernų 
gaujos ir savo-kaimynų, raitas 
jojo, ir ' mosavo iškėlęs nosinę, 
rodydamas kelią per pievas net 
keliose vietose. Sulaikyti jį ne- 
drįsome. Pats ponas Milvidas, 
atvykęs į kaimą, išsitraukė 
brauningą ir šaukė—“paimkite, 
jei galite, mane”!

(Pabaiga ant pusi. 3)

.... . . , nuo jamas’ negu deimantas. [!s kareivis likos nubaustas mir- ngto dvarininko
mas save ‘‘šyięt£jVl $ /flats- ■ . ; ’ bm. Bet, kada teisia karimu- Tnnn Milvido r s
vamanišku laikraščiu” pa
deda Vipartui tąjį' kirpimo 
darbą dirbti ir todėl yra jo 
giriamas: Noks’ Vipartas 
skelbiasi esąs Kėzaležninku, 
tačiaus jis nieko nesiskiria 
ųūo kitų kunigų ir todėl 
darbininkai turi kovoti 
prieš jį ir 
“Keleivį”.

/ v . ka, tuomet1, yrA tikras kariškas
Andarokas Isgelbšti Nuo teismas.’-^ , ,

KaiĮj Baudžiu Kriminalistus?
Čia'ir to paties puskarininkio, 

žodžiai. Vienas generolas, tar
naudamas kariuomenėj, turėjo 
meilužę ir laikinai buvo viskas

Bet ne ant vi-

. Mirties / , ’ -
Kada Arabijoj veda žmo

gų mirčia nubausti, sulig 
teismo nuosprendžiu nužu
dyti, — tai moteriškės sijo
nas jam yra vienintelis iš- kuopuikiausįai.

. Jeigu jis kely-|sados. Laikai visai pablogėjo, 
-i I t ▼ 4- z-v 4- z'v r'i 1 r 11 z\4- iva i 1 11 rr i 11 1A111 y O zaia < r
gelbėjimas. , 

proteguotoją je ranRomįs palytės moters 
bei merginos andaroką, tai 
gyvybė nusmerktam bus do
vanota.

kuomet meilužė jau buvo septy
ni mėnesiai nėščia. Generolui 
atrodė riestai. Kas dabar da
ryti? Nagi reikia eiti kunigų 
Macocho ir šmito pramintais 
keliais. Tą ir padarė. Suka
pojo į kavalkus meilužę sykiu 
su negimusiu kūdikiu, ir ma
nė, kad jau bus viskas užbaig
ta, bet sunkiausia—paslėpimas 
sukapoto kūno. Na, ir nepa
vyko. Ir likos suareštuotas už 
žmogžudystę. Pastatytas prieš 
tribunolą. Be abejonės, jam 
davė gerus apgynėjus, “teisin
gus” teisėjus, ir jis likos nu
teistas visam amžiui kalėti, bet 
po dviejų metų bausmė dova
nota. Už tai, kąd jis buvo ge
nerolas ir turtingas, ir sykiu 
gęjras budelis fašistų. Tai, mat, 
koks yra skirtumas tarpe tur

Savikritika ir iš Jos Nauda
Drg. J. G. “Vilnyj” pra- 

neša, kad pereitą sekmadie
nį Chicago j įvyko visuoti
nas lietuvių komunistų su
sirinkimas, kuriame disku- 
suota keletas dideles svar
bos klausimų. Negrų dra- 
bininkų organizavimo klau
simu draugai

Andriulis Hr Williams (neg"- 
ras) nurodė, kaip reikia dar- 

,,4buotis negrų klaūšimU. Nuro
dyta,’kad pas mus yra balto- 

įjjo' šovinizmo,' ! kuris1 tubjaūs 
/įteikia iš 1 Šaknų naikinti. 'Se- 

■ JįĮė iplačioš disklišijos,’ iš 'kulnų

?ųjų randasi baltojo' šdVih’iZ-' 
h 1 kaipo1 bu'ržūazinės" idėdlo-^

'uol’s irf ne Vi^ai atviro.1 
odRsimcwn|fcUprantaniifi/ 'priėš t'ai pi’išei-' 

Lha kovoti/ J,.: 11 ’ " !'

Piktumas Duoda Kraujui 
Cukraus x

Kraujo sriovėje yra tam 
tikras nuošimtis . cukraus. 
Vienas anglų daktaras at
rado, jog kai žmogus supyk
sta, tai pas jį kraujyje pasi
daugina cukraus 10 iki 30 
procentū. Keista, kuo žmo
gus atrodo kartesnis, tai jo 
kraujas pasidaro juo sal- 
’' 'k 1 ■ ;. ' \ ; J.C.K, 
------------------------ ----- j—----
dėsniu.'

Toronto, onr Kanada

nu-

vėl 
per

kųrh
a 1J

JLO - jpiauiob tustvubijva, auiiu 
Mb I pasirodė,1 ‘kad^paš’1ūius * išūiic-

yįį kūt; l’tišii jūodašimęw 
ūzfeimanS tąr žmogų nužq-; 
'f, t f * J f I V A " :« .? j 11 - ‘ ' - j |l! ‘ 1

>• ;»( , j j . -i : t ■' >■: ■-. < i '■ 1

’ •' Sakote, kad męs laužome įstatymu?. 5« Tąip,. mes laužome 
įn laužysime'tokius įstatymus, kurie proletarams dupdą'teisę, tik
tai tylėti ir leistis išnaudoti, q kapitalistams, duoda teisę be galo 
bė krašto en^ti darbininką. ...................... .............

Pagaliaus, jūs pareiškiate, kad mes priklausome nuo, Mask
vos ir važiuojame ten'imti parriokų. ’ /cu v i

Mes esartie Čekoslovakijos proletariato partija, ir vyriau
sias mūsų štabas ištikro yra Maskva. Mes važiuojame mokin
tis į Maskvą, mokintis iš rusų bolševikų, kaip gerižiu nusukti 
jiims sprandūš.. Jūs p^tyk žinote, jog rusų bolševikai yra di
dėli,to darbo špecialistai. v

Jūs prieš mus varėte pjudymų kampaniją, siuntėt*, ratelių 
būrius ant mūsų galvų, 'bet; to nepaisant, už rųus , badavo 
750,000 darbo žmOhių rinkimuose. Siuitai mūsų draugų, j mū
sų veikėjų, sėdi kalėjimuose, ir daugeliui; tūkstančių gnęsią 
toks pat likimas; bet jų vieton‘stos desėtkaį tūkstančių; -1' .

, Jūs rųūąų -ndpapirksite, nepalaušite, neišnaikinsite! - * '

, , . • ■ •. j l ” ;, . . ting0 ir ir g|a:

-< į-l I . I i 1 ) tv‘ į- ! i i A t
į O i v y 11 j/*- cint-o vi vioyiuo xx. xj. 

D. L. Draugijos kuopoms Ka-' 
nadojep 162Tros kuopos valdy-' 
bps adresus. Organizatorius, 
drg. JČ Kiaušas, gyveną 706 
Richmond St., Toronto. Pro
tokolų; sekretorius, drg. V. 
Straze^i^iuš, gyv. 98 Mark
ham ,fe(t., Toronto. Finahsų 
sekretotiuš, drg. M. Dobrovol
skis, gyv. 706 Richmond St., 
Toronto. Iždininkas,’ drg.’ V. 
Vitkus, gyv. 706 Richmond 
St., Toronto, knygius, drg. V. 
Bimba, gyv.' 143 Manning 
Ay e., Toronto,' ;

; Tu'i’int re'ikalą,. rašykit virš- 
miiiėtif valdybas adrešu. '

Būtų labai pagėidautina, 
kad visos A. L. D. L. Draugi
jos kūopos Kanadoje paskelb
tu saVo’ Valdybų adresus’ dėldi 
t^rhb’i’ėšnių rj^šių. ‘ ! •’ :

• Trdtdkpliį’Sdkre-tbriūs 1 ■ 
’ ’ V.

-< <,. Į-i > . i > ' ) <v • ; i i * *J(* f, siuęųu pranešu visoms A. L. 'įaSt
Jūreivio, kuri?

Tad kiej 
tęs daug ar m 
lietis labai p 
pasielgimais L 

J k « * * ' j?
Sukčių 'Nfebkud'žia

Alytuj buvo špirito bravoras, 
ir savininkas turėjo : valdžiai 
mokėti padotkųs: < <už bandero- 
lus. Bet jis ją; bemokėjo per 
ilgą laiką. Kada pasidarė apie 
150,000 litų, tuomet jis visai 
atsisakė mokėti; Na, dabar val
džia jį paėmė ’. tardymui. Ar 
bus kaltu, ar lie? \ Tardė, tardė 
ir ant galo rado bfekaltu, ir pa
leido be jokios; bapįrhės, iK“pa- 
dbtkų” už banderohus nereikė
jo apsimokėti. Tai pasirodo, 
kiek yra teisingljMo. O jei ką 
nbrs panašaus būtįų \ į padarę? 
paprastas kaiMiėtiL ? tai, be 
abejonės, kad‘įĮtų 
kutinę karvę ir patį įkišę į ka
bėj imą ant kiek laiko.

sf: kjpsisyie-
» iMtuvos' pi- 

iktfnas Ipanašiais 
letjiVosj valdžios.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

>. Vasario 7:
? i—-kNumii'ė Ifašytpjįas ir rev. 
f*? Ė. Lavrovas, 1900.—Sušau
dytas Kolčakas, 1920.

''W
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THE YOUNG PIONEER CORNER

w’SI diJ.L4i.fWW ’ , ■; -
s * ‘

L: A I S' V 0 Puslapis TreSas 1

Children of Unemployed 
Starving

arrr,-’;'r!iTl>'b".'i,;s4sr4 »■ "r 'i1 ? i
Young Pioneer Corner, 43 E. 
125th Street, New York City. 
Your answei’ mdst ;be mailed 
before’ one week from to-day 
to win the prize.

you can see that we are closer 
to war than ever before.

At this conference, the bos
ses of the U. S. and England 
are fighting with all their 
might. They are fighting for 
the world markets, so they can 
get more profits. .

The bosses of France and 
Italy are also fighting over 
the colonies near the Mediter-1 
ranean Sea. The whole confer- ; 
ence is a big fight between the į 

young į bosses of the
workers . countries.
councils j But they realize that the I 
workers ! greatest threat to their exist

ence is the Soviet Union.
councils .Therefore they are putting 

leadership aside their differences and are 
organiza-į uniting to attack the ' Soviet!

to be every convention -if> poss
ible and I hope 
other
would try to go to these con
ventions, too.

Always for the working class, 
Margaret Cinat.

that, all the
Pioneers 1 of America

jau kalėjime , mirė/ Domas kusią įtaką Am.lietuviuose.’H- 
Kučinskas ir Kazys Kantau- naujo keldami aikštėn fašisti- 

Vė- nių budelių darbus, smaugi- 
jog mą Lietuvos darbininkų, vadų, 

■ žudymą komunistų vien* už 
(Pabaiga pusi. 5)

organize 
of the 
workers 

employed
form unemploy-

6,000,000 Workers Jobless rea/°unsl “y1 ‘he. fea‘7 and hate the Soviet Union and
are preparing a war against it.

I The workers must 
to fight the attacks 

/bosses. The jobless
In spite of the lies that Hoov- must unite with the 

er, and Green, and all the other workers and 
Stools of the capitalist class, ;ment councils. The 

that there is less and less un- workers and the child 
employment in the United i must also 
States, figures show that it is 
becoming worse and worse 

'• daily. ‘ .
At the present time, there 

* are 6,000,000 workers walking 
the streets and their families 
are starving because they are 
out of Work. Because of the 
speed-up and stretch-out sys
tem, where the worker has to 
do the work of 5 or ‘6 work-! 
ers and because of child labor 
many adult workers' are being 
thrown out of work.

The bosses are using the job- jment 
less workers to lower the stand-j brings unemployment, the 
ard of wages of the workers jitalist system, 
who are working, 
them that they will 
if they raise a kick.
of the conditions growing 
er, as Hoover and Green 
they are growing worse.

On the other hand, in 
Soviet Union the workers 
building socialism. There 
conditions of the workers 
growing better

The workers 
day, there is 
there is no night 

» women, and the women receive 
the same pay as the men work
ers do. There the wages are 
becoming higher and the stand-' 
ard of living of the workers 
is being raised.

The workers in the capital- Japan, France, and Italy, 
ist countries are beginning to 1 
realize* the advantages of the these men are talking about 
Soviet system over the capital-į “peace”, ai\d that .there 
ist system of starvation and be no more war, But if you 
unemployment. I( is for these really follow this conference,

Dear Comrade:
I have a little story my fath

er told me. It is a very int- 
i eresting story.
| One day my father was going 

imperialist jlome from work. He saw 2
I colored men. They went to 
the coal yard, and one of them 
asked if there was :any work. 
The boss came out andi chased 
them away. . /

My father heard one of them 
[say that he was nearly starv-

į Join the Young Pioneers of
j America

Application Blank
Young Pioneers of America
43 E. 125th Street,

tas nuteisti nužudymui.
lesni pranešimai sako,

' mirties bausmė pakeista am
žina katorga, bet juk ir tai 
baisi bausmė, juo labiau, kad 
tie žmonės ne tik nėra pikta-

i dariai, bet dar gi geriausi Lie- A 
! tuvos liaudies draugai. CASTON ROPSEVICH

Tarptautinis Darbininkų Ap-. |$ajgęS phila. Muzikos Konservatorijų

and 
be

join the 
and help the adult 
fight against bosses.

These unemployment 
must be under the 
of the only political 
tion that fights for and leads į Union, 
the workers in 
struggles, and under the lead- the leadership in this 
ership of the militant 
unions affiliated to the Trade oni the Chinese Government to ■ ' ' '
Union Unity League. 'attack the Soviet Union. She ,'Boar Comrade;

Only under their leadership was the one that instructed 
will the working class be able 
to lead a militant and effec
tive fight against i 

and the system

all their, The United States is; taking/ 
respect.

trade She was the one that spurred į
You r comrade, 
Stephem Z u r;ąk,o wsk j.

Dear Comrades:
I want to join Young 

cers class. Please send 
further information.
Nani e . , 
Age. e. . . 
Address

Pion-
one

sigynimo Centras, Berlyne, at
sišaukia į visų šalių darbinin- 

! kus gelbėti tuodu darbininku, 
i protestuoti prieš jų nubaudi
mą ir smerkti nužudymą Krė- 
stinaitės. Amerikos darbinin
kai, ypač lietuviai, privalo kel- 

, ti protestą prieš Lietuvos fa
šistinių budelių darbus.

Lietuvių Sekcija Tarp. Dar
bininkų Apsigynimo atsišaukia j 

, į visus Amerikos lietuvius dar-j 
bininkus,: ragindama protes-j 

I tuoti prieš tą. kruviną fašistų! 
j darbą, reikalauti paliuosavi- 
j mo dviejų pasmerktų darbi- 
į ninku vadų.

Visos T. D. A. lietuvių kuo
pos privalo rengti masinius 
mitingus, priimti protesto re-j 
zoliucijas, pasmerkti budelius 
už nužudymą draugės Kresti- 
naitės ir įkalinimą kitų drau
gų. Reikalauti paliuosavimo 
įkalintu.

A. L. D. 
ir L. P. M. 
darbininkų 
valo padėti 
A. kuopoms, o kur šių kuopų 
nėra, kitos organizacijos turi 
imti iniciatyvą surengimui mi- 
tingų.

Šios masinius protesto mi
ltingus reikia ruošti juo labiau, 
kad Lietuvos fašistai rengiasi 
panaudoti Vytauto sukaktu
ves, kad pakelti savo susmu-

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

\ State
[ I was very glad to read your 

letter. I read it well and it 
the|was very , kind of you to send

i me the pin. I' put it on my 
coat. I had it at school one 
day* All the children said it 
was very good to see. I put 
my coat in the hall, where we 
all do. And about noon, when 
I was getting my coat on it 
was gone. I was unhappy be
cause I like it.

Do you thin^c you can give 
me 
but 
ren 
one 
it.

the Mexican Government 
..... i break off relations with 
unemploy- | Soviet Union. j

The workers in the capitalist 
countries must awaken to the 
fact that the Soviet Union is 
in danger. They must mobilize 
the workers in the factories to 

i the Communist Party. 
The Young workers must join

Mano Įspūdžiai Lietuvoj
that
cap-

tell i Unemployed workers, 
fired ! the unemployed cozincils, unite 

Instead i with the employed workers, and join
1 II i t t ■/Lzi / Vi T H Lx ZAbett- ' f>uht under the leadership of
say, the Communist Party and Me I the Young Communist League, 

Trade Union Unity League!
Defend the Sovietthe 

are 
the 
are

every day.
work 7 hours a 
no child labor,!

work for.

Worcester

and the workers’ children must 
Union join the Young Pioneers of' 

from the attack of the bosses!; America, and this way we will 
Workers’ children, join the \\)e able to fight the attacks of 

Young Pioneers of America! I the bosses against the work
ers’ and farmers’ government.

The workers’ children must

more? I’ll try to find it 
I could not. All the child- 
said it was very good, and 
of them must have taken

Bosses Plan War at London expose the role that the London 
Conference plays' in prepara
tion for an attack against the 
Soviet Union.

Workers’ Children, join the 
Young Pioneers of America!

Defend the Soviet’ Union!

Naval Conference
The representatives of the 

bosses of 5 countries are gath
ered at London, England, in a 
naval 
ence.
United States,

“disarmament” confer- 
The countries are the 

Great Britain, LETTER BOX
In school, we are told . that pea)- Young Pioneer 'Corner:

... 1 like to read the Young
j Pioneer Corner and I want to i 
become a member. I have.been |

I read my letter to the class. 
Then Miss Cook was very mad. 
The children say that the}' all 
ought to have a pin. One of 
my teachers doesn’t like me 
very well from the day I read 
me letter to the children. I 
said, “Miss Cook, if you were 
one of those poor children, you 
would have to like it then.”

That is all. I' would like to 
hear from you again. Don't 
forget the pin.

Your comrade,
Katie Margetich.

(Pabaiga nuo pusi. 2)
Tik iškasti grioviai pagelbė

jo. Bet tuo dar nesibaigė.
Kadangi pono grasinimai nie

ko nepadėjo,—mes griežtai ne
sutikome duoti per savo pievas 
naujo kelio,—tada birželio' 19 
d. atvažiavo Šiaulių karo ko
mendantas ir griežtai įsake 
duoti kelią.

Kadangi civilį jieškinj, ku
rio p. Milvidas gali reikalauti 
teismo keliu, negali teisti karo 
komendantas, tai įsakymas li
ko neįvykdytas. Prasidėjo areš
tai. Iš 15 d. birželio areštuo
tas J. G. ir išlaikytas be jokio 
pagrindo 4 paras. 20 d. vėl 
areštavo kaimo seniūną ,J. S. 
ir J. G. ir laikė kalėjime 10 
parų. Pirmuoju . ir antruoju 
atveju policija vis kartojo areš
tuotiems: “Duokite kelią 
savo laukus ir paleisime.”

Tai štai koks Lietuvos 
din inkų elgesys!

per

val-

Massachusetts Worcester

NEPAPRASTA KALAKUTŲ VAKARIENE
Rengia Worcesterio Suvienytos Lietuvių Draugijos

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

i. U J. I JI ■ -JLLIEr■M'lJgg'JL ■ J! 1 jyjaaJBL'h" ■■!■■■

M. Paruliftte

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. Paruliūte, B. 
Kupščiūtė; Siupeniūtė atliks šoki
mo dalį—jinai, kaipo klasiški} šo
kių šokėja, prižadėjo šokti su sa
vo grupe klasiškus šokius laike 
vakarienės. F. Kalantos orkestrą 
grieš žavėjančią muziką. Taigi 
kviečiame kaip worcesteriečius, 
tai}> ir apielinkės lietuvius daly-

reading' your,.paper, for a longj WIIn4rpJq nf fk;Urplf f,rppf 
time, and have found it to be nll,li,r™5> «I Ulllliren ,Weei
Very interesting. I am a girl 
of 15. I used to solve your 
puzzles, but never sent them in, 
for fear they might have been i 
wrong.

Wasn’t it awful about those 
52 children who died in Ger
many just on account of the 
bosses. And of Lenin, the lead
er of the working class who 
died? I will close for my letter 
is getting too long. I remain, 

Your comrade, 
Margaret Kevish.

Harry Eisman
Po lice A t tack Pio nee)‘s

On Wednesday, January 23, 
|hundreds of workers’ children 
and Pioneers 
front of the 
in New York 
man, 15 year 
released from jail, after serv
ing 6 months in a reformatory.

300 children 
workers Center, and then went 
in front of the Court.

, Harry was released and came 
i out of courthouse, the Pioneers

_ ried him on their shoulders, 
and marched back with him to 

the country. ~ I the headquarters of the Pion-!

29,

demonstrated in 
Children’s Court 
when Harry Eis-' 
old Pioneer, was

met at the

When

-vauti toj vakariene^,. Girdėti, kad help the poor, 
daug rengias iš kitur atvažiuoti j iovai to their country 
tą vakarienę. Užtikrinam, kad vi- ' ai „„1 country.
«i būsite pilnai užsiganėdinę, 

įžanga Vienas Doleris
Kviečia Komitetas.

—V. Motejaitiš.

ju Sabaliauskas

Atsišaukimas į Amerikos
Lietuvius Darbininkus

Lietuvos fašistų valdžia vėl 
i užsimojo nudėti darbininkų j 
įvadus. Susekus slaptą spaus-' 
tuvę, areštuota trys darbinin
kai. Jauna mergina KreSti- 
naitė tiek primušta, jog tuo-

L. D., L. D. S. A.
S. kuopos ir kitos 
organizacijos pri- 
šiame darbe T. D.

gausite tikrai profesionalę pagal
bą . Kreipkitės šiuo adresu:

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

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

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Dear Comrades:
Today our teacher, was talk-'cari 

ing and she said that all Boy1 
Scouts save 
stood up and said thatzthe Boy-eers. 
Scouts only fight against the; When they got near there, 
Young Pioneers and the Boy the police, controlled 1 
Scouts are only for the capital-! bosses, attacked 
ist class.

And she said that I was all 
wrong, that the Boy Scouts 

and arė always
And 

she said “Who are the Pion
eers?” I and 3 other boys stood

by the 
the Pioneers 

with their clubs. But the Pion
eers were not afraid, and they 
fought back.

Then Harry spoke at a meet
ing of the Pioneers, and he told 
them what happened to him 

i in the reformatory. He said 
up and she said that she would that the 5 months in jail, did 
see us after ęlasę, , not scare him. He will cont-*‘

After class! she told Jus that inue his work for the Pioneers 
if we don’t keep away from the and the working class . He told 
Pioneers, , she will , get ( u^ in į the Pioneers that they must not; 
trouble, and we told her that; be scared by the policy but 
we are not going to Jieejj away!

Comradely yours, 
Steve Kowallik.

Dear Comrades:
Just a few lines to tell you 

about the International f Labor 
Defense convention in Pitts
burgh, Pa., Dec. 29, 30, and 31, 
1929.

I am 11 years old and was 
very interested to hear what 
was going on at the convention, 
so I went down. There were 
very many good speakers, some 
of whom were. Mother Bloor, 
Fred Beal, and many others 
that I cannot name.

Comrades and Pioneers, 
was so glad to be down there 
—so glad to know that the work
ing class cares for the different 
nations and races. I think that 
it was wonderful. I will try

that they, must fight back.
He said that the Pioneers 

must carry on the membership 
drive, and win the workers’ 
children in the schools and fac
tories for the. working class.

He called upon the Pioneers 
to stand ALWAYS READY in 
the cause of the-working class.

PUZZLES
Here’s a good chance for you 

comrades to win a dandy pin. 
Answer this puzzle, and we’ll 
send one to you. Here’s the way 
to answer it; the number 1 
stands for the letter A, 2 for 
B, and so forth.

23-18-9-20-5; 20-15; 20-8-5; 
25-15-21-14-7; 16-9-15-14-5-5- 
18; 3-15-18-14-5-18-19 !

Send your answer to the

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO
. 1NKŠTŲ-KEPENU-PUSLĖS
Per virš 200.metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus ■ 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:

; “Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje,

IMPROkf

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

Mlle SUZANNE DANNEIX 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229. 

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

CIGARAI“®
VARDU

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia A. L. D. L. D. 63 Kuopa

Subatoje, 8 d Vasario (February), 1930
Lietuvių Jauny Vyry Svetainėje, 407 Lafayette Street

Pradžia 7:30 Vai. Vakare

K. Menkeliūniūte F. Stankūnas
Dainininkai K. MENKELIONIŪT£Dainuos Geriausi Lietuviai

ir F. STANKŪNAS iš Brooklyn, N. Y. Pianu Akompanuos 
Elena Retikevičiūte

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės:
Viršminėti dainininkai jau ne pirmą kartą linksmins bridge- 

portiečius, ir kiekvienas jų atsilankymas ir dainavimas pasi
lieka vis daugiau klausytojų mylimas, nes dainininkai labai 
gerai dainuoja. Kur tik jie pasirodo, visur, publika jų dainas 
myli ir brangina. Siame koncerte juodu dainuos ir duetus, o 
Elena Retikevičiūte duos piano solo.

Po dainų prie geros orkestros bus šokiai.
Todėl 

taiko.
kviečiami visi atsilankyti, nes tokia proga retai pasi

) Užkviečia RENGfiJAI. .
ĮŽANGA: SUAUGUSIEM 50c, VAIKAM 10c

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIE^
Juos Išdirba

STANLEY PAUL ?
1035 Spring Garden Street 

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

' —4

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

stebūklingų žolių vertės tūkstaCČio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žynogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių

I dimo. Toks žmogus yra sufaraukųa, 
Į nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap** 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
sinj kairią parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumui tai
greit reikalauk mūsų vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir
atgauk savo sveikatą.

Vaistažolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (aath- 
ina), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gauai vaisb- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road Spencerport, N.



C Puslapis Kelvlrfag

NORWOOD, MASS.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

T. D. A. 21-mos kuopos su-jiekįyV0 $5.00 nupirkimui trhk-
organizacijos

f NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

STAMFORD, CONN
D.

N. J.

D. P. v ŠIŲ METŲ MADOS
y

PORNISIAI

su-

BALTIMORE, MD.
* ' • . ( ■ x 1 ' f • . 'dolerių kau

kus irklausimas

pir-
Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.■

MACYS BROS. FURNITURE CO

apeliuota į 
Bet teisėjas

Dabar T. D. 
rengia didelį

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

naują knygą, Seno Vinco Raštus.
Sekr. M. Stanislovaiiiene.

ReiYąčjai.
(31-32)

lei- 
To- 
ap-

SO. BOSTON, MASS.
(“Laisvės” Biuro Pranešimai)

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Kviečia Rengėjai. (81-33)
Lietuvaitė Fotografistė

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 
Visokiom Spalvom Paveikslus

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

šiemet 
užsimokėjo

DETROIT, MICH.
Liet. Komunistų susirinkimas bus 

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

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

V . 
,Z‘

DETROIT, MICH.
PASIRANDAVOJA puikus kambarys 

su šiluma, pavienėj be vaikų šei
mynoj. Kfts nori, gali gauti ir val
gį. Gali atsišaukti vaikinas arba 
mergina arba vedusi pora be vaikų. 
Kreipkitės po No. 11351 Nagel St., 
Hamtramck, Mich.

C. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D', 24-tos kuopos susi

rinkimas bus panedėlį, 10-tą vasario 
(February), Gervės svetainėj, 
Hudson Ave., 8-tą vai. vakare.

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97-tos kuopos su

sirinkimas bus nedėlioj, 9 d. vasa
rio (February), Stravinsko svetainėj, 
42 Ferry St., -2-rą vai. po pietų. 
Draugės > ir draugai, malonėkit atsi-

LEE PARK, PA.
A. L. D. L. D. 229-tos kuopos su

sirinkimas bus nedėlioj, 9 d. vasa
rio, pas A. Adominą, 152 Boland 
Avc., 2-rą vai. po pietų. Visi nariai 
ateikit, gausia naują knygą, . Seno 
Vinco

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

kimas bus nedėlioj, 9 vašario, Drau
gijų svetainėj, 4637 W. Vemon 
Highway. Pradžia 10-tą vai. ryte.. 
Nariai ir narės, dalyvaukit susirinki
me aptarti draugijos reikalus. Atsi- 
veskit ir naujų narių.

Sekr., J.i Povilaitis. (30-132)

nau a vi. l ug uuiu uaunv .

prieškarinius lapelius ir ban-1 30.
dė laikyti masinį mitingą. Už i Jeigu kai kurie ir aiškintųsi, i

ELIZABETH, N. J.
Choras Banga rengia šaunų bun- 

dulių vakarėlį1 nOdelibj, 9 d; vasario, 
L. D. P. Kliube, -60 ]S P,ark St. Prat 

, džia 7-tą vai. vakare. Kviečiame 
I vietos ir apielinkės lietuvius atšilau*- 
kyti ir pasilinksminti prie geros mu-r 
zikos.

Raštus.
Sekr. J. Grigas.

. (31-32)i

85 
Visi 

nariai ateikit ir atsiveskit savo pa
žįstamus, nes po susirinkimui pasa
kys prakalbėlę drg. J. Juška temoj 
“Ką duoda darbininkams mašinerija 
kapitalistu valdomoj šalyj.”

Sekr. Al. Beal.
(32-33)

Tat meldžiame atsilankyti,

25 centai. Rengėjai.
(31-32)

BOSTONO IR APIELINKES NAUJIENOS n. t

Iš Darbininkiškų Organizacijų 
Judėjimo

J. V. Komunistų Partija su 
1930 metų pradžia pradėjo 
laikyti susirinkimus sykį į sa
vaitę. Dabar susirinkimai lai
koma kiekvieną penktadienį, 7 
vaL vakare, Finų Svetainėj, 
37 Ghapel Ct. Narių pareiga 
laikyti susirinkimus regulia
riai.

Dabar eina vajus už padau
ginimą Partijos nariais. Pa- 
bąpdykime ir mes, lietuviai, 
pasidarbuoti, kad įtraukus į 
Partiją naujų proletarinių ko- 
votojų. Aš tikiu, jei tik gerai 
pasidarbuosime, tai pasekmes 
turėsime neblogas. Nes tarpe 
vietos lietuvių darbininkų pro
letarinio elemento, tinkamo į 
KOmuni^tų Partiją, yra, .tik 
reikia mums daugiaus drąsos 
ir energijos juos tinkamai pa
kalbinti.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 58 kuopą irgi rei
kalinga geriau sustiprinti. 
Dabartiniu laiku kuopa turi 
20 narių. Per 1929 metus 58 
kuopa T. D. A. I Distriktui 
suteikė $96; per kitas darbi
ninkiškas organizacijas T. D. 
A. pasiųsta $96.24. Viso Nor
wood lietuvių 
per 1929 metus 
siuntė $192.24.

% A. 58 kuopa
koncertą ant 16 d. vasario, ku
riame dalyvaus iš Worcesterio 
žymesnieji artistai-dainininkai. 
Vėliaus bus rengiamos pra
kalbos; kalbėtojum bus kvie
čiamas T. D. A. I Distrikto 
organizatorius drg. Robert 
JZėlms. Taipgi tose prakalbo
se bus rodomi iliustruoti pa
veikslai iš klasių kovos lauko.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 9 
kuopos veikimas turėtų būti 
pastatytas ant geresnės papė- 

• dės. 19 d. sausio A. L. D. L. 
D. 9 kuopos metiniame susi
rinkime nutaria rengti savitar
pinio lavinimosi susirinkimus, 

'z nedėldienių vakarais, diskusi
jų ir prelekcijų formoj. La-

Penkta'd.., Vasario 7, 1930

Bedarbė šioje apielinkėje 
vis dar didėja, vis dar daugiau 
naujų vergų išmeta iš darbo 
badui ir šalčiui į nasrus. Dar 
penkios savaitės prieš1 kalėdas 
užsidarė didelė pianų dirbtu
vė Foster Armstrong Co. ir 
apie tūkstantis darbininkų ne- 

tame skaičiuje 
Kada pra- 

. dės dirbti, tai sunku pasakyti. 
Artinasi Kita didelė dirbtuvė, kuri iš- 
Draugės dirba telefonų baksiukus ir 

radio Stromberg Carlson Co., 
atleido daugybę darbininkų ir 
dabar dirba tik su keliais dar
bininkais. Kita dirbtuvė, kuri 
išdirba fornišius, uždarė duris 
neapribuotam laikui. Visos 
kitos dirbtuvės sumažino Ver
gų skaičių. Tokiu .‘būdu tūk
stančiai likosi bė dkrl?o-> Tai 
jums, darbininkai, prezidento 
Hooverio gerieji laikai.
; 27 di sausio komunistai 'su
rengė masinį Susirinkimą pa
minėjimui Lenino mirties, kų- 

Publikos 
prisirinko pilna Gedemino sve
tainė. Puikią prakalbą pasakė 
Leon Platt, kuris nesenai su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos.

A. L; D. L. D. 50-ta kuopa 
laikė susirinkimą 21-ma diena 
sausio. Nutarta paaukoti iŠ 
kasos del Sofeisko lietuvių ko-

vinimosi darbą tvarkys kuopos 
komitetas.

Nutarta susimokinti Seno 
Vinco veikalas “Už Dievą ir 
Tėvynę. Jei tik kuopos ko
mitetas darbuosis, tai veikimas 
greitai pagerės.

Lietuvių Darbininkių Susi- teko darbo, 
vienijimo 44 kuopai irgi reika- lietuvių,
linga daugiau gyvumo ir ener- [ 
gingesnio veikimo, 
agitacijos mėnuo, 
moterys turite gerai prisireng
ti, kad atėjus kovo mėnesiui 
galėtumėte imtis praktiško 
darbo gavimui naujų narių ir 
“Darbininkių Balsui“ skaityto
jų. TTiipgi, draugės, nepamirš
kite ir šiaip literatūros plati
nimo. Ypatingai * turėtumėte 
gerai 'paskleistinaujai išleis
tą knygelę “Lietuvos Darbi
ninkės ir Poniulės,” parašytą 
drg. V. Kapsuko, žiūrėkime 
visi, kad abelną darbininkų 
judėjimą pastatytume ant ge- , - ,
resnių kojų, negu buvo praei- Us pavyko puikiai, 
ty. Dirva veikimui gera, tik 
reikalinga daugiau energijos 
ir savimi pasitikėjimo.

Norwoodo Proletaras.

statydamas eįlę kalbėtojų, ku
rie tūrėjo užpildyti to vakaro 
programą.

Nuo Jūreivių/ Darbininkų 
Susivienijimo kalbėjo drg. J. 
Davis. Jis, kaipo vienas iš ak
tyvesnių jūreivių darbininkų, 
trumpais bruožais apžvelgė 
įspūdžius savo kelionės po, 
platųjį pasaulį ir darbininkų 
vargus.

Vietinis Trade Union Unity 
League organizatorius drg. D. 
Levinson savo kalboj nurodė 
visiems šiandieninę svarbą 
darbo unijų ir kiek daug aty- 
dos kreipė drg. Leninas, gy
vendamas ir organjzu.odama$ 
darbininkus jų pergalei kovoj 
su valdančiąja ,klase.

Sekančiame tarpe drg. S. 
Į Mason sudąinaVo porą daine
lių, , sesutei skambinant pianu, 
kas įšėjo sutartinai. .

Nuo ( Amerikos Darbininkų 
Negrui Susivienijimo kalbėjo

piausiūs šių dienų klausimus ir 
taip svarbią užduotį Komunis
tų Partijos, kuri šiandien turi 
sau užduotimi vadovavimą mi- 
lionų šios šalies bedarbių. Maž» 
daug sulygino šių dienų A- 
merikos gyvenimą su tuolaiki
niu Rusijos gyvenimu ir jos 
spartų augimą prekybos ir 
pramonės srityje. Kalba bu
vo pamokinanti.

Aukų surinkta $41.31. Va
karą užbaigė Internacionalu.

Vinco Duktė.

kiirrie ktio škaltįihgiaiiėia Jb išklausy
ti. “ “ - ‘ --------

r. « c > i . j f 

CLEVELAND,1 OHIO
A. L. D. L. D. 1^0-ta kuopa rdn- 

gia teatrą ir1 balių nedėlioj, vasario 
(February) 9. d., Slovėnų svetainėj, 
15810 Holmes Ave. Pradžia 5-tą 
vai. vakare. Bus suvaidinta drama 
“PRAEITIES ŠEŠĖLIS.” Tai yra 
vaizdas iš Rusų revoliucijos laikų, 
kuris sužavės kiekvieną atsilankiusį. 
Todėl kviečiame visus ir visas atsi
lankyti. Rengėjai.

(31-32)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

sirinkimas bus nedėlioj, vasa
rio 9 d., 8-tą vai. vakare, 376 
Broadway. Visi nariai ir ku
rie nesate nariais, dalyvaukite, 
nes bus laiko ir diskusijoms. 
Temą pasirinksime ant vietos 
iš nekuriu dienos klausimų, 
kurių šiuem tarpu yra labai 
daug.

Teatras “Vergijos Griuvė
siuose“ bus perstatytas vasa
rio 22 d., Lietuvių Svetainėje, 
E ir Silver Sts., So. Bostone. 
Veikalas pilnas meilės roman
sų, su visomis gyvenimų kar
tybėmis, kurios kyla iš; tėvų 
nesupratimo, ir taipgi priside
da rusų caro mobilizavimas į 
karą. Šį veikalą atvaizdins ar
tistai iš Worcesterio. Rengia 
So. Bostono Progresyvių Drau
gijų Teatralis Ratelis A. L. D. 
L. D. 2 kp. naudai. ' ' ’ < •

CLEVELAND!) ŽINIOS
»

Trys Jaunuoliai Išimti iš Kapi- iš kapitalistinio pragaro 20 d. 
talistinio Pragai'o į sausio ir jau pradėjo dirbti 

--------  1 pirmą savo darbą.
Visi žinote, kad nesenai ta-į 

po pasmerkti trys jaunuoliai:' 
Lilija Andrews, metalo darbi-, 
ninkė, jau nuteista dešimčiai 
metų į pataisos namus; T. 
Johnson ir Ch. Guinn, anglia
kasiai ir Nacionalės Mainierių 
Unijos organizatoriai, po pen
kias metus prie sunkiųjų dar
bų ir pinigine bausme po $2,- 
000. Jų visas prasikaltimas, 
(kad 1 d. rugpjūčio dalino:

Sausio 13 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 22 kuopos susirinkimas, 
šiame susirinkime nariai jau 
gavo Seno Vinco parašytą 
knygą.

Pats susirinkimas nebuvo 
skaitlingas. Kuopa turi užsi
mokėjusių narių 122, bet į su
sirinkimą atsilankė tik apie

Tai didelis apsileidimas.

toriaus. Nutarėme rengti dis
kusijas tuoj po kito kuopos su
sirinkimo. Draugai, nesivė- 
luokite į ateinantį susirinkimą 
pribūti, nes užbaigę galėsime 
kokia nors tema pasiginčyti. 
Susirinkimai įvyksta kas 3-čias 
antradienis kiekvieno mėnesio.

A. L. D. L. D. 50-tos Kuopos 
Korespondentas.

Sausio 19 d. įvyko A. L.
L. D. 166-tos kuopos susirinki
mas, kuris buvo pasekmingas. 
Prie kuopos prisirašė vienas 
naujas narys. Kuopa iš savo 
iždo .paskyrė $15‘ T. Į). A. ir. 
draugas Dekšnis aukbjo $5, 
tai viso pasidarė $20. ' •

čia darbininkai suorganiza
vo Darbo Unijų Švietimo Ly
gos skyrių. Jis dabar užsi
ima dalinimu lapelių prie dirb
tuvių ir' kviečia darbininkus 
organizuotis. Taipgi rengia 
masinius darbininkų mitingus. 
Du draugai jau tapo suareš
tuoti. Už juos kaucijas už
statė T. D. A.

Sausio 17 d. buvo dalinami 
lapeliai, kviečiant dalyvauti 
paminėjime Lenino mirties. 
Tarpe lapelių dalintojų buvo 
ir draugas Smith. Sargyba jį 
užpuolė, atėmė lapelius ir nu
gabeno į policijos stotį. Ten 
jis turėjo užsistatyti kaucijos 
25 dolerius iki teismo.

negras .A. Humbert.. Jis nu-i lankyti, bus išduotas raportas iš T’ž 
rodė, del kokios priežasties ( Apskričio konferencijos.,. Taipgi gau- 
negrait darbininkai šiandien* 
privalo daugiau stoti savo or- 
ganįzacijon bei . pasitikėti jų 
vadovaujama politika, nes jie 
turi savo vadą, Komunistų 
Partiją, o šiandien tik Komu
nistų Partija eina Lenino nuro
dytu keliu.

Nuo Jaunųjų Komunistų 
vietinio skyriaus kalbėjo jau
na mergina, drg. May Field, 
kuri nurodę jaunuolių išnau- 

i dojimą šiandieninėje kapita
listinėje sistemoje, ir kokis 
svarbus klausimas stovi prieš 
kiekvieną šios dienos jaunuo
lį, kaip gynimas darbininkų 
tėvynės, kurią Yengiasi pulti 
ne prisotinamas siaubūnas—ka-. 
pitalas. Baigdama kvietė kiek
vieną jaunuolį ir jaunuolę pri
gulėti prie taip kovingos ir 
daug gero žadančios darbo 
minių organizacijos.

Toliaus ir prie pabaigos kal
bėjo moteris, kuri buvo atvy
kusi iš New Yorko, nuo Ko
munistų Partijos Centro Biu
ro, L Rudquist. Ji palietė o-

“Sveikatos < Kultūra”
žurnalasi iš Spaudos Jau < Išėjo. 1

Leidžia s
Sveikatos Kultūros\ Draugija
Tai vienintelis, lietuvių kalboj 

žurnalas, pašvęstas NATŪRALIO 
GYVENIMO, NATŪRALUS 
SVEIKATOS ir NATŪRALIŲ 
GYDYMO TEISIŲ skleidimui.

“Sveikatos Kultūra” aiškins, 
kad Sveikata, Grožis, Kūno Liau- 
numti Miklumas yra Gamtos 
Jėgo j . ilūmas. J

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

LIETUVIS GRABORIUS

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje kaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vielose ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADĘLPHIA, PA.

tai kapitalistinis teismas 
grūdo juos kalėjiman.

T. D. A., prie kurio pri
klauso ir lietuviai darbininkai, 
gynė šiuos tris jaunuolius. Ka
dangi pirmame teisme jie bu
vo. nuteisti, tai 
aogštesnį teisrrtą.
pareikalavo, kad už juos būtų 
užstatyta 15,000
cijps, .tai išleis iš kalėjimo, iki 
augštesnis teismas išneš savo 
nuosprendį.

Negalint gauti privačiai 
kaucijos, reikėjo kreiptis pas 
tam tikrą kompaniją, bet pas
taroji pareikalavo 500 dolerių 
atlyginimo už kauciją. Tuomet 
kuopų komitetai susirinkę nu
tarė, kad kiekviena T. D. A. 
kuopa sukeltų po $50. Lietu
viai savo dalį išpildė 95 nuo
šimčiais. Aukojo sekamai: J. 
Vaira, J. Mažeika, A. Baltru
šaitis, M. E. Katerienė, M. Pa- 
leknis, A. Dočkus, A. Kiela, 
J. Simanauskas, J. Pabatis, P. 
Varnelis, J. Žebrauskas, J. 
Naujokas, J. Kalakauskas, A. 
BB^donas ir D, Petrauskas po

T. Rugieniūtė ir P. Ne- 
po 50c; B. Kirstukas 

10; V. Kisieliauskas $2. Pa- 
lino: Stripeikienė $15, J.

ažeika $4.
' iVisi trys darbininkai išimti

kad negalėjo ateiti, tai visgi | 
prieitume prie išvados, kad čia1 
didžiumos apsileidimas. Rei
kia pažymėti, kad ateina di
džiumoj tie, kurie arti gyvena 
ir nereikia jiems važinėti. 
Draugai, meskime apsileidimą 
ir į susirinkimus lankykimės 
skaitlingai.

Renkant delegatus į apskri
čio konferenciją, kilo diskusi
jų knygų leidimo klausimu. 
Vieni stojo už leidimą tik vie
nos didelės' knygos ir kelių 
mažų brošiūrėlių, o kiti stojo, | 
kad būtų taip,’ kaip dabar 
džiama. Pirmieji laimėjo, 
del šis 
skrityje pakeltas.

Narinių duoklių 
mame susirinkime 
mažiau, negu pereitais metais. 
Todėl turime pasidarbuoti, 
kad visi nariai anksčiau duok
les užsimokėtume.

D. P.

Mes čia turime ir jaunųjų 
pionierių organizaciją, prie 
kurios jau priklauso 25 na
riai. Būtų gerai, kad ir lie
tuviai tėvai leistų savo vaikus 
priklausyti prie jaunųjų pio
nierių ir pratintų juos dar
buotis ’del'darbo1 žmonių labo.

Jauna Pionierė.
' ’ 1 , .

Bucharest, Rumunija. — 
Antradienį čia įvyko susi
kirtimas tarp liberalų ir 
valstiečių partijos pasekėjų 
sąryšy su rinkimų kampa
nija. Du asmenys žuvo ir 
keletas tapo sužeista.

I

Lenino Minties! Paminėjimas>
Vietos . ĮCpmųnistų Partijoj 

skyrius 24 d. sausio turėjo,su
rengęs mitingą paminėjimų^ 
6 metų nuo Lenino mirties. '

Mitingas pavyko, nes žmo-. 
nių atsilankė daug; be to, 
daug buvo negrų, kurie aty- 
džiai sekė aiškinamus dienos 
klausimus. Taipgi turėjo ir 
muzikalės programos keletą 
kavalkų, kuriuos išpildė dvi 
negrės seserys—Sarah ir Lucy 
Mason, ir smuikininkas, kuris 
savo užduotį atliko gerai.

Pirm pradėsiant gedulių mi
tingą, draugei L. Mason pia
nu skambinant, susirinkusi 
publika sudainavo Internacio
nalą.

Įžanginę prakalbą; pasakė 
vietos Komunistų Partijos or
ganizatorius drg. J. Johnson, 
trumpais bruožais paminėda
mas šio vakaro) svarbą ir per-

Kultūrą” . išdėstines,

nusilpnėjimą
1 sveikumą. » J

Nori būt svei- 
. kas, skaityk 
Sveikatos Kultū- 

r ros” žurnalą, nes 
. ne , Jik žodžiais 
kalba ir mokina, 
kaip būt svei- 

. kam, bet ir pa- 
. veikslais nušvie

čia žmogaus kū
no subudavojimą, 
jo 
ir

BAYONNE,
Jaunuolių Styginė Orkestrą ven

gia koncertą ir šokius subatoj, 8 
vasario, L.i A. U. K. svetainėj, 197 
E. 19th St. Pradžia 6-tą/vai. va
kare. Programą išpildys" orkentros 
nariai; bus ir solistų. Šokiams grieš 
geri muzikantai po vadovyste Gurc-t 
kio iš Elizabeth, N. J. Įžanga 40c 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(31-32)

CHESTER, PA.
j A. L. D. L. D. 30-tos kuopos susi- 
Į rinkimas bus nedėlioj, 9 d. vasario, 
Lietuvių Kliubo Name, 339 E. 4th 
St. Pradžia 10-tą vai. ryte. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų 
aptarti. Reikės išrinkti darbininkus 
del .rengiamo baliaus. Atsiveskit ir 
naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(31-32)

“Sveikatos Kultūrą” . išdėstines, 
kad saulė, žemė,i oras ir vanduo 
yra Gamtos jėgos „bedugniai: šal
tiniai; kad šioji jėga veikia rpu- 
myse Gyvybės Energijos formoj; 
kad ši Gyvybės Esybė galima 
įteikti kiekvieiiaip, organui, proto 
paakstinimui arba pataisymui ko
kių kūno nenormalumų; kad žied- 
rios >kys, švari; minkšta oda, 
skaistus, meilus, žavėjantis veidas, 
kilta siela ii* stipri sveikata yra 
gausi Gamtos Energijos dovana.

Visi trokšta Sveikatos ir Lai
mės, bet dauguma laukia rankas 
sunėrę, 'kad kas jiems, duotų. Tas 
klaidinga! , Nelauk! j Užširašyk 
“Sveikatos Kultūrą” tuojau; da
bar! c ' t ,
Kaina pavienio numerid........... 25c
Kaina pūsei metų___________ 75c
Kaina ąietains „___________ $1.25
Į Lietuvą ir kitus kraštus.. .$2.00 
“SVEIKATOS KULTŪRA”

6 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

1 PHILADELPHIA, PA.
Linksmą balių; rengia Susiv. Lie

tuvių Amėrikoj 107-ta Kuopa subaL 
toje,' 'vasario (February) > 8, 1930, 
Lietuvos Draugystės Svetainėj, 4647 
Melrose. . St,, Frankford. Pradžia 
7:30 vai. vakare.—Gerbiąma visuo
mene! Kviečiame visus atsilankyti 
į Šį mūsų ■bidių ir smagiai pasilinks
minti prie geros muzikos, ši? ba
lius bus svarbus tuomi, kad su įžan
gos tikietu bus proga laimėti $2.50 
auksu. Tat meldžiame atsilankyti, 
pilniausia būkite patenkinti. Į.žanga 
tik

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

K. Vytauto draugyste nedėliojo, 9 d. 
vasario (February), 1930, Wm. Ruz- 
gio svetainėje, 26 E. 21st St., Prasiu 
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 Malderi, 
Mass., ir savo akimis mate tą vietą 
kur, sakoma, dedasi stebūklai. 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 nesamo girdėję. Todėl susirin-

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

PO 6 VALANDOS VAKARO 75c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį ant 

trečių lubų, oringaYn 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 švibžiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas* su 
sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS: Panedėliais nuo 12 
vai. dienią per visą naktį; Utaminkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį. 
Trys .gariniai kambariąi 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

Išparduodami Dabar

A.P
įIK

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

■ >' TeL, Greenpoint 2372
Valandos.: nuo 8-nių ryto iki 9-nfų vakaro



A. L. D. L D. ŽINIOS

WORCESTER, MASS

parsitraukia.
siuntini'/

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!

Name

Address . . . . City . .

Occupation Age

Išpildę šitą blanką, siųskite į Komunistų Partiją, 43 East 
125th St., New York, N. Y.

(Pabaiga nuo pusi. 3) 
kad jie stengiasi organi-

Communist Party U. S. A.
43 East .l25th Street,
New Y0rk City. •

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

Siunčia juos taip

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

pradėjome
tų Centre atliekamų 
kurių yra

Cho- 
savo 

abelnai.

Iš Aido Choro Veikimo
1929 metais

> bei 
nepaiso bent;

tuos protokolus 
bet konferencijų

labai prastas dalykas. Nejau
gi skaitytojui' svarbu, kas ką 
pasakė, kas ką įnešė, kas ką 
parėmė, kas protokolą ’per-

i paskui, kuomet telpa organe, 
tai išsikerpa ir laiko, kaipo 
dokumentą.

Bet ar taip gerai ? Sekreto-

... Pėnkted, Vasario* 7,193$ 
■L?

išleistas brošiūras, kurios ne- jie tilptų, 
atsako šių dienų klausimui ir 
jas nėra išrokavimo niekur l J • i rase,

Bet kaip draugas Prū- trumpintų,

platinime atviručių iri
jau pinigus prisiuntė.' je vietą sutaupinsime.
štai ir vėl tos kuopos, < mes
atsilygino: 25 kp. -Balti- j vieta brangi, todėl visi turime 
68 kp. Windsor, Conn.; I ją taupinti.

i rios gerame stovy j, bet yra ir
! visiškai sutižusių, kurias ne-i
■ vertėtų niekur siųsti. Paga-
i liaus, draugai chesteriečiai su-

SHENANDOAH, P A..tūkstančiais par-

Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi

Mare Ašmenskiūtė

Konferencijų Protokolų 
Klausimu

Mūsų apskričiai savo konfe
rencijų protokolus Siunčia į or- 

dėjo įvairias senosios L. S. S. Į ganą “Laisvę” ir reikalauja, 
' . Organas tal- 

pina, reikalavimą išpildo. Tei
sybė, redakcija keletą t sykių 

kad

Atsišaukimas į Amerikos
Lietuvius Darbininkus JUOZAS

Puslapis PenHaS

KAVALIAUSKAS

Centro Knygiaus ras turėjo mokėti randą. Ka- siųsti.
joms seika jau porą kąrtų yra ra- sekretoriai į tai nekreipia do

le ad i mes. Jie

A A.L.D.L.D.
Pranešimai

Draugai ir draugės! Kny- 
A^gos “Seno Vinco Raštai” eks

pedicija užbaigta su 25 d. sau
sio. Kuopos ar pavieniai, ku
rie del vienokių ar kitokių da
lykų neaplaikėte, praneškite. 
Darant ekspediciją ir tėmijant 
mūsų kuopų sekr. antrašus, tai 

.y tenka priminti, kad kuopose 
yra pastovios valdybos bei jų 
sekretoriai, šiais metais ne- 

< kurie apskričiai pakilo narių 
skaičiumi ir jie užsitarnauja 
pagarbą nuo visų mūsų narių.

Dar ne visi jaunuoliai aplai- 
. kė pereitų metų jiems priklau

sančias knygas. Bet jau su 
pabaiga sausio ir jiems bus iš
siuntinėta, ir turiu priminti, 
kad 1929 metais jaunuolių 
skaičius mūsų organizacijoj 
pakilo.

t r Jau 
y darbą 

knygų, 
skaičius.

dangi čia, Amerikoje, 
rinkų pardavimui nesiranda, šęs ir dabar pakartoju, ( -
tai Centras padarė tarima, kad nei viena kuopa neprivalo siųs-1 Kaip konferencijoj užrašo, ę 
jos būtu išsiųstos į užsienį ir ti senų knygų į Centrą per- 
knygius\urės darbo pusėtinai siuntimui.~ Dalykas tame, kad 
ir ilgam laikui, f ' _ * ,
nai ir ilgam laikui todėl, kad 
mažais ryšuliais rišant nėra 
spartus darbas. Jau tik šiomis 
dienomis pasiuntėme į Sovietų 
Rusiją, Franciją. Braziliją, Ar
gentiną ir AmterikoSj mažąsias 
lietuvių kolonij.as. Su minimo
mis knygomis kiekvienam ’pa
siųstas ir laiškutis,^ nįUcį.ąąnt 
mūsų organizacijos tikslą, 
ginant tuos mūsų laikraščių- 
skaitytojus, kur nesiranda AJ 
L. D. L. D. kuopų, prisidėti 
pavieniais, o jeigu galimybių 
yra, suorganizuoti kuopą.1

Svarbu Viaonris Kuopoms

Tik šiomis dienomis 30-ta 
kuopa iš Chester, Pa., prisiun- 

nemažas.tė šimtą kopijų s'enų perskaj- 
Tos knygos yra su, tytų knygų ir liepė, kad Cent- 

apdarais ir jos iki šiol stovėjo1 ras pasiųstų į užsienį norin-■ 
sudėtos kambariuose, ir Cent- tiems skaityti. Knygos neku-'

Sakau pusėti- Centre nėra žmogaus, kuris 
visą laiką pašvęstų visų kuopų į 
prisiųstų knygų pasiuntimui į'rlams gal ir gerai, bet skaity- 
užsienį. Kita, nėra išrokavimo 1 tojams ir pačiam laikraščiui 
daryti dvejopi iškaščiai ( pa-1— 
siuntimui į Centrą ir iš Centro 
j užsienį, 'kuomet patys drAu-» 
gai tą gali padaryti. Kiekvie
na kuopa, kuri tik turi atlie
kamų' knygų, lai kreipiasi <į 
Centrą . ir Centras, suteiks 
formacijas, kur jas reikia 
siųsti. ' ‘ :*

Toliaus. Mūsų .kuopos 
jų valdybos i 
kokio skubesnio darbo atliki-j 
mo. Jau tuojaus pora mene-j 
šių bus, kaip esu pasiuntęs at
virutes su Sovietų lakūnų pa
veikslais, taciaus nei pusė kuo
pų dar neatsilygino. Toks 
mažmožis, kaip pardavimas 50 j 
atviručių ir atsilyginimas su 
Centru, turėtų būt skubus, ir1 
prašomi draugai, kad pasirū-: 
pintumėt atsilyginti.

Esu pirmiau minėjęs, kurios j 
kuopos bei pavieniai pasidar-' 
bavo 
kurie 
Dabar 
kurios 
more;
10 kp. Philadelphia, Pa.; 11 j 
kp. Worcester, Mass.; 77 kp. 
Cliffside, N. J.; 43 kp. Wil
kes-Barre, Pa.; 54 kp. Eliza- 

20 k p. Bingham- 
34 kp. Rumford, 

212 
kp. |

.skaifc',; kab jį vienbalsiai1 bri-j 
ėmė, kas' mandatus peržiurę-{ 

in- jo ir daugelis kitų dalykų, 
pa- kurie visiškai neapeina skai

tytojams. Skaitytojui svarbu, 
ką konferencija nutarė del 
darbininkų labo, ką ji nuvei
kė; svarbu, kū kuopos nuvei
kė del darbininkų labo ir t t. 
Todėl, siunčiant protokolus 
spaudai, reikia siųsti tik iš
traukas iš protokolų, pažy
mint kas svarbiausia, o visus 
kitus formališkumus lai sek-

j retorini pasilieka užrašų kny
goj. Taip mes darydami daug 
laimėsime, nes tuomet visi 
perskaitys tokius protokolus, 
kurių dabar niekas neskaito, 
apart delegatų, kuriems kuo
pose reikia raportus išduoti ir 
pačių sekretorių, ir laikrašty-

Dabar 
matome, kad laikraštyje

tai, 
zuoti darbininkus, vesti juos į 
šviesesnę ateitį, geresnę būk
lę, sukeikime lietuvius darbi
ninkus prieš fašistus ir kruvi
ną jų valdžią Lietuvoje.

Jei fašistų valdžia pakeitė 
mirties bausmes amžina kator
ga, tai ačiū tam, kąd praside
da visose šalyse' didelis darbi
ninkų bruzdėjimas, ir ačiū 
tam, kad Lietuvoje ir kitose 
Europos šalyse darbininkai 
jau pakėlė protesto balsą prieš 
tą fašistų kruviną darbą.

Daugiau protestų!
Šalin fašizmas! Lai gyvuo

ja laisvė? žodis!
Vincas V. Vasys.

T.D.A.L.S. • Biuro Sek'r.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

Užtikrinu, kad mano patarnavimai) 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoj© praiau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: nK?,ysKone’ ‘ 9669 
Bell, Oregon 5186

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauakas, savininkas Restauracijos ir salės, 061 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad | 
mėnesj laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kuriu —i~’’- 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po sai 
jiems labai patinką, 
Žiai dega ir puikiai

| beth, N. J
1 ton, N. Y.
j Me.; 64 kp. Moline, III.;
. kp. Bayonne, N. J., ir 54
Milwaukee, Wis.

A. L. D. L. D. Centro
Knygius A. Matulevičius. ‘ ‘ < i t : • ’------------f.----- --

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Bendrai ALDLD. 23 Kp. ir LDSA. 31 Kp.

Nedėlioję, 9 d. Vasario (February), 1930
Svetainėj, 2075 Clinton Ave., Bronx, N. Y

Pradžia 5 v. po pietų,

Programos 6-tą vai.

ĮŽANGA 50 CENTŲ

M. čcsnaviciūtč

, lįi ..iii.. J.

Gerbiamieji: šis mūsų parengimas bus vienas iš pui
kiausių, kokis kada mūsų kolonijoj yra buvęs. Aido Cho
ras ir Aido Choro merginų sekstetas bus su naujomis dai
nomis. M. česnavičiūtė, dąinų lakštingala/ kiuri dainuoja 
per radio, ir visiems Amerikos lietuviams yra plačiai žino
ma, pirmu kartu dainuos Bįronxe; Radžiūtė, smuikininkė, 
kuri šioj apielinkėj pą^ižymėjusi, duos smuiko solo. Jos 
muzika visiems patiks? » 'f ' ' ■ > ■ ' -

E. Radžiute
B. L. šalinsite

Lilija liutKiūte Aida Kainūtė

Rūta jesvipskiūtū Elena Peleilite

Aido Choro Merginą Sekstetas

KELRODIS: Važiuojant iš žemutinės miesto dalies, imkite 3rd Avė., ęleveiterį, išlipkite 
18'0"st. ir efkitė 6 blokus į rytų pusę ir ten' fašfte CTihtdri-:A^e.J

ant

Kalbant apie konferencijų 
protokolus, reikia pažymėti ir 
kuopų korespondencijas. Dau
gelis kuopų turi - išrinkę savo 
korespondentus. >. Tas gerai. 
Bet daugelis tų korespondentų 
rašo į organą korespondenci
jas stačiai protokbliškas. Pa
vyzdžiui : Susirinkimą atidarė 
tas ir tas; pirmininku išrink
tas tas iH taš;-. protokolą per
skaitė - tas ir.-tas;; 'protokolas 
tapo, kaip paprastai, vienbal
siai priimtas ir 1.1. Na, ar čia 
yra kas nors pasakyta svar
baus del skaitytųjų ? Ar man 
svarbu, kad kas ten susirinki
mą atidarė, protokolą perskai
tė ir, kaip paprastai, vienbal
siai priėmė? žmogus, pra'dė- 
jęš tokią korespondenciją skai
tyti, nusispjauna ir neskaito. 
Todėl, jeigu toliau būna ir ge
resnių pranešimų, tai jau tas 
protokolizmas atbaido žmones 
nuo skaitymo. Taigi, ir ko
respondentai turi mesti tą pro- 
tokolizmą, turi parašyti tik 
tuos- dalykus, kurie svarbu vi-i 
siems skaitytojams arba bent 
jų daliai. Tuo tarpu, kaip 
minėjau, tas protokolizmas 
niekam nesvarbus. Jis tik vie- 
tą laikraštyje užima.

V. Paukštys.

Jau

Pereitais metais Aido 
rui veikime sekėsi ne tik 
parengimais, bet ir 
Pradedant 1929 metus su nau
ja choro mokytoja, M. Meš- 
kiene, surengėme vakarienę ir 
greitu laiku šokius. Pavasarį 
sulošėme opęhėtę “Kova už 
Idėjas” ir pelno padarėme ar
ti $70. Sulaukus vasaros, cho
ras turėjo pakvietimų į kitas 
kolonijas ir buvo net septynio
se vietose. Liepos mėnesį bu
vo surengęs pikniką, į kurį 
publikos sutraukė apie 5,000 
ir pelno -padarė arti $400.’ 
Skalių? mėnesį buvo surengtas 
maskų balius ir suruošta “min
strel show,” kas davė pelno 
arti $80. Naujų metų sutiki
mui buvo surengtas balius.

Visi choro parfengimai būna 
Lietuvių svetainėj. Reikia pa
sakyti, nors choras buvo labai 
užimtas, bet niekur neatsisa
kė į darbininkiškų organizaci
jų pakvietimus, visur dalyva
vo padainuodamas ir nereika
laudamas atlyginimo.

Dabartiniu laiku choro vei
kimas' nors nėra pfastas, bet 
ne taip jau gėras, kaip turėtų 
būti, nes choristai nesilanko į 
pamokas. Bet turime vilties,' 
kad viskas pasitaisys.

Nutarta statyti operetę 
“Kornevilio Varpai,” bet to
kio veikalo perstatymas rei-. 
kalauja daug darbo ir energi
jos, o ne apsileidimo, kokis 
dabar pas mus apsireiškia.

Mūsų choras, palyginus su 
kitais Naujoj Anglijoj, buvo 
didžiausias, todėl ir dabar iš
laikysime tą garbę. Dabar 
vyrai savo garbę išlaiko, bet 
moterys bei merginos to nepa
daro. Pirmiau choras buvo 
garsus sopranais ir altais, o 
dabar to nesimato. Todėl 
grįžkite vėl prie choro ir pa
darykite jį tokiu, kokiu jis 
buvo pirmiau.

Beje, jeigu pakalbini buvu
sius choristus ir choristes grįž
ti prie choro, tai tuojaus pra
deda teisintis, kad jau pase
no, kad lai dainuoja jaunimas 
ir t. t. Tuo tarpu tie “seniai” 
ir “senės” turi tarpe 35-40 me
tų. Na, jeigu Jau dabar jus 
senystė kankina,, tai kas bus 

ir tuomet, kuomet dar ant jūsų 
Karatų kupros užguls kokis desėtkas,

i Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikrašti

“RYTOJUS”
Jin pilnas žinių apie Argentinos i 
visos Pietų Amerikoj darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių .
ir beletristikos; iliustruotas ir ant metų ar daugiau . Rodomi dar 
gražios popieros spausdinamas.’ 
Kiekvienas Amerikos lietuvis daibi- 
ninkas turi skaityti 7 ir ' platinti i 
VRYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su | 

Pietų Amerikoj. ' l
“RYTOJAUS” KAINA:

Metams tik____ $3; Pusei__.$1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami ^ant 
RYTOJAUS” vardp ir adreso.

“RYTOJUS”
' 'Calle Montes de Oca 146 i 

Avellaneda, Buenos Aires, 
Argentina

galėtumėt pašvęsti porą ar 
trejetą valandų į savaitę del 

j ęhoro 'ir nuo to daug nenuken- 
Aavo klasės brolių reikalais tolimojĮ tėtumėte.
TA J .1.. A_________q t ' ! ’

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

nų netik lietuviai 
ujas pasiimu; nes 

kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepi 1”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., i savo krautuvę kas mėnesis po keliolika 
šimtų jų

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iŠ SjO.Ull'Xri.J.’M L7UZ1LI, A X***.
sitraukia ir kaipo agentas _yisur ^pasekmingai 
parduoda. _ "—1 -------
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 A V., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonĮ, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkes biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanj pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brookiyne, 
bfet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centij arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
bubse, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris Visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčla- 
me ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatil- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
i 267 Division Avenūe, Brooklyn, N. Y.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS 

Kreipkitės | DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės 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 UZDYK4
X-Spinduliait Kraujo Ištyrimai, Labar:"torijos Bandymai

DR. Z 1 NS 110 EAST 16ih ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir living PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

DIDŽIAUSIA UETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiaasias litras Įvaro, 
bet ir Į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

(Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. 
Už 75c už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!Urban’s Cold Powders

Urbo Lax Tabs 1'!’rūpesčių ir sunkių ligrų.
užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 

’ ‘ 25 centai už skrynutę.

Siųsdami 
su savo adresu,

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, 1--------- .

pinigus 
užrašykite.:

Brooklyn, N. Y

Aš, žeminus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit man pri
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

; Choro pamokos įvyks 9 d. 
vasario, 2-rą vai. po pietų, to
dėl visi ir visos atsilankykite.

Taipgi choras rengia balių 
22 d. vasario, todėl kviečiame 
Visus vietols ir apielinkių lie
tuvius atsilankyti į mūsų ba
lių ir linksmai laiką praleisti. 
Aido Choro Korespondentė.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas___ $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automūbiliauą ir važinėjimas 

ffarantuąjamę)^-..- .$25 
SpecialiŠkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. ’ Mokytojum yra lietuvis, 
žVmus auto Škspertas-instrukto- 
rius L. Tiknlavičjtis. Atdara iki 
9 vai. Vakare, hbdėldiėhials 10 
iki 12 vnL ryte. ’

Vardas

No,

M lestas

..Street or Avenuo

State.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave. .
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir P , 
dek kelią I pftslsekimų. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
laiuyti visokių Išdirbiihų karus per trumpą laiką ir už mažą 
Spėclalės klftsės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.
Klasės dienomis ir Vakarais.

Užganedinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrinta*
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VIETOS ŽINIOS
Schlesingeriy Monai ir 

. Tikroji Kova
Schlesingeris, prezidentas 

kompaničnos unijos dresmei
kerių, arba kaip kad oficialiai 
vadinama, International Ladies 
Garment Workers, jau gata
vas važiuot į Albany, ir dar 
kartą parduot darbininkų rei
kalus per gubernatoriaus šau
kiamas derybas su moteriškų 
drabužių fabrikantais.

Kapitalistiniuose 1 a i k r a š- 
'Ziuose būbnijama, būk strei
kai) išėję jau 28,000 dresmei
kerių. > Bet tikrenybėje nėra 
^‘.streikierių” daugiau, kaip 
*4,000; o ir juos daugumoje iš
varė • “streikuoti” patys fabri
kantai, kurie padeda unijos 
vadams mulkinti darbininkus, 
būk čia eina kokia kova.

Darbininkai neina į pikie- 
unija 
netu- 
“už- 
Bet

Brooklyno Bedarbių 
Komunistų Atydai!

Sekmadienį, 10 vai.

Draugai J. Eidukevičius ir, 
P. Rainys Kalėjime

Pereitą antradienį draugai 
Povilas Rainys ir Juozas Ei
dukevičius liko nuteisti trims 
dienoms kalėjimai!. Tai už 
lipdymą lapelių, kuriais buvo 
darbininkai šaukiami į didįjį 
Lenino mirties paminėjimo mi
tingą.

Tiedu, draugai iš kalėjimo 
išeis šeštadienį, vasario 8

Kada juos areštavo, tai 
licija savo vežime žiauriai 
šė.

ryte, 
vasario 9 d., 688 Broadway 
(įėjimas 68 Whipple St.) bus 
susirinkimas bedarbių komu
nistų. Tame susirinkime bus 
išdirbta planai, kaip pradėt 
bedarbių organizavimo dar
bą.

26 d. vasario yra skiriama 
' tarptautinei bedarbių darbi
ninkų demonstracijai pasauli
ne plotme;

Dabartiniu laiku siaučia ma
sinė bedarbė visame kapitališ- drg.. Eidukevičius, 
tiniame pasaulyje, ačiū1 kuriai, su keliais kitais tapo areštuo- 
darbinirikai' badaudami ’ įpuo
la. į desperaciją. Amerikoj, 
(auktfo šalyj), nežiūrint kapi
talistų klasės saldžių giesmių 
apie gerus laikus, priskaitoma 
virš 6 milionų bedarbių.

Todėl kiekvieno susipratusio 
darbininko būtina pareiga yra 
pradėt darbą prirengimui ma
sių .bedarbių kovai prieš kapi
talizmą, kuris ir yra priežas
tis bedarbės.

d.
po

ni u-

yra
Jis da-

Prieš drg. Eidukevičių 
dar kitą, didele byla, 
lyvavo streikuojančių išiaučių 
pikiete. Kada policija užpuo
lė pikietininkus, jie; gynėsi. 
Apsigynimo kovoj dalyvavo ir 

Jis kartu

tas, po $2;500 kaucijos pasta
tytas iki teismo. . Areštavę jį 
mėlynsiūliai bažijasi darysią, 
ką tik galį, kad Eidukevičius 
gautų ne mažiau, kaip ištisus!
metus kalėjimo. I

and M. Gross, one of our newest 
members. The Sports Committee 
had nothing new to report except 
that they are now forming a basket 
ball team even though the season is 
over. They also complained ahout 
the members not cooperating with the 
committee. The members have now 
resolved to pay more attention to 
real work and restrain then* jokes 
at the meetings.

Our club is having an affair on 
the 15th of March at Laisve Hall, 
and we are sure it will be the first 
of its kind as we are having^ many 
new ideas which arų going to be 
performed. Some of them are the 
Checker Board Dance, boxers and 
the Human Checker Board. Also, 
the club will give its 'first perform
ance of singing Inpler the leadership 
of L. Butkus who is our singing 
teacher.

Our next meeting will be held on 
Monday, February 10, at Laisve 
Hall and it is a Sport Meeting with 
M. Gross as the instructor in all 
our sports. We ’are having a calis
thenics drill, a boxing bout between 
twoJj^oung men of the club and last 

i but hot least some floor games such 
as :relay racing and dancing.

THej club invites every ambitious 
Lithuanian working Class boy’ and 
gir} ;tb be present at the next meetr 
ing ‘and help the club to propagate 
class sonsciousness among the Youth 
of tbday. COME ONE! COME 
ALL!

REPORTER J. B.

MOTERYS IR VYRAI! ’
Susiraskit sau ištikimą draugą ir 

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

(30-35)

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA!

Kas nori gauti ąerą 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 
gerame stovyje ir biznis eina geras. 
PARDUODA GANA PRIEINAMA 
KAINA. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos. TURIU GREIT 
PARDUOTI. Kas nori, gali pirkt su 
kahibarių rakandais. Maldnėkite 
greit atsišaukti laiškais ar įžodžiu: 
“Laisve,” 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. 0-34)

Penktad., Vasario 7, 1930

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

D. B.

Sudegė Kičo Fotografijų 
Studija

Ketvirtadienį, vidurdienyj, 
gaisras sunaikino Motiejaus 
Kičo fotografijų studiją, < ant 
Grand St., ties Lorimer, Broo- 
klyne. Gaisras prasidėjęs iš 
indų krautuvėlės apačioje. Ta
me pat name buvo raštinė ir 
Algirdo Kliubo. Per gaisrą 
susinaikinę beveik visi foto
grafijos įtaisai; vieni sudegė, 
kitus gaisrininkai, begesinda- 
mi ugnį, sunaikino.

Policmanai Pavertė Vyną 
l Vandenį...

Brooklyne pina tardymas 
j dešimties policmanų, kad vy
ną pavertė į vandenį. Jie bu
vo užklupę aštuonias bačkas 

. vyno po num. 319 Hudson 
Ave.
kos buvo 
pasirodė 
ma, kad 
vyną.

Automobilių Pirma Lekcija 
. Uždyką

Jeigu intercsuojatės 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.

JOSEPH J. STANKUS 
8448—63rd Rd., Elmhurst, N. Y.

28-50

If IŠ LIETUVOS
Birutės saldainiai, įvairios rūkytos 
mėsos, džiovinti grybai ir trejos 
devynerios.

Parduoda lankydamas visus 
niūrius atvykęs tik kelioms 
noms iš Bostono į 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

Kada po kiek laiko bač- 
atvežtos, kur reikia, 
tik vanduo. Mano- 
policmanai pardavė

SUSIRINKIMAI
VISIEMS KOMUNISTŲ FRAKCIJŲ 

SEKRETORIAMS II DISTRIKTO
Į{. P. II Distrikto Svetimkalbių 

Skyrius šaukia visų svetimkalbių
j Distrikto Biuru ir visų komunistų' 
frakcijų masinėse svetimkalbių or-

I ganizacijose sekretorius i labai svar
bų susirinkimą, kuris įvyks vasario 
7 d., 1930 m., Darbininkų Centre, j 
26-28 Union Sq., New Yorke, 7-tą 
vai. vakare.

Dalyvavimas bet kokiame kitame 
susirinkime nepateisins neatsilankiu
sio į šį susirinkimą; visi čia suminė
ti Partijos darbuotojai yra paliuo-

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTIST AS -
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spinduliu Diagnozei 
Gazo Anestetiką

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 į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

tus; ta “socialistinė” 
nuo antradienio iki šiol 
rėjo jokių pikietų prieš 
streikuotas” dirbtuves, 
jos vadai pasamdė kelis desėU-
kūš mušeikų, gorilų, kurie 
smfeigia savo nosį į dirbtuves, 
kur dirba nariai kairiosios A- 
datos Darbininkų Industrinės 
Unijos, jieškodami priekabių 
sukelti muštynes ir turėdami 
sau talką šimtų specialiai pa
skirtų policmanų—prieš ko
munistinius darbininkus.

Dresmeikerių socialistiniai 
mekleriai bando šaukti neva 
streikierių susirinkimus; bet 
viename iš didžiausių jų “ma
sinių mitingų” trečiadienį Ir
ving Plaza svetainėje, New 
Yorke, buvo ne daugiau, kaip 
keturi penki tuzinai publikos.

Pora tūkstančių siuvyklų 
darbininkų tą pačią dieną per 
pietus surengė demonstraciją 

i prieš vadus kompaničnos 
dresmeikerių unijos ir už kai
riąją Industrinę Uniją, ties

•*36th St. ir 7th Ave., New Yor- nariai 
ke. ' , ' '

• Bet kapitalistiniai laikraš
čiai, dėdami tos demonstraci
jos paveikslus, prirašė “paaiš
kinimą,” kad esą 
demonstruojanti už 
cialistinės” unijos 
muą. ,

• Nors beveik visų 
rantų rankose buvo komunisti
niai laikraščiai, Daily Worker 
įrFreiheit, bet reporteriai 
buržuazinių geltonlapių nesu
prato, kokios tai spalvos yra 
demonstracija.

Kairioji Adatos Darbininkų 
Industrinė Unija šaukia, kad 
nieks nei cento neduotų į iž
dą geltonųjų prigavikų unijos.

.Kairioji unija varo organi
zacijos darbą neunijinėse dirb
tuvėse, stato savo pikietus, iš
kelia tikruosius siuvėjų reika
lavimus ir nutraukia purviną 
ipaską nuo social-monelninkų 
veidų.

‘ Jau areštuota 15 pikietinin- 
kų kairiosios Industrinės Uni
jos | bet, iš antros pusės, po
licmanai vaikščioja pečius su
glaudę su “socialistų” samdy
tais gorilomis, kad užpulti 
komunistinius darbininkus. < ■ 

'Abejos lubos kairiosios siu
vėjų unijos ' centro, 131 W. 
25th Stj, New Yorke, nuo ank
stybo ryto iki vėlai naktį yra 
užsikimšę darbininkais, kurie 
čia mobilizuojasi ir eina į pi
kietus ir demonstracijas prieš 
social-prigavikus, keldami tik
rosios kovos obalsius už 40 
valandų darbo' sąvaitę ir kitus 
reikalavimus.

Ten Buvęs.

Monroe Kafeterijos 
Streiko Laimėjimas :.

Pagaliau^, laimėjo <• ^streiką 
kairiosios Valgyklų 

Darbininkų' 'Unijos prieš 
Monroe kafeteriją,* 27th St. 
ties 5th Ave., New Yorke. Be- 
st^eikiiojąnt, bedarant masi
nius pikietus, buvo keli desėt- 
kai darbininkų areštuota, kiti

kriaučiai,
savo “so-
reikalavi- ^desėtkai skaudžiai nukentėjo

demonst-

—V-—,—.------------- ----------

A LITTLE ABOUT OUR 
CLUB

The Young Workers Club held a 
business meeting last Monday at its 
Headquarters, 46 Ten Eyck St. Due 
to Lyros Chorus practices not all of i . . - . . - - v.
the members were present as most > suojami nuo visų kitų darbų sios 
of them were at the practices, but ! P^nyčios vakarą, vasario 7 d. Todėl 
still wė had a very active group of ' heciarni draugai būtinai dalyvaukite 
Young Workers which enlivened the nurodytame susirinkimo, ries to rei- 
meeting. ■ t • ‘ ~ *“ " “ “ x-

Amelia Yeskevich was elected 
chairman for the evening and so the 
meeting was started. Amelia is real
ly a very active member of the 
Club' arid participates prhčticąlly in 
everything. The Educational Com
mittee Was not present to give its 
rdport. ' This being the third time it 
happened, the- members decided to 
elect a new educational committee 
composed of three active members 
of the club, L; Butkus, A. Zablackas

i kalauja Partija ir žada disciplinuoti 
. tuos draugus, kurie neatsilankys.

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

K.

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

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės Šiuo 

adresu:

JONAS

Jo nauja gyvenimo vieta: <
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
STOKES

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

nuo policijos buožių ir sam
dytų mušeikų bliakdžekių; vy
riausią streiklaužių rolę vaidi
no Amerikos Darbo Federaci
ja. Bet, galų gale, darbinin
kai, jvadovaujami komunistų, 
laimėjo per savo neatlaidumą.

Nušovė Neištikimą Merginą 
Ir Pats Save

Argentinietis Jose Arano 
nušovė Marią Calvio, portori- 
kietę siuvyklos darbininkę vi
durdienyj, užvakar, ties Madi
son Ave. ir 31st St., New Yor- 
ke, ir dviem šūviais pats nusi
žudė, Viena kulka teko į kul
šį praeivei Verai Baueraitei. 
Tai buvo argentiniečio kerštas 
jo mylėtai Mariai, kuri savai
tė atgal apsivedė su kitu. ,

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

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 
labai svarbių reikalų aptarti.

Komitetas.
(31-32)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5048

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

visiem be skirtumo.

Specialistu* del visų lisnj ir operacijų: i Akių, 
Naujausi

AŲsų, Nosies ir, Gerklės. > 
Dingnozo ir Gydymo būęlai.

East 84th Street
Park ir Lexington Avca.)

127
(Tarpe

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

Nedėliotas 10 A. M. iki 1 P. M.

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.

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Užrašykite “Laisvę”
Jeigu turite savo gerų drau

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

“Laisvė” jiem bus geriausia 
dovana.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius del 20 

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

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 485.3.

(30-32)

PAJIEŠKAU DARBO
Pajieškau darbo į valgyklą už vi

rėją. Esu specialistas keiksų kepi
mo ir įvairių kitų kukorystės dar
bų. Kteipkitės telefonu: Stagg 
0676. 30-33)

■ ! ’

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮA. VELIČKĄ ir

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

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

Sukatos Parengimas
Rytoj (subatoj) įvyksta 

kus parengimas—Jaunuolių Or- 
kestros metinis koncertas ir šo
kiai; bus Ukrainų Tautiškam 
Name, 101 Grand St., Brook- 
IjpW. Prasidės 7:30 vai. vak. 
fina puiki programa, kurią iš
pildys pati didžiulė orkestrą, 
dainininkės, šokikės, armonis- 
tai (su dainomis). Po progra
mai bus šokiai prie puikios mu- 
zikoa.—didelės jaunuolių Orkes
tro®. ; . - - P.

pui-

Šviesų Signalai Pavaduoja ’ 
15,000 Policmanų

Ant Second Ave., New Yor
ke, ir įvairiose Queens pavieto1 
gatvėse tapo įvfesta automobi
listams šviesų signalai, kur jų 
iki šiol nebuvo. Didžiajame 
New Yorke esanti dabar švie-i 
sų signalai pavaduoja 15,000 
policmanų, nes penkiolika lak
stančių daugiau reikėtų polic- 
manų prie automobilių judėji
mo tvarkymo, jeigu ne tie sig
nalai, kaip sako policijos ko- 
misionierius.

Kuomet automobilis parmu
ša žmogų ir ' neapsistodamas 
nuvažiuoja, tai policijos vy
riausybė žada duoti $100 žmo
gui, kuris stos į liūdininkus 
prieš tokį automobilistą.

Sužeista 5 Ugniagesiai
Penki ugniagesiai sužeisti, 

vienas gal mįrtįnai; begesi- 
nant gaisrą mediniame Eskot- 
ter’s Hotelyj, Cqlldge Ęoint, 
Queense, kada’ juos užgriuvo 
viena to namo siena. ’ '

949-959 Willoughby Ave.
Teh, Stagg 3842

Lietuvos darbininkų. ir kai
mo biednuomenės dvi-(

( i savaitinis laikraštis 
, (su paveikslais)

“BALSAS”

AMERIKOJE:
... $2.00 <
........11.00 ‘

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenes gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininke privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA

Metams .........
6 mėnesiams..

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

Kas MŽsisako “Balsą,” tas 
fuom pat remia Lietuvos dar- 
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai, prieš fašistų valdžią.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
(į • *

.Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 
i Grynų Žolių ir Neturi 'Savyje Jokių 
. i Chemikalų

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

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia 
vaistine. 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, Savininkaa

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

TeL, 0783 Stagg

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

J. LeVANDA
(Levandauskas)

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

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

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