
Byrd Nulėkė į Pietinį 
Polių ir Sugrįžo

NEW YORK

yra apsistojus komandie- 
riaus Richard E. Byrd pie
tinio poliaus krašto tyrinė
jimo ekspedicija, gauta pra
nešimas, kad Byrd sėkmin
gai padarė kelionę į pietinį 
polių. Viso kelionė į pieti
nį polių ir atįal užėmė 18 
valandų ir 59 minutas. Ke
lionė apėmė apie 1,600 my- 
lių. •

Byrd pirmutinis perskri
do orlaiviu šiaurinį polių. 
Dabar jis orlaiviu pasiekė 
ir pietinį polių.

Byrd praneša, kad matė 
beribes augštas lygumas 
pietinio poliaus srity.

Kelionė buvo pavojinga. 
Prisiėjo kovoti su vėjais ir 
audromis. Vietomis reikė
jo iškilti 11,500 pėdų, kad 
išvengti kalnų ir ledynų, 
prisiėjo palengvinti orlaivį. 
Byrd, apžiūrėjęs, kas būtų 
reikalingiausia palikti, nu
sprendė išmesti maistą, 800 
svarų. Maistas tapo išmes
tas ant Livingston ledyno.

Su Byrdu kartu lėkė 
Bemt Balchen, orlaivio ope- 
ruotojas; Harold June, ra
dio operuotojas, ir kapito
nas Ashley McKinley, foto- 
grafistas.

Jiems pavyko nufotogra
fuoti įvairias vietas.

Streikuoja Prieš Draudimą 
Vaikams Apsivesti

BOMBAY, Indija.—Penk
tadienį musulmanai gyven
tojai paskelbė streiką, pro
testuodami prieš panaikini- 

■vaikų apaivedimo. —
Nesenai Indijos parla

mentas išleido įstatymą pa
naikinimui vaikų apsivedi- 
mo. Sulig to įstatymo, bi
le asmuo, kuris tik kokiuo 
nors būdu prisidėtų prie 
apvesdinimo mergaitės, jau
nesnės, kaip 14 metų am
žiaus, arba berniuko, jau
nesnio, kaip 14 metų, gali 
būt nubaustas užsimokėti 
apie $360.

Iki šiol Indijoj net septy
nių metų amžiaus mergai
tės apsivesdaVo. Aprokuo- 
jama ,kad dabar Indijoj yra 
8,500,000 pačių, kurios ne- 

• turi 15 metų amžiaus, ir 
3,000,000 apsivedusių ber
niukų, kurie neturi 15 me
tų amžiaus.

. Religinės sektos dabar la
bai kovoja prieš tą įstaty
mą.

Įkalino 5 Komunistus
PITTSBURGH,Pa.—Pen- 

ki komunistai tapo padėti 
kalėjimam Atsisakius jiems 
užsimokėti po $100 bausmės 
už dalyvavimą demonstra
cijoj, rugpjūčio 8 d., Union 
ir Ohio Sts., N. S. Pitts-, 
burgh, magistratas Hough 
kiekvieną jų nuteisė kalėji
mam ant 30 dienų.

San Francisco, Cal.— Čia 
gauta pranešimas, kad An
glijos laivas Norwich City, 

' randantis Pacifike, už 800 
mylių į šiaurius nuo Hono
lulu, šaukiasi pagelbos. Lai
vas yra tavorinis, 5,587 to-

Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimžsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

No. 286 Telephone, Stagg 3878

20 Mainienij Lokalų
! Pasirengę Kovoti

. WEST FRANKFORT, Ill. 
—Lapkričio 24 d. įvyko ma
sinė mainierių konferenci
ja, Pana, III. Konferenciją 
sušaukė Nacionalė Mainie
rių Unija prirengimui šios 
srities mainierių atvirai ko
vai ir streikui. Konferenci
joj dalyvavo 120 delegatų. 
Atstovauta dvidešimts loka
lų. Konferencija nutarė 
pradėti kovą už pagerinimą 
darbo sąlygų.

Harrison, Vienas Gastonijos 
Streiko Vadų, Paliuosuotas 

Po Kaucija
CHARLOTTE, N. C. — 

Joseph Harrison, vienas iš 
pasmerktų Gastonijos strei
ku/vadų, penktadienį tapo 
paliuosuotas iš kalėjimo po 
kaucija, apeliuojant jų by
lą į augštesnį teismą. Kau
ciją užstatė Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas.

Dar kalėjime tebesėdi 
George Carter ir Clarence 
Miller.

Leaksville mieste strei
kuoja 200 tekstilės darbi
ninkų. Harrison, išėjęs, . iš 
kalėjimo, tuoj aus nuvyko 
tiems streikieriams sakyti 
prakalbą.

Berlynas.— Prūsijos par
lamentas stoja, kad Sarre 
anglies kasyklos būtų vals
tybei sugrąžintos. Dabar 
jos priklauso Franci j ai, bet 
vedamos derybos, kad su-
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SOVIETAI IR MANDŽURIJOS VALDŽIA
NEPRIEINA PRIE SUSITAIKYMO S

Nankingo Valdžia Daro Viso kias Intrigas; Chinijos Karet- 
' viai Plėšė ir Naikino Nuosavybę

■
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Mandžūrija Pasiuntė Atstovus Austrijos Socialistai 
Tartis su Sovietais . 0Susitarė su Fašistais

TOKIO, Japonija.—Japo
nijos žinių agentūra Rengo 

kad šeštadienįgražinti Vokietijai. Franci-' Pranesa>
jos ir Vokietijos kapitalis- Mandžurijos valdžia pasiim
tai nori privatiniai tas ka- te du sąvo atstovus iš Char- 
syklas kontroliuoti. .bino į Chabarovską tartis

_____________ su Sovietais del susitaiky-
Riverside, Cal.— Penkta

dienio vakarą jausta leng
vas ^emės drebėjimas pieti
nėj (įalifomijos daly.

Nacionalė Metalistų Konfe
rencija bus Balandžio Mėnesį

NEW YORK. — Jack 
Johnstone, Darbo Unijos 
Vienybės Lygos nacionalis 
organizatorius, penktadienį 
pranešė, kad šaukiama na
cionalė metalistų konferen
cija, balaridžio 5 d., Cleve
land, Ohio. konferencija 
išdirbs planus del vedimo 
nacionalės kampanijos or
ganizavimui metalo darbi
ninkų; ypatingai bus deda
mos pastangos organizuoti 
plieno darbininkus.

Johnstone sakė, kad tik 
ką jis sugrįžo iš Darbo 
Unijų Vienybės Lygos dįst- 
rikto pildančiojo komiteto 
susirinkimo New Haven, 
kur tapo išdirbti planai su
šaukimui New Haven dist- 
rikto metalistų konferenci
jos, kurioj bus išrinkti de
legatai į Clevelando Nacio- 
nalę konferenciją.

Kitos distriktines meta
listų konferencijos bus 
greitu laiku. sušauktos 
Pittsburghe, Chicagoj ir ki
tuose miestuose.

mo.
Mandžurijos delegatai yra 

Li Shao-kung, kuris buvo 
nuskirtas manadžerium 
Chinijos Rytinio Gelžkelio 
Chinijos militaristams už
griebus tą gelžkelį, ir Tsai- 
Yu-sheng.

Mandžurijos valdžia pil
nai juos įgaliojo vesti su 
Sovietais derybas del susi
taikymo.

Sakoma, kad Mandžuri
jos gubernatorius Chang 
Hsueh-liang jau sutinka su
grąžinti Emšanovą į . gelž
kelio manadžeriaus vietą ir 
Eismpntą į jo pagelbinihko 
vietą.

VIENA, Austrija.— Ket
virtadienį Austrijos social
demokratai ir fašistai vedė 
derybas ir susitaikė naujės 
fašistinės konstitucijos 
klausimu. Socialistai suti
ko, kad Austrijos preziden
tas vienas turėtų galią pa
skelbei “nepaprastos padė
ties stovį”, lygią karo sto
viui, be atsiklausimo parla
mento; kad mokyklos būtų 
po federalės valdžios prie
žiūra vietoj po miestų val
džių kontrole, ir kad Vienai 
būtų atimtos teisės, savys- 
toviai valdytis kaipo valsty
bei, paliekama tik valstybės 
titulas. ' i . ; .

Socialistai, / kurie: , valdę 
Vieną, reikalavo, kad;Viena 
vadintųs'.,valstybe; kad- neT 
prarasti i savo prestižo. t

Pagarsėjusi

“Morfinistų” Kliubas

Tokio, Japonija.— Japoni
ja mano, kad Mandžurijos 
valdžia susitaikys su Sovię-

BERLYNAS.— Čia mor
fino (tam tikrų svaiginan
čių nuodų) naudotojai turi 
suorganizavę kliubą.

Dr. Fraenkel, direktorius 
įstaigos kovai prieš narko
tikų naudotojus, sako, kad 
morfino naudotojai yra pa
vojingesni, negu kitų svai
ginančių nuodų naudotojai. 
Jie nepasitenkina būti vieni 
ir nuolatos 
tuo būdu jie 
giau žmonių 
naudoti.

Paryžius
krutamu paveikslų ■ ■ aktorė 
Pola Negri penktadienį čia 
užvedė bylą,* reikalaudama 
persiskyrimo nuo kunigaik
ščio Serge Mdivani, su ku
riuo ji apsivedė 1927 me
tais.

Cleveland, Ohio.— Otis 
plieno kompanija praneša, 
kad ji planuoja išleisti $10,- 
000,000 del praplėtimo savo 
fabrikų. "

jieško sekėjų; 
įpratina dau-* 

tuos nuodus

Athens, Graikija.-— Grai
kijoj7 moterys virš 30 metų 
amžiaus, galinčios skaityti 
ir rašyti, nuo dabar turės, 
balsavimo i teises.. , -H

MUKDENAS, Mandžuri- 
ja.—, Sovietai ir Mandžuri
jos valdžia dar nepriėjo 
prie susitaikymo išrišimui 
ginčo del užgriebimo Chini
jos Rytinio Gelžkelio.

Pasitarimas del pradėji
mo derybų tapo sustabdy
tas, atsisakius Mukdeno 
valdžiai Sovietų manadže* 
rių ir manadžeriaus pagel- 
bininką sugrąžinti į jų pir
mesnes vietas.

Sovietai įstatė tris reika
lavimus: 1) Sugrąžinti gelž
kelį į tą padėtį, kokioj bu
vo pirma užgriebimo; 2) 
Sugrąžinti Sovietų mana- 
džerius į jų pirmesnes vie
tas; 3) Paliuosuoti suareš
tuotus Sovietų piliečius.

Mandžurijos valdžia pra
neša, kad ji principe sutin
ka išpildyti tas sąlygas.

Sovietai reikalauja, kad 
buvusieji gelžkelio mana- 

l džeriai būtų atgal sugrąžin
ti į savo vietas. Mukdeno 
valdžią su tuo jięsų tinkantį; 
reikalaujanti, kad Sovietai 
paskirtų naujus manadže- 
rius.

Mukdeno valdžia, sako
ma, pradėjo tartis su Nan
kingo valdžia del išrišimo 
ginčo su Sovietais. Tačiaus 
manoma, kad Mukdeno val
džia pagalios prieis prie su
sitaikymo su Sovietais, nes 

tekstilės streikierius ir Uni- į toliaus negali pakęsti to
ted Textile Workers Unijos kios padėties.

Zumbi

Džiūrė Apkaltino Marion 
Tekstilės Streikierius

MARION, N. C.—Čia šeš
tadienį džiūrė pasmerkė tris

organizatorių Alfred Hoff
man del “riaušių kėlimo”. 
Jie taipgi buvo kaltinami 
pasipriešinime policijai. Ta
me punkte džiūrė juos iš
teisino.

Apart Hoffman kiti pa
smerkti yra: Lawrence Ho
gan, Del Lewis ir Wes Fow
ler.

Prieš juos buvo padaryti 
apkaltinimai i sąryšy su 
streikieyių pikietavimu rug
pjūčio 30 d.

Hoffman nuteistas užsi
mokėti $1,000 ir atsėdėti 
mėnesį kalėjime. t Kiti trys 
nuteisti po šešis mėnesius 
kalėjimo.r., . . , , ,

Francijos Kariuomenė Ap- 
, leido Coblenz

COBLENZ, Vokietija. — 
Penktadienį visi namai, ku
riuos laikė, užėmus Franci- 
jos kariuomenė per dešimts 
metų, tapo sugrąžinti vo
kiečių vyriausybei, šešta
dienį visi Franci jos karei
viai apleido miestą.

Berlynas. — šeštadienį 
Reichstagas atmetė nacio
nalistų įnešta bilių del 
atmetimo Youngo pla
no. Dabar tas bilius bus 
pavestas gyventojams refe- 
.rendumu nubalsuoti, gruo
džio 22 d. ,

Mukdeno valdžia savistoviai 
daro žingsnį, išanksto su
planavo intrigas su tikslu 
užkirsti kelią taikiam už
baigimui konflikto, ragi
nant imperialistus 
intervenciją. Pareiškimai 
valstybės sekretor. Stimson 
ir (Anglijos) užsienio rei
kalų minister™ Henderson, 
apsikeitimas notomis tarp 
nekuriu šalių ir anti-sovie- 
tinė kampanija kapitalisti
nėj spaudoj aiškiai parodo, 
kad imperialistai rengiasi 
prie intervencijos.

“Chang Hsueh-liango te*, 
legrama Maskvai padaro in- W 
tervenciją betiksle, priver- m 
čia Nankingo šalininkus pa
sitraukti atgal.

“Be abejonės, anti-sovie- 
tinės intrigos bus tęsiamos 
Ir toliaus ir Mukdeno val
džia bus spaudžiama at
šaukti savo pasiūlymą. Ka
pitalistinė spauda toliaus 
rašys apie imperialistinių 
šalių bendrą žingsnį del iš-

Chinijos. Tokiš žingsnis 
būtų daromas su tikslu pa
remti ir sudrūtinti Chiniją 
ir pridengti naują bandymą 
pasigriebti Chinijos Rytinį 
Gelžkelį.

“Sovietų Sąjunga ir ant 
toliaus bus ant sargybos, ir 
Nankingo kurstytojai, net 
ir imperialistų remiami, ne
galės .pajudinti jos tvirto 
pamato.”-

'* 4- J

Chinų Kareiviai Plėšė, Nai
kino Nuosavybę

Pabėgėliai atvykę į Char- 
biną iš Hailar ir Buchatį 
miestu pasakoja, kad ten 
Chinijos kareiviai, pasi
traukdami atgal, padarė di* 
džiausius nuostolius: viską 
griebė, plėšė, naikino. Gi 
iki /šiol kapitalistinė spauda 
šaukė, būk Sovietų karei
viai plėšę, žudę žmones ir 
tt. Pabėgėliai sako, kad

.Ja

Sovietai Atsakė Nankingo 
Valdžiai

Maksimas Litvinovas, ei
nantis pareigas Sovietų už
sienio reikalų komisaro, 
penktadienį įteikė Vokieti
jos- ambasadoriui notą del 
pasiuntimo Nankingo val
džiai, kaipo atsakymo į 
Nankingo valdžios notą. 
Litvinovas savo notoj pažy
mi, kad Mandžurijos guber
natorius Chang Hsueh- 
liang jau sutiko priimti So- Sovietų kareiviai nieko blo- 
vietų sąlygas del susitaiky- g0 nepadarė, kur jię pžėjp. 
mo ir kad Nankingo vai- , yįSur didžiausius nuostolius 
džios derybų pasiųlymas ’ pa.darė chinai., <
yra • nereikalingas ir tik | _—_—.-----
trukdo pradėtas derybas.

“Izviestija”, Sovietų val
džios oficialis orgąnas, 
penktadienį pažymėjo, kad 
Nankingo valdžia bando ne- 
daleisti Mhkdeno valdžiai 
atskirai tartis su Sovietais 
ir kad imperialistinės vals- suvirs 12 nuošimčių. Mai- 
tybės daro planus pasigrieb- nierių unijos reformistiniai 
ti Chinijos Rytinį Gelžkelį.' vadai penktadienį turėjo 

vnžn. (konferenciją su kasyklų sa*
Tuoj aus sužinojus, kad vininkų atstovais ir sutiko, 
įdžiiriins nrmiin nncrnli ka<J algOS būtų nukapotos.

Hubbard, O. — Joseph 
Stajduhar, 49 metų .am, | 
ziaus, jugoslavas dar imn- | 
kas, tapo užmuštas ant 
gelžkelio bedirbant prie ta- 
vorinio vagono. Paliko mo- ' 
terį ir šešis vaikučius. Bu- “

kovotojas darbininkas. j

Nukapojo Mainieriaros'Algas
♦ ' ...... »■■—* **,.■

SYDNEY, Australija. — | 
New Castle anglies kasyk
lose, Australijoj, mainie- *• 
riams algos tapo nukapotos

“Izviestija” rašo:

Mandžurijos armija negali 
atsilaikyti prieš Raudonąją 
Armiją, Nankingo valdžios 
agentai imperialistinių šalių 
sostinėse pradėjo pinti in
trigų tinklą, kad įvelti im
perialistines šalis į Sovietų- 
Uhinų konfliktą.

“Be abejonės, Nankingo 
valdžia, matydama, kad vo
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DARBININKŲ
KALENDORIUS

Gruodžio 2

Apsiputoję Loja ant 
Sovietų Sąjungos

Texas valstija yra 212 sy
kių tiek didesnė, kaip Rhode 
Island, valstija.

kitados
1919 metais darbininkiškas 

pašaųlis persikristąljzavo., Mū-

Labor Defenderio” platintoju, 
pažangiems darbininkams

rinka, 
skerdė

Nužengus dešimtį ūhėtų atgal 
lietuviškame Amerikoj 

randame tokių dnly

Lietuviai darbininkai visuomet užjaučia streikierius; 
jie gana duosniai paremia atskirus streikus ir aukomis 
pašelpia kovotojus, pakliūvančius į kapitalistinės “teisy
bes” žiotis. Bet iki šiol jie nedavė kiek reikiant paspir
ties įarptautiniam Darbininkų Apsigynimui (Interna
tional ]Laįx).r Defense). O tai yra organizacija nępaįy-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879 1

“Desperatiškai Meluoja”
So. Bostono menševikų 

lape, fašistų šulas P.^Miko- 
lainis dejuoja, kad,.

“Keleivis” paleido visą 
gerklę prieš Sovietų Sąjun
gą. . Pirmam puslapyj su- 

kad bolševikai “iš- 
12,000 chiniečių”.

Į sekretorius
E. N. Jeskėvičiutę

83 kp. nare, Brooklyn, N. Y

Darbas ’ labai svarbus. 
Tenka 1 tik ^palinkėti Pietų 
Amerikos lietuviams darbi
ninkams pasekmingiausiai 
jį varyti pirmyn.

Sąlygos narystės Darbininkų Apsigynime labai lengvos, tik- 
centų mėneąi^ii^-duoklių; o dedantis į jį ištisai organi- 

lengvesnės!
lietuviams žinomų klasinių organizacijų T. Darbinin- 

■ffpsigynimas yra prieinamiausią, čia gali priklausyti bile 
ĮHijt j^arbininkas, nepaisant jo partijinių ar kitokių pažiūrų 
įKSftlkinimu. 1
IH&a. . . . .y . ■ fMgflT gali susiristi tuo vienu bendru tikslu—apginti savo kla- 
įf kovojančius ir kenčiančiu# ^brolius. ,

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas iki šiol nebuvo 
MhHietuvių tarpe naudojamas, kaipo bendra klasinė darbinin- 
gĮtalijamoji organizacija, tai jau labai laikas, kad jis bent 
Bdhbar ir ant tol jaus būtų įgyvendintas kaipo tokia organi- 
■bh lietuvių darbininkų tarpe. Tarptautinis Apsigynimas ne- 
ĮĮįįlfr būt laikomas lyg pusiau-svetima lietuviams' darbiniu* 
■b draugija, kaip kad iki šiol tekdavo pastebėti. Nes jis yra 
Hfck kibinki i saviškis, (geriausia to žodžio prasme.

pasislėpus nuo bolševi
kų bombų, daugiau kaip 1,000 
angliakasių ir kitų darbininkų 
nusileido į anglių kasyklą. 
Mįe.stą ' užėmę bolšeyikai < tą 
kasyklą užliejo ir visi buvu
sieji tenai žmonės žuvo.: ;

United States, 6 months, 13.00 
Brooklyn, N. ¥., six months, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

—Karolis Liebknechtąs vie
nui vienas balsavo reichstage 
prieš karb kreditus, 1914.

Į iždo globėjus:
L. J. Joneikjs

68 kp. nar., Wilkes-Barre, Pa 
, D. G. Jusius

57 kp. narys, Worcester* Mass 
Baktarų kvVteju

Dr. ’M. Palevičitis
21 kp. narys, Detroit, Mieli.

Į iždininkus
IB«. Salaveičikas

53 kp. narys, Chicago, Ill

musų 
gyvenime 
kų, kuriuoą f reikią priminti , ir 
kuriuos sulyginusiu šiandiena, 
reikia pasakyti, kad gyvenimas 
daįig. apvylė, < daug išaiškinę, 
daug pakeitė. > Bet, tiesa vis, 
paliko tiesa. ■ *

Atvertus, kad 'ir mūsų lietu
viškos spaudos 10 metų atgal 
(jau dabar rudus) lapus, pasi
rodo, kas tuomi 1 laiku dėjosi, 
kokia pas mus ’ iMvo kultūra, 
koks pietavimas, nusistatymas, 
kokios pažiūros į gyvenimą, or
ganizacijos, partijos bei veiki
mas. Ir nesunku bus padaryti 
išvedimą, kad mūsų sriovė iš
laikė teisingą principą visais 
klausimais.

Štai, paimkim 1919 metų 
“Naujienas”, kurios už liepos 
menesį laidoj sako: “Rusijoj 
negalėjo ir neturėjo įvykti pro
letarinė revoliucija, turėjo 
įvykti buržuazinė revoliūcija, 
kuri panaikins carižmą.” Reiš
kia, buržuazija turėjo būti už
tupdyta ant darbininkų spran
do, o jei ne, tai revoliucija ne 
taip atlikta, kaip kad ji turėjo 
būti.' Grigaitis kartojo diena 
iš' dienos, kad įuž .10 dienų So
vietų valdžia sugrius, gį Sovie
tų valdžia ir šiandieną pavyz
dingai valdo šalį. ■> . ' . 1

’“Kaleivisi’V už lapkr; ■ •26 d- 
įL919 sako: f “Didžiuma už men
ševiku^”, sako »Martov!as (men-' 
ševikaš). ' “Jei neį’ ša junginin
kų’ infeHęąCi^,', ąči Kolčako i? 
pdnikįųo( koiįp'yrevol'iu^iją, tai 
bolševikai jau būtų senai 4 pu* 
Versti.” į/ . K., <,. „ i i H . '.

Menševikas Martovas ir men
ševikas! “Keleivio”x redaktorius 
jnfežindjo ir nežinė' tos paslap
ties, kad tas tik ir liudija, jog 
bolševikai birioj pasitikimi. 
Darbininkai matė, kad tik' bol
ševikais galinga pdsitikėti,1 tik 
bolševikai giną darbininkų rei
kalus, o ne menševikai su savo 
buržuazine revoliucija. Už bur- 
žuazinės. ręvoliucijos pę£ių sto
vėjo reakcija, priespauda ir ka
pitalistinis t išnaudojimas. Tą 
Rusijos darbininkai’ gerai l ma
tė. -Gi menševikams dar *ir 
šiandieną tas yra' paslaptis. 
Bblševikai-Sovietai turėjo su
griūti į 10 dienų, o už 12 metų 
jie tvirtesni ir galingesni, nėgų

Tai ,yra bjaurus ‘melą^ 
kokį gali leisti tik menševi
kai. Kapitalistų spauda, 
dėdama tą “žiniį”, abejojo 
jos teisingumu. O .vėliau ji 
turėjo ant; tiek doros pa
skelbti, kad visi tie gandai 
apie bolševikų “žiaurumus” 
buvo sufabrikuoti pačių 
Chinijos generolų. Pereito 
penktadienio “New York 
Evening Telegram” patal
pino žinią, kurioje pareiš
kiama, jog koki žiaurumai 
buvo padaryti, tai juos pa
darė ne bolševikų kariuo
menė, ale patys Chinijos ge
nerolai.

Bet menęevįkų juodlapis, 
talpindamas tuos melus, jo
kio abejojimo' neprideda. 
Matomai Miclielspnas pra-! 
kišo ' ; biržos spekuliacijoj 
nemažai grašio, tai1 dabar 
dūksta labiau negu kitados, 
trokšdamas' sųsiramihti me
luojant apie bolševikus.

Perdaug tas juodlapis 
yra primelavęs, kad ' jam 
protaujantis *žmoįjuš tikėtų.

Budistų dangus yra vadi
namas Nirvana, reiškia sto
vis amžinos ramybės ir lai
mingų svajonių. Daugiau
sia budistų randasi Indijoj. 
Jų religija tokia: varžyk 
savo pageidavimus, apeti
tus ; prisipratink nepaisyti 
alkio, šalčio ir kitų kentėji
mų; nugalėk savo jausmus 
taip, kad nepaisytum nei 
garbės nei šmeižtų. Tais ir 
panašiais būdais > eisi prie 
dvasinio tobulumo ir būsi 
ramus, vis tiek, kas tau at
sitiks; o jeigu nieko tokio 
neatsiliks, tai galėsi sau ra
miai filosofuoti ir svajoti 
apie - Nirvaną.) * Begyvenda
mas 'gi,' sulig minimų ' nuro
dymų, jud ' labiau , varžysi 
savo geidulius ir išsidirbsi 
tikro nepaisymo dvasią, tuo 
būsi laimingesnis, ? artimes
nis pomirtinei palaimai, 
Nirvanai. •

Taitptautinis Darbininkų Apsigynimas yra pirmoji pa- 
gelpirię armija viso kovojančio Amerikos proletariato. 
Nei; viena rimtesnė darbininkų kova nepraeina, kad ne
būtų Areštuojama tos kovos vadai, darbo ’žmonių orga- 
nizuotojai: ir kiekviename klasiniame darbininkų susi
dūrime su išnaudotojais visur ir visados matome ten pat 
Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą su tuojautine jo 
talija areštuojamiems, teisiamiems ir kalinamiems. Ten 
apsigynimieČių žmonės ir su advokatiška pagelba, ir su 
finansine paspirtim, ir su patyrusiais nurodymais, kaip 
nuo! klasinio priešo gintis bei kaip jį atakuoti, kad išeitų 
darbininkų naudai.

Ir nieks kitas neįkvepia kovojantiems darbininkams 
tiek; drąsos ir pasitikėjimo, kaip Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas. Nes streikieris, protestuotojas, de
monstrantas, darbininkiškos unijos organizuotojas žino, 
k^d už jo pečių stovi ši didžiulė organizacija, kad jinai 
/tepaliks jo be pagelbos mūšio lauke; kad ji apgins jį nuo 
Kapitalistų teismiškos sau valios; kad Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas dės visas pastangas, idant kapita
listiniai nevidonai .negalėtų kovotoją elektros kėdėj nu
žudyti, pakarti, iš Amerikos deportuoti bei kalėjime su
pūdyti. * < i*

Užtenka tik prisimint Gastoniją. Jeigu ne Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas, veikiausia ten būtų buvę 
22 audėjų streiko vadai pasiųsti į elektros kėdę. Jis taip 
suparalyžiavo ir pakrikdė kraugerių planus, jog tik 7 
to streiko vadai ir kairiosios Nacionalės Audėjų Unijos 
organizatoriai liko nuteiti kalėjimam Bet [Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimas nemano, kad jo darbas ųžbąig-

Lietuviški socialistai-menše- 
vikai mainė savo kailį kelis šy
vius ; veidmainįavo, slėpė savo 
“principus’ pataikavo kapita
listams ir šiandieną jau aiškiai 
pasisako, kad jie prieš darbi; 
ninkus, už išnaudojimą, už ka
pitalistinę sistemą. Pats gyve
nimas .juos (tiumaskavo.

1 1 ' šiandieną Grigaitis yra kon- 
traktuotas redaktorius ir socia
lizmą deda ant tų pačių svars
tyklių, kur doleriai, K. Jurge
lionis aiškina žmonėms (durne
liams) apie arklių greitumą ir 
kaip laimėti 'pinigus lenktynėse. 
Tveria kiaulių chirurgijos biu
rą ir mano tame klausime “me
siju” tapti.

“Keleivio’' red. Michelsonas 
yra stambiu biržos spekuliato- 
rium. K. Liutkus dar laukia 
savo laimės ir antro tūkstąnčio 
dolerių. .Visi šie žmonės ir 
jiems panašūs yra bjauriai nu
sistatę prieš eilinius SLA. na
rius darbininkus. Jis susideda 

nuo buvusio socialisto iki 
dabartinio fašisto ir susipratu
sius darbininkus visaip niekina. 
Fašistai šiandieną valdo SLA., 
o socialistai laukia progos, kada 
jie užims vietas. Ir va, visa 
ta socialistų misija pasibaigia 
tuomi, kad’ jie.susidėjo!su fašis
tais (ir. yaąka rankoj eina prieš 
darbihirikdš. ŠLA. Viršininkai 
fašistai terioja paprastus na
rius, ' d socialistai gavę vietas 

’prjbaifes.' 'Socialistai' neturėjo 
kito prindipO; išskyrus dPlėrį. 
jlš'10 metų !j'ų “darbo” galima 
pasakyti tiek, kiek apie čigono 
gyvenimą.

J, Į prezidentus. (i?1:
M. Bacevičius • * 

kp.* narys, Chicago, Ill. 
Į vice prezidentus 1 ;

P. PefVonis ' , 
139 kp. haryš, Chicago, Ill

Piety Amerikos Priešfa- 
šistmis Komitetas

Mūsų draugų savaitraštis 
“Rytojus” praneša, kad Ar
gentinoje tapo suformuotas 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Priešfašistinis Komitetas. 
Jisai išleido atsišaukima į 
visus Pietų Amerikos lietu
vius, šaukdamas organizuo
tis. Atsišaukime, be kitko, 
pareiškiama:
kad' mūsų protestas neitų pa
vieniai ir įtrdūkus "visus lietu
vius darbininkus į ‘p'riešfąšis- 

■ tinę kovą, s. pi. spalių mėn.
* 12-13 dd. Pietų Amerikos lie- 
, tuvių darbininkų organizacijų 
’ atstovų visuotinas susivažiavi
mas perrinko prięšfašisfinį 
komitetą, kuris ir kreipiasi) į 
draugus darbininkus ir darbi
ninkes, ragindamas, kur tik 
yra didesnis skaičius lietuvių 
darbininkų, sudalyti priešfa- 
šistinius komitetus, kurie tu-

• rėš rūpintis rinkimu aukų ir 
gyvu žodžiū varyti priešfašis- 
tinę propagandą visoj Pietų 
Amerikoj, kad mažiau susi
pratę darbininkai nepatektų į 
vietines fašistines ir socialis
tinei organizacijas, remiamas 
ešančių Lietuvos konsulatų.

Bolševikai’ apSimėtę darbi
ninkų “draugais” išleido lape
lį “svarbius faktus apie S.L. 
A.”, kmč desperatiškai meluo
ja apie Susiv. Pildomąją Ta
rybą ir agituoja savo vadus 
griebti Susivienijimo iždą.
Kodėl p. Mikolainis nepa

sako, kaip jie “desperatiš
kai meluoja”? Kodėl jis ne
pacitavo nė vieno žodžio, 
ne tik sakinio, iš to lapelio, 
kad parodžius melą? Todėl, 
kad ten melo nėra. Lapelyj 
kiekvienas žodis ir sakinys 
paremtas faktu. Ten, bū
tent, išrodinėta, kad esamo
ji SLA. Pild. 'Taryba yra 
fašistinė, kad ji eikvoja S. 
LA. pinigus kovai prieš 
darbininkiškąjį sparną S.L. 
A. ir todėl, ji reikalingą pa
šalinti, išrenkant kitą’ pild. 
tarybą. Ten pagaliais agi
tuojama balsuoti ų,ž. seka
mus gerus i# veiklius/SLA. 
darbuotojus į Pild. Jūirybą:

$ų organiząęijos pertraukę . ry
šius su mėriševikųojahči ’aiš ele
mentais ir pasuko į kairę.) Tuo
mi laiku veikime labai mažai 
matėsi pritarimo menševikams 
ir 'vis kasdieną jis mažėjo. 
Paskutinė kova įvyko Lietuvių 
Darbininkų Literatūros .Drau
gijoj, kur socialistas-menševi- 
kas K. Liutkus būdamas kasie- 
rium pasisavino $1,000. iF 
dabar jis save skaito socialistu, 
“Naujienų” ir “Keleivio” žmo
gum. Dabar jis šliejasi prie 
SLA. biurokratų. Jiems patai
kauja ir mano, kad ateity gal 
gaus ir ten prikišti savo na
gus. Gi mūsą ALDLD. ir šian
dieną gyvuoja. Turi daugiau 
6,000 narių, stiprų iždą ir tve
ria darbininkiška kultūros dar-

naifyint visokią gastoniečidms bausmę, kad juos- visiškai 
paliuosuot. ■. .

Privalo žinoti, kad Tayptautinis Darbininkų Apsigyni
mas šiuo laiku ant savo rankų turi šimtus darbininkiš
kų bylų: New Yorke, Chicagoj, Philadelphijoj, angliaka- 
syklų srityje, Californijoj ir kitur. Tame skaičiuje ma
tome jr naują žmogžudystės bylą, per kurią norima 
elektros kedėje susvilinti Pennsylvanijos darbininką Sal
vatore Accorsi, pasekmėje jo dalyvavimo demonstraci
joj prieš nužudymą Sacco ir Vanzetti’o.

Amerikos kapitalizmui įžengiant į vis rimtesnių krizių laiko
tarpį, bekairėjant del to-darbininkų .judėjimui,’ bekylant vis 
griežtesnių klasinių kovų viesuloms,—kas kartas rasis daugiau 
tų Susikirtimų aukų, proletariato kankinių. Reikės juo skubes
nes, platesnės, ir sėkmingesnės jiems pagelbos. O to negalima 
bus padaryti, jeigu nebus Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas! išvystytas į dar nepalyginamai didesnę, masinę organiza
ciją* negu kad dabar yra.

J tai atsižvelgiant, ir lietuviai darbininkai turi visa savo kla
sine- energija pulti į dabartinį Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo vajų, kuris, prasidėjęs lapkričio 11 d., 1929 metų, tęsis 
fld 1930 m. kovo 18 d., tai yra iki 59-tų metinių sukaktuvių nuo 
Paryžiaus Komunos.
. Vajaus laiku turi būt gauta Tartautiniam Darbininkų Apsi
gynimui 50,000 naujų narių ir jo organui “Labor Defenderiui” 
50,000 naujų skaitytojų. ‘ ’

Visi Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos na
riai,’įiekviena Darbininkių Susivienijimo narė privalo ne tiktai 
’patys* prisidėti prie Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo. Kiek- 
viend pareiga yra tapti dar Darbininkų Apsigynimo asmeniniu 
organizatorium ir agitatorium ir 
Neręįįia, bplvpprdąųg “skromniėms 
Ir bondrose -su kitų sriovėmis pašelpinęse orgąinizacijose, (Ją 
jdas irgi privalome panaudoti, kaipo dirvą Tarptautinio Parbi 
>inkų Apsigynimo kampanijai; dėti pastangų, kad tokios drau 
dRos ..ištisos, kaip kūnas, stotų į Darbininkų Apsigynimą.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year, $6.00
Brooklyn, N. Y., pefc year, $8.00 
foreign countries, per year, $8.00, 
Chnada and Brazil, per year, $6.00

, 'Lietuviai S.3>R.Sh'!<)u •' *|: I ’■ -r—JĮ r • ; I ! JI: [ ’ ' . *

P, V. ŽALPIS •
(Nuo Redakcijos, šis d. žalpio straipsnis buvo prisiųstas 

Darbininkų, Kalendoriui 1930 metams, bet atėjus pervėlai, ne
galint sutalpinti į kalendorių, spausdiname “Laisvėje”).

i . i i ! " < . . ■
' ; < , : 1 ' ... ------- — f j

Statistika 1926 m. rodo,, kad visoj Sovietų Sąjungoj yra 
41,437 lietuviai gyventojai, šiandien yra daug daugiau, ne
gu 'kad skaitlinė parodo. Daug per tą laikotarpį yra atvažia
vę iš Lietuvos. Vienur kitur surandama lietuvių šeimynos, 
kurios iki šiol nebuvo žinomos. Daugelis yra priskaityta 'lat
viams ir kitoms tautoms. Nekurie yra ženybiniai susimaišę ir 
užsiregistravę kitataučiais, žodžiu, žemiau paduotos skaitlinės 
nėra pilnai teisingos, kadangi prisieina naudotis 1926 m. statis
tika, surinkta valstybės. Prisieina naudotis ta medžiaga, kokią 
turime ir vienokiu ar kitokiu būdu pavyko surankioti, i 4

Didžiausios lietuvių kolonijos yra (1) Leningradas ir (2) 
Maskva. Kitur visur šiaip po Jhskį pasisklaidę. Dalinasi se
kamai: Baltarusijoj 6,862 žmonės, Leningrade 5,884; Maskvoj 
'2,756; Barabinsko, apygardoj 1,532; Tomsko ap. 1,317; Tolimų
jų- Rytų krašte 1,034, Odesos ap. 1,03^; Omsko ap. 827Kijevo 
ap. 719; Charkovo ap. 787 ;'ir Dniepropetrovshfo—348. Balta
rusijoj priskaitoma vyrų 3,502; o moterų 3,361. Leningrade 
vyrų yra 3,142, moterų—2,792. ' Maskvoj vyrų—1,497, mote
rų—1,259. Nežiūrint, kad Sovietų Sąjungoj moterų yra daug 
daugiau, bet lietuvių vyrų yra daugiau, negu moterų. Mato
mai, vyrai laike rusų revoliucijos ir po revoliucijai atbėgo iš 
Lietuvos, palikę Lietuvoj šeimas. ■

j VEIKLIAUSIAS AKTYVAS
Nežiūrint kad Leningradas turi didžiausį skaičių lietuvių gy

ventojų, iad Maskva yra revoliucinio judėjimo centras, tačiaus 
Minske yra veikliausis aktyvas, apie kurį sukasi visas lietuviš
kas judėjimas.. Minsko aktyvas pirmutinis pradėjo nešt lietu
višką revoliucinę apšvietą ir kultūrą į lietuvių sodžius ir kolo- 
nijas.

Keli metai atgal būrys veiklių draugų, gyvenusių Maskvoj, 
delei nesantaikos išvažiavo Minskan ir ten pradėjo veikt. Susi
grupavę butelis draugų pradėjo dairytis aplink ir suradę apleis
tus lietuvių dirvonus, pradėjo juos plėšt. 1926 m., pritariant 
Baltarusijos Kompartijai ir Sovvaldžiai, pradėjo leist laikraštį 
“Raudonasis Artojas”. Laikraštis pradėjo eit sunkiose sąlygo
se. Kitų kolonijų draugai šaltai atsinešė ir manė, kad nauja 
kokia ten skloka organizuojasi, kurią jokiu būdu negalima remt. 
Draugams minskiečiams prisiėjo sunkiai dirbt, kol pralaužė 
ledą. Laikraštis, turėdamas mažai literatinių rėmėjų, turiniu 
buvo silpnas. Prie laikraščio dirbo mažai patyrę draugai.

Bėgyje trejų metų “R. A.” pajėgė susi rišt su Baltarusijos lie
tuvių sodžiais, Sibiro kaimais ir miestuose gyvenančiais lietu
viais. Jis J“R. A.”) pradėjo judint surambėjusį, kultūriniai 
atsilikusį kaimietį lietuvį, kuris apaVt maldaknygės ir rožan
čiaus kitokios apšvietos nežinojo, šiandien šimtai kaimiečių 
skaito “R.' !A?’ ir jo prenumeratorių skaičius sparčiai auga ir 
nutarta* du kart į sakaitę leist. 1 *

“RAUDONOJO ARTOJAUS” PASEKMĖ
Lietuvių kolonijos Sovietų Baltarusijoj:
Minsko apygardos kaimai: “Chutora Krosnoje”—35 kiemai 

(Boriso rajonas, Glivino selsovietas), kaimas Petrulino—12 > 
kiemų (Plečenicų rajonas). Minsko mieste lietuvių gyventojų 
yra 237 vyrai ir 310 moterų.

Oršos (tpyffardūy Krupskų rajonas: kaimas Litvinka turi 24 
kiemus, kaimas žaunek—9, kaimas Osinovka—27. Li tvinko j 
ir Osinovkoj yra lietuvių pradinės mokyklos ir raudoni kam
peliai.

Čerėjuics rajonas, kaimas Krasnaja Sloboda ir Rykovka turi 
12 kiemų, šiame sodžiuje yra likpunktns (suaugusiems pradinė 
mokykla). Visi viršuje suminėti 4 kaimai, randasi netoli vie
nas nuo kito, 12-15 kilometrų.

Resnos rajonas, Malkova,—96 kiemai, čia veikja lietuvių 
selsovietas, mokykla ir pirkė (skaitykla). Mal}<ovos gyvento
jai gyvena vienkiemiuose. Seniau buvo trys bežbmiai, o dabar 
jų nėra. Po 5 dešimt, turinčių yra 6 kiemai; nuo 6 iki 10—46 
kiemai; nuo 10 iki 15—20 kiemų ir nuo 16 iki 20—17 kiemų.

Dubrovos rajonas, Būdų selsovietas, k-mas Zabežna—4 kie
mai, kaimas Novyje Cholmy—12 kiemų. ’ Veretėjaus selsovie
tas, kaimas Dauboi^ai—9 kiemai, kaimas Korolinovo—20 kiemų, 
kąimas Nauji Baltūnai—10 k., kaimas Peliksovo—12 k., kaimas 
Zamchevije—10 kiemų. « ■’

Oršos mieste yra 43 liet, gyventojai.
Vitebsko apyg., Lioznos rajonas, kaimas Barsejeva, Fomino 

ir Bandoriai. šie trys kaimai randasi arti vienas kito. Jų lau
kai sueina. Per visus yra 86 kiemai. Lietuvių mokyklos vei
kia Barsejeve ir Bandoriuose. Yra trys lietuvių raudoni kam
peliai, /. .

Vysočionių rajonas, kaimas Aleksandrovo—6 kietnai. Parkai 
ir Lučiosa—5. kieniąt. Babinavičių miestely yri Ž2 liet, gyven
tojų. kiemai. ; < • • I o! ' ’ 1 ,

Senas rajonas, kaimas Ivoniai~29 kiemai. Yra lietuvių mo
kykla ir- raudonas kampelis. Kiimas Rospaš—7 kiemai, kaimas 
Barovki—10 kiemų, kaimai Cariovčina, Aksionovčina. turi 3 ir 
4 kiemus, šie visi kaimhi randasi arti Senos miestelio. z ,

Vitebsko rajonas, kaimas Triniuvki—10 kiemų. Vitebsko 
apielinkej yra išsiblaškę lietuviai ir gyvena didžiumoje vien
kiemiuose. Yra kaimai Gluškovo—5 kiemai ir Striubišče—6 
kiemai. ’ ' ' •

Vitebsko mieste yra liet, gyventojų 219 vyrų ir 149 moterys. 
Yra lietuvių darbininkų klįubo sekcija ir prie Okružkomo Liet- 
biuras. '

Polocko apygarda, Ūlos rajonas, kaimas Glušica—16 kiemų, 
kaimas Daliokei—7 kiemai, Rukšenica—45 kiemai, Staroselyje— 
6 kiemai, piiniki—16 kiemų, Sestovo—3 kiemai, šilaikiai—6 
kiemai, Sliednavičiai—12 k. (Ūlos rajonas). Ruk$enicoj yra 
lietuvių mokykla. Polocko mieste yra 46 vyrai ir 44 moterys, 
lietuviai.

'Vetrinos 'rajonas, kaimas Usuomliai—12 k. ir Kazlovka—7 k. 
Usuomliuose yra lietuvių—-baltrusių mokykla.

Rasony rajonas, kaimas Gorki Vtoryje—kiemai.
\ _ (Pąbaisea./yl). , L ...............
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734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

THE YOUNG PIO

Every Workers’ Child a Mem
ber of the Young Pioneers!
To fulfill their part of the 

contract tyith the Young Pio
neers of the Ukraine, U. S. S. 
R., made at the International 
Pioneer Congress, the Young 
Pioneers of America are start-! 
ing a huge membership drive.I

The Young Pioneers is the; 
only organization of the work
ing clašs children that really 
fights for the interests of the 
working’ class.

Every struggle- of the work
ers finds the Pioneers on the 
picket lines, helping the work
ers to win.

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St 
Philadelphia, Pa.

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

New York.

nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 
šeimynų.

ti Š. L. A. turtą' į Maskvą. Gi, 
praeitame Seime pats Vitaitis

vienus narius

' JOIN THE YOUNG PIONEERS 
YOUNG PIONEERS OF AMERICA
43 E. 125th St., New York City

workers’ child i 
of the Young Pio

Dear Comrades:
I want to take advantage of the Pioneer membership 

drive to join the Young Pioneers. Please send me further 
information. v .

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjaine, kaipo užsakym.us 
(orderius).

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

lin, prigėrė ketvirtadienį 
bežaisdamos ant ledo upely 
Two-Mile Brook. Ledas bu
vo plonas ir greitai įlūžo.

Tai Tie švelnus Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Now 
Every 
quota. 
Young 
organization! We must make 
the YOUNG PIONEER into a 
mass childrens’ organ!
Young Pioneers of America.

Augusta, Me.— Trys mer 
gaitės, 5, 7 ir 8 metų am

NĖR
DAUGIAU
R A U M A T 1 Z M 0
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai’’ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

^V/AND’MPRoį,

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN 
EDITED BY THE YOUNG PIONEERS OF AMERICA

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

the bosses will be forced to 
give us better schools.

The Young Pioneers call 
upon all workers’ children; to 
join us in our fight for better 
conditions!

Demand indre and better 
schools * in working class dis
tricts ! ’ ' ! ' '

For free food and clothing 
for workers’ children in the 
schools I ? /- •

Fight for a real self-govern
ment in school! . /

JOIN THE YOUNG PION
EERS!

In all 'the schools in New 
York, and then most likely in 
other cities, the teachers are 
going to take a vote on the 
Kellogg “peace” pact, to poi
son the minds of the workers’ 
children.

It is very important that the 
workers’ children know the 
truth about The Kellogg Pact. 
What is this pact anyway?

In school, we are told that 
it is going to bring peace in 
the world. , But this is just to 
blind us to the preparations 
that the bosses are making for 
the next war. x

That is the main purpose of 
the fake “peace”, pact. It is 
to make the Workers believe 
that there iš not' going to be a 
war, so they will not be pre-

It is very important that tetas Vakaruose 
the workers’ children 
the history of the YSI 
1907 a conference of 
youth organizations was held vakaruose, bet rytuose, pietuo 
in Stuttgart, Germany,

1 Boston
2 New York
3 Philadelphia
4 Buffalo
5 Pittsburgh
6 Cleveland,
7 Detroit
8 Chicago
9 Superior

10 Kansas
12 Seattle
13 California
14 Anthracite
15 Conn 
South

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

Young Pioneers Start! National Textile Workers 
Big Membership Drive

organas ie- 
eilinius S.L.A. 
palaiko nuola

tinį ’’organizatorių,” kuris va
žinėja po kolonijas imdama^ 
iš S. L. A. gerą algą ir dar 
daugiau tiek padaro “išlai
dų.” Tas nuolatinis “organi
zatorius’’ yra A. Žukas, kuris 
skaldė S. L. A. 14 kp. Qlev- 
lande, norėjo išmesti 35 bėrius 
iš S. ‘L. A. ir tik /valdiškame 
teisme nariai gajėjo save ąp.- 
g'inti. Reikia pasakyti,' kad 
Žuko tam darbui Pild. Taryba

The Young Pioneers organ
ize the workers’ children in 
the schools to fight for bet
ter conditions in school. The 
schools where the workers’ 
children go are always the' 
worst. They are dirty, dark, 
and crowded. At this time,| 
bosses are preparing for a 
new war, an 'attack on the1 
workers’ government in the; 
Soviet Union. For this, theyj 
try to use the workers’ chil
dren to become good fighters 
for the boss.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas lautomobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ....$25 
Speciališkas kuršas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte. Padirbti iš Suderintų Havanos

Tabakų. Vidurys vien tik iš* •'<
importuotų tabakų.

darytas išlaidas iš S. L. A. iž
do, gi/ užpultieji nariai turėjo 
daug nukentėti. 1 ■
i • Tas pats taip negražiai atsi
žymėjęs žmogus, įgavo pasiti- 

s, so as to kgjimą pas dabartinius S. L. 
workers of a. ponus ir jau dirba už nuo

latinę algą.
bosses want į Ką dabar p. Žukas veikia 
Union. The 1 važinėdamas kolonija nuo ko- 

the only Jonijos? Ką jis “organizuo- 
būdamas “organizato

rium/’ eikvodamas mūsų visų 
eilinių narių sudėtus pinigus? 
Ogi organizuoja vienus narius 
prieš kitus. Štai ką jis pasa
kė vienoj kuopoj, Chicago, 
111., kurią valdo socialdemok
ratai: “Traukit į, Susievieniji- 
mą savo pačias, dukteris, žen

tą darykit grei- 
nes bolševikai mus įveiks.” 

the |Kas čia pasakyta? Ar tokia 
agitacija vedama del S. L. A. 

i labo? Visai ne. Tokia agita
cija sėja kerštą tarpe S. L. A. 
narių. Kas per nauda prira
šius narį prie S. L. A. tik su 
tuo supratimu,, kad jis turi 
prieš ką nors kovoti? Tokie 
žmonės, įstoję į S. L. A.,» bus 
užburtais kerštinčiais, užpul- 
dinės kitus, šmeiš ir vis manys,

On Thanksgiving Day, the 
second convention of1 the Na
tional Textile Workers Union 
took place in Paterson.

The National Textile Work
ers Union is the only organiza
tion that is the militant leader 
of the textile workers. In the 
year that the N. T. W. U. has 
been in existance, it.has shown 
itself to be a great leader of 
the workers. ■ ’The New Bed
ford strike, the! Gastonia, and 
many other strikes have found 
in the N. T. W. U. a stalwart 
leader* ,

pasakė, kad “toks primetimas 
yra nesąmonė,” tačiaus vagi li
ti vis nenustoja.

Aš jūsų klausiu, eiliniai na
riai darbininkai, kas bus, jei 
mes leisime tiems žmonėms 1 
valdyti S. L. A. ir toliau? Ar 
mes norime kuopų skaldymo? 
Ar norime narių terorizavi
mo ir mėtymo jų iš S. L. A.? 
Ar norime būti beteisiais ir ant 
toliau, neturėti teisių prie sa
vo organo, kurį išleidžiam sa
vo pinigais? Ar ne laikas, kad 
tokia skaitlinga, didžiumoj su
sidedanti iš darbininkų, orga
nizacija būtų valdoma pačių 
darbininkų ?

Dabar laikas į tai atsakyti: 
nomįnuokit susipratusius, pati
kimus darbininkus į P. T. Tik 
vienas būd&s tuos visus blogu
mus prašalinti iš S'. L. A., tai 
nominuojant ir išrenkant kitus 
viršininkus. Kiėkvfenafef susi
pratęs darbininkas, kuris nori ( 
S. L.j A. padaryti, pakenčiama 
orgapizącija, privalo pats bal
suoti ir kitiems patarti už dar- j 
bininkiškA kandidatu suTašą.

Senas S. L. A. Narys.

komitetų” 
pečių stovi S. L. A. Pild. Tary
ba. Kam j dabar reikia P. T., 
kada apie kuopose įvykius rei
kia pranešti tam tikriems ko
mitetams? Reiškia, Sarg. 
Koni. Vak yra aūgštesne įstai
ga už S. L. A. seime: rinktą 
valdybą.; '

Pasakykit, gerbiamieji po
nai, S. L. A. viršininkai, ką 
jūs dabar darot, kad sustab
dyt tokių “komitetų” veiki
mą?. Jūs nieko ne tik nedarot, 

!bet nei burnos neatidarot. To
kie “komitetai” veikia, kaipo 
“augščiausia” įstaiga, o mūsų 
augščiausia įstaiga (Ė. T.) ty
li, tyli todėl, kad tam prita- 

Iria.
Ir va, akyvaizdoj šių visų 

faktų, mūsų P. T. visi fašistai 
ir socialfašistai rėkia blogai 
darydami, kad nukreipti narių 
atydą kur kitur. Prakeikia 
geriausius eilinius narius tik 
už tai, kad tam visam terorui 
pasipriešina. Mato kaltais 
komunistus ir primeta jiems 
visokius nešvariausius darbus, 
kurių kaip gyvi neprirodė.

Kas juos sutvėrė? Org. Žu
kas. Kas jį įgaliojo? Pild. 

. , . Tar. Kas dabar valdo S. L.V The organization formed at|A> ar tokie komitetai vak„ 
this conference continued un- ryį. ar pįjd> Taryba?
til 1914. Then all the leaders, j faip> valdo Pild Taryba, bet 
except Liebknecht, and a fewjji tveria tokius komitetus, ku- 
other, urged the workers to, rie S. L. A. reikalus ima į sa- 
enter the war for the benefit vo rankas ir už tų 
of the bosses.

But ’ the militant • young 
workers broke z away from 
these; ^traitors, and held . an
other conference, jr , -Berne, 
Switzerland, to ta^k.e up a rev
olutionary fight agaįnst the 
war. ‘ ■ - • • 1 • ' •

Later, in 1917', at an illegal 
meeting in Berlin, the Young 
Communist International was 
formed. The YCI joined the 
Communist International, the 
leader of the entire working 
class.

It is now 10 years since the 
this , happened, . ,In these 
10 years, it has proven itself 
to be the only real leader of 
the working class youth, and 
of the children in their fight 
against bosses’ wars. The 
workers’ children must look to 
the Young Communist Inter
national for inspiration and| 
guidance in their fight for 
better conditions in the 
schools, against child labor, 
and against bosses’ wars.( ’

L Trauber.

The young- Pioneers greet the 
convention of the National 
Textile Workers, for leading 
them in their fight for better 
conditions.

Hail the National Textile 
Workers Union!

LITHUANIAN AGENCY
- dj • ■ ' į ■ 1' •, ' ‘ ' f I ■545 East Broadway, South Bostone, 

' ' ir kiti skyri
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

Prasidėjus S. L. A. nomina
cijoms, prasidėjo darbininkiš
kos sriovės narių šmeižimas. 
Organas “Tėvynė” deda il
giausius editorialus kiekvienoj 
laidoj, niekinančius tups na
rius, kurie pritaria komunis
tams, kursto 
prieš kitus.

Negana, kad 
vyne” niekina 
narius, bet dar

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.
GMTY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli ‘ 
Bostono, tik 19 mylių.
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais modemiškais įtaisymais. Par- 
.siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą. ' /

‘ AVON, MASS.
3 ąkėrių farnja, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so- 
.das, vienas' iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda ! Už $3,400. Maty-' 
kite Jurgelįūną.. r >

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais modemiškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

to work
district n

We must build the
Pioneers into a mass

it does come.
At this time the' bosses are 

preparing a war faster than 
ever. They are building battle
ships, and air fleet, 
be able to kill the 
other countries.

Especially do the 
to attack the Soviet 
Soviet Union is 
country where the workers and ja 
farmers rule, and that is why 
the bosses want to crush it.

It is for these reasons that 
the bosses make the “peace” 
pacts. Ir is just another part 
of their war preparations.

The Young Pioneers call 
upon all workers’ children to'tus, vaikus 
VOTE AGAINST THE FAKE tai 
“PEACE” PACT when 
vote corries up in you)’ class!

Workers’ children! Down 
with the fake Kellogg Pact!

Defend the Soviet Union, the 1 
fatherland of the working1 
class! ;

New Young
Members Pioneer 

Sub.

In school, the workers’ 
children face the rottenest 

I conditions. The schools are 
often dark, dirty, and Crow
ded. More than one child has 

J to sit in a single seat.
The stairways-are ilLlighted, ,

and many accidents happen ini This month, .the. young .work 
this way.. Ope of, the . worst]ers 
things in the schools is, thati 
the teachers hit the children.' 
If a child talks, or does same
thing that the teachers do not 
like, they hit 'him.

In the working class 
tricts in the cities, there 
hardly any schools,’and so the 
children are forced to walk oų 

has decided on the following; ride distances to school, 
quotas for the Pioneer dis^ 
tricts 
vote all their forces to mak
ing this drive a great success 
and fulfilling, and 
over their quota! 
the figures

DISTRICT

The Young Pioneers are now 
carrying on a membership 

i drive in the schools. ' 
Į schools, where most 
iworkers’ children are

The Young Pioneers expose.found, the Pioneprs tell them 
these war plans of the bosses, j the truth about their condi- 
We call on all Workers’ chil-(tions, and lead them in their 
dren to join us in our fight fight to better them.
against the Boy Scouts.

It is the duty of every work
ers’ child to answer our call 
and join the ranks of the 
Young Pioneers.

Every 
member 
neers!

JOIN 
NEERS! 
Young Pioneers of America

$6,600 į metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokes- 
čio. Labai gera proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barnė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsįduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti ? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai geri.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, f arm a s ir namus.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YŪRGELUN

545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337

10 Years of the Young
Communist International kad Ip paŠ„a /'q-- < > I nes jam dėlto ir reikėjo į b.

__  . ~~ ~ ■ - l L. A. stoti.
Taip ir yra: Kūr Žukas pa- 

all .over the world are .cpl-. pisuko, ten dabar kuopose ne- 
ėbratingv the 10th; anniversary,' sutikirriiai j pr'ądėcFh <viėšai veik- 
of the founding of the(Yo,ung ti įvairiais vardais'komitetai ir 
Communist International;.

The Young Communist Im 
ternational is the leader of the 
youną-' workers and the work
ers’ children the world over. 
It leads thę Young Commun
ist League, and 

’Pioneers.
The YCI was born in the'shko 

struggle against the imperial- jus. 
ist war of 1914 
“socialists” betrayed the work
ing class, the youth fought 
against these traitors, and 
against the war of the bos
ses.

veikti7 po vardu dr priedanga 
S. L. A. Centro. Vienas tokių 
komitetų veikia Chicago, III., 
užsivardinęs “S.L.A. Sargybos 
Komitetas Vakaruose.” Tas 
komitetas išleidžia visokios rū
šies atsišaukimus , ir platina 

the? Ybung faTpe g. l. A.'narių. Viena- 
| me iš tokių lapelių štai ką jie 

. . .“Susivienijimui pavo- 
Baugu ir pamislyti, kds 

When the atsitiks su mūsų ųrganizacija, 
su visais jos fondais ir mums 
nriklatfsomu turtu.”, Toliaus 
baigia: “Jei kas bando.../ 
tuojaus praneškit Sargybos Ko
mitetui Vakaruose.” Pasira
šo : “S. L. A. Sargybos Komi- 
___  ____________Ar tai rei- 

knowikia bjauresnio darbo, kuris ,ga
in Ii būti toleruojamas? Tokie 

many komitetai jau randasi ne tik

lunch
room, it is 
some boss, 
high prices 
ford to buy

In some schools, there is 
supposed to be a self-govern
ment, like a G. O., or a school 
city. But this is a fake. The 
teachers run it, and not the 
children.

The Young Pioneers organize leader of this conference was 
500 the workers’ children to fight £ari Liebknecht.
250 against their bad conditions.
500 If the children will unite, tren 
700

$1,000 Tik už 60 Centy
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokh| 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tinei reumatizmo, plaukų slinkimo, 
Rleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

gų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika* 
tą, panaikins minėtas liyas.

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

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

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

M. ZUKAITIS
I 25 Gillet Road, Spencerport, N. T.

Many times there is no place 
The Pioneers must de-1 in school where we can eat our 

If there is a lunch- 
often leased by 
who charges such 
that we can’t of- 
there.
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WATERBURY, CONN.

x (Tąsa)
—Draugai, mažiau karščio, daugiau švie

sos! Nereikia bartis. Riškim dalykus 
mandagiai. Remkimės faktais. Daugelis 
sakysite, kad mes, socialistai, esame išga
mos, nes einame prieš karą. Bet už ką 
tas karas vedamas? Drg. Vilkas jums 
nurodė. Jūs gal klausite, kodėl gi to
ki vyrai, kaip Marshallas, stoja už 
karą? Aš atsakysiu: Jo fabrikai šian
dien dieną ir naktį dirba karo reikmenis. 
New England Cotton Mills Ko. turi milži
niškų užsakymų Anglijai; čeverykinė dir
ba francūzų kareiviam čeverykus; mašin-j niauti ir kortuoti. Pagaliaus pradėjo ir 
šape dirba šautuvus. Iš to visko Mr. Mar- ‘ 1 11 ■
shallas gauna pasakiškus pelnus. Jis jiem 
daug dalykų gaminą bargah. Jei ’ dabar

draugiškas ir priimnus, tiek Juozas buvo 
atkaklus, akyplėšiškas, nesvetingas, nera
muolis.

Jis 'dažnai tiksliai darė viską, kas buvo 
priešinga tėvams ir ypatingai Adomui. Jis 
negalėjo gražiai sugyventi nei su Zabele, 
nei su kaimynų vaikais.

Juozas buvo pabaigęs lenkų parapijos 
mokyklą ir iš ten tuojau pateko į darbą: 
mėsinyčioje mokėsi mėsininku.

Juozo blogas charakteris neleido jam 
turėti nė nuolatinius draugus. Jis mainy
davo jais, it čigonas arkliais. Įprato tingi-

girtuokliauti. Politiško .nusistatymo jis 
neturėjo ir apie tai nė Desįipnavo. Nebuvo 
jis nė religingas, kaip motina. Jam tas iš-

Anglai karą prakištų, tai ir už darbą Mar- rodė perdideliu laiko eikvojimu. Jis buvo 
shallo pinigai žlugtų. Kodėl, sakysit, dien- godus ant pinigo, bet 'dar didesnius palin-
raŠtis Telegram stoja už karą? Todėl, kad 
jį leidžia Marshallo žmonės^tik po kitu var
au. Kodėl bažnyčios stoja už karą? To
dėl, kad Marshallas, kaip jau gerai žinote, 
jas paremia. Lusitania nuskandinimas tai 
mažmožis. Visų pirma, tas laivas 
amuniciją. Antra, vokiečiai įspėjo laivo 
savininkus neleisti jo, nes skandins, 
tarieji tiksliai nepaisė.

—Gal kai kurie man sakysite, kad daug 
pačių darbininkų nėra priešingi karui. Ti
kiu. Bet kodėl? Dauguma tų žmonių yra 
apmulkinti spaudos, bažnyčių, teatrų ir ki
tokių įstaigų. Jie pagaliau dabar gali 
dirbti, kiek tik nori ir todėl, būdami tam
sūs, nepaiso, kas bus toliau. Bet mes, socia
listai, kitaip protaujam. Mes sakome, kad 
šis karas yra kapitalistų ir todėl lai jie pa
tys kariauja. Mes organizuojamės ir, kaip Jo troškimas/eiti, važiuoti, keliauti, ma- 
tik Wilsonas apskelbs karą Vokietijai, mes tyti naujų vaizdų, naujų žmonių. Kuomet 
apskelbsime jam: šauksime darbininkus į Zabelė pabėgo nuo tėvų, tai jis sakydavo, 
kovą prieš tuos; kurie kariauja. Mes lai- kad ji laiminga; jis taipgi galįs tatai pa-

,.............  ! daryti, nes visą amžių N. mieste kirmyti
nenorįs. Kuomet karas Vokiečiam tapo

vežė

Pas-

17 d. lapkričio A. L. D. L. 
D. ,28-ta kp. ir L. D. S. A. 12- 
ta kp. buvo surengę prakal
bas. Kalbėtojais buvo J. 
Bimbienė ir R. Mizara. Kal
bėtojai abudu publikai patiko. 
Po prakalbų buvo duodami 
klausimai, į kuriuos kalbėto
jai atsakinėjo. Buvo renka
mos aukos del Gastonijos strei
ko vadų gelbėjimo. Aukų su
rinkta ,$21.24. Aukojo šie 
draugai: K. Kučauskas, Pilipo- 
nis, S. Katinas ir K. Sinkevi
čius po $1.00; J. Monkus, P. 
Kukeniš,
Makaras, M. Svinkūnienė, M. 
Mitrileyičius.
F. Andridlis, J. Rasimavičius 
ir J. Navikauskas po 50 cen
tų.

Nejaugi vietos lietuviai darbi
ninkai sykiu su . oru atšalo Jr 
nuo rašinėjimo žinių į laikraš
tį? Jeigu taip, tai blogi apsi
reiškimai. Juk, rodos, orui 
atšalus darbininkiškų organi
zacijų veikimas pasididina, to
dėl ir žinių skaičius turėtų pa
didėti, o dabar atbulai—viskas 
sumažėjo.

čekius' bei money orderius išrašykit 
iždininkės vardu J. Tamulionienė.

įj.D.S.A. IV Rajono' Sekr.
> . ; M. Stanislovaitienė.

(285-286

PAJIEŠKOJIMAI

Vietinis.

BALTIMORE, MD.
d.

PAJJEŠKAU savo sesers Onos Stu- 
činskiūtes, Grabauskų kaimo, Kros

nos parapijos, Marijampolės apskri
čio. Prieš karą ji buvo Lietuvoj, 
girdėjau, kad rengėsi važiuoti Ame
rikon. Jeigu ji randasi Amerikoj, 
tai malonės atsišaukti arba kas ži
note, malonėkit pranešti. Jieško 
Pranciška Stučinskiūtė, po vyru Gu- 
mauckienė. Mano adresas toks: F. 
Gųmauckiene, 26 Cator Ave., Jersey 
City, N. J. (266-290)

Krasnitskas,

Vaičaitiene,

Pranešimas A. L. D. L. D. 28 
’ Kuopos Nariam

9 d. gruodžio įvyks A. L. D. 
L. D. 28 kp. priešmetinis susi
rinkimas. Visi nariai turite 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus renkama kuopos val-

kimus turėdąvo pinigus išleisti. Buvo na
riu'Knights of Columbus, kur nemažai sa-1
vo liuoslaikio praleisdavęs. Vėliau prade- dyba, taipgi bus renkami dele- 
jo lankyti biliardines ir kitokias vietas, gatai į 3-čio A. L. D. L. D. Ap-
kurios jauną vyrą regimai gadina.

Tai buvo gražaus nuaugimo vaikinas. 
Didumo sulyg Adomui, tik čiuplesnis ir plo
nesnis. Pramokęs mokykloje anglų kalbos, 
Juozas pradėjo sarmatytis lietuvių. Jam 
išrodė, kad kalbėjimas lietuviškai yra nusi
žeminimu svetimtaučių akyse. Vengdavo 
su savo tėvais net gatvėj susitikti.

—Juozas yra geras vaikinas,—tvirtinda
vo Adomas,—tik prastos aplinkybės jį pa- 
dykino. Dabar reikėtų gerų rankų ir apy- 
stovų, kad atitaisius.

Juozas turėjo avantūristinių palinkimų.

skričio metinę konferenciją, 
kuri įvyks 5 d. sausio, 1930 
m., New Britain, Conn. Bus 
renkama ir Centro valdyba. 
Todėl visi pasistengkite būti 
šiame susirinkime, nes kaip 
matote, tris labai svarbius da
lykus reikia atlikti.

28 Kp. Org.

SPARROWS POINT, MD

Bel] Pilone, Poplar 7641

A. F, STATUS

Graborius-Undcrtakei
Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu, 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo Ir už žem«, 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galiu 
gauti lotus ant visokių kapinio 
kuogeriausiose vietose ir už ž.erru. 
kainą.

1023 Ml. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.

mėsim, tik visi bendrai stovėkim!
Paleista balsavimui. Už tai, kad nature- . 2 T .V1 _

ti karą, nebuvo paduota nė vieno balso. O ' ^us Pro8a
prieš karą—visa salė—išskiriant keletą su
silaikiusių.

Susirinkimas užsibaigė.

ir man matyti pasaulį”. , 
Knights of Columbus vietinė organizaci

ja pradėjo jaunus vyrus mokinti1 miįlitairis- 
Adomas sii Petra’bu’vo'pasitenkinę. Pir- kos mankštos, i Juozas Į buvo pirmutiniu.

i Jis negalėdavę^ pakęsti Adomo: kart- 
..„c, padaromų; jam pastabų.iųTuo-

---- tai gerai būtų! Nė vienas prieš nebalsavo ! jau užsidegdavo kaip degtukas ir šaudavo

mąsis sakė:
—Ot, brolyti, jei taip sektųsi visur, kaip karčiais

Penktadienio vakare, 22 
lapkričio, negrų svetainėj, 
Elk’s Hall, 1112 Madison Ave., i 
Baltimore, Md., įvyko masinis', 
mitingas. Mitingas buvo su-r} 
šauktas Komunistų Partijos Wle tik darbšti ir teisinga, ne senes- 
Baltimorės organizacijos, kad dirbtaąnt farmos.~ Aš esu 47 metų, 
užprotestuot prieš bjaurų ka- farmerys. Meldžiu atsišaukti tik tas, 
pitalistų klasės ir jų kukluksų 'kurios tikrai norėtumėt gyventi ant 
persekiojimą negrų daibimn- su laišku meldžiu prisiųsti
kų. ' savo paveikslą, kuri ant pareikala-

Mitingas pavyko gerai. Ke- ■ Ximo_ sugrąžinsiu. Frank Bartaszius, 
Ii šimtai darbininkų, juodų ir 
baltų,' atydžiai klausėsi komu
nistų kalbėtojų, smerkusių ka
pitalistinę tvarką, kaipo kal
tininkę rasinės ir tautinės sė
jamos neapykantos tarpe dar
bininkų. Pažymėtinas labai 
geras pavyzdis, kad buvo ir 
lietuvių tame mitinge ne tik 
vyrų, moterų bet ir vaikų.

Kalbėtojas tame mitinge bu
vo vienas jaunas komunistas 
ir iš New Yorko, Ben Gold, 
ir Moor (negras). Negras 
William Oling (apie 50 metų 
amžiaus) papasakojo, kaip 
Baltimorės kukluksai siuntė 
jam grasinančius laiškus ir ga
lų gale, nakties laiku, pade
gė namą, kuriame jis gyveno 
(779 W. Lexington St., Balti
more). Nedėlios naktį 10 d. 
lapkričio, namo langai, kuria
me William Oling gyveno, bu
vo apipilti gazolinu ir padeg
ti. Jeigu ugnagesiai nebūtų 
atvažiavę, tai jo visa šeimyna

| PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
l arba našles, be skirtumo tikėjimo,

nė 45 metų, mėgstanti gyventi ir 
dii’bfh ąnt farmos. Aš esu 47 metų,

. PLATINKITE "LAISVĘ”R. F. D. 4, Ulster, Pa. (282-286)

Mitinge buvo parduota ne- 
į mažai komunistinės literatūros 

tąsęs,||r gauįa narių į Komunistų) 
Partiją ir į Amerikos Negrui 
.Darbo Kongresą.

čia, Baltimore^ yra rengia
ma tarprasiniai mitingai ir 
lekcijos, kup kalba parinkti 
kąlbėtojaj įvairiais klausimais^

Tokių mitingų vieta yra 
Elk’s Hall, 1112 Madison St.,I 
laikas—nedėldienių vakarais, I 
puse po septynių.'Lietuviai ųe-, 
turėtų praleist progos neatsi-' 
lankę į tokias prakalbas.

Svečias.

Varpas Bakery, 54 Kaujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas. Savininkas. Tel. Stagg 6533

Pastaruoju laiku vėl pasiro
dė dirbtuvių biuletinas, kurį iš
leido vietos komunistai. Iš to 
aiškiai matosi, kad vietos ko
munistai nesnaudžia, bet dar
buojasi. Biuletinas labai gerai 
Sutvarkytas ir nurodo visus 
darbdavių darbelius, kaip jie
išnaudoja darbininkus ir ką būtų supleškėjus, 
darbininkai turi daryti, kad 
išsigelbėjus iš tos vergijos.

Jau buvau ‘‘Laisvėje 
kad vietos dirbtuvės bosai turi
iš paprastų darbininkų šnipus, 
kurįe tėmija dirbtuvėse darbi
ninkus ir paskui jeigu tik ką 
išgirsta, praųę^a bosaps. Pa
sirodo, kad jau ir lietuvių tar
pe atsirado tokių šnipų, nes ir 
aš buvau įskųstas. Aš gerai 
žinau, kas tokiais darbais už- 
siimdinėja,. bet jeigu ir toliaus 
jie nepaliaus taip darę,'tai vie
šai paskelbsiu jų pavardes. 
Tuo tarpu dar nieko nesakau, 
gal jie ; asitaisys.

Vietos darbininkai turėtų > 
daugiau susirūpinti savo liki-j 
mu. Dabar kaip tik yra pro-j 
ga prisirašyti prie naujosios 
unijos, kuri čia organizuoja
ma. Juk turime atsiminti, 
kad darbininkų reikalais nie
kas kitas nesirūpins, jeigu mes 
patys nesirūpinsime. Todėl 
stengkimes visi prigulėti prie 
naujosios unijos, o kuomet jau

i

f-

K^AINA 25 CENTAI Už KOPIJĄ

VISUS/ UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck St.

(Tąsa bus)

U.

R

..■r^4'

Pirmiau iš 
vo nemažai įvairių žinių 
darbininkų gyvenimo, bet, orui 
atšalus, jau nieko nesimato, i 1256 Diamond Avė.,

L. D. S. A. IV Rajono konferenci
ja bus nedėlioj, 
French Roof svetainėj, 1610 Washbūsime organizuoti, tuomet 

lėsime pareikalauti iš darbda- giaj 12_’tą vai. dieną, 
vių geresnių darbo sąlygų. I malonėkit prisiųsti

VISOM L. D. S. A. IV RAJONO I 
’ KUOPOMS

KaVtą, laike vakarienės, Juozas pradėjo 
—Kun/Gabrys praras paskutini parapi- ginčytis su brolių. ’ Pastarasis bandė įti- 
__j* i • • • i v i Iri v-\ Iro z-1 f 11 fi 1 r n n vi i a I m -vi «■« z-J -• /-v zJ

Tegul Wilsonas pabando apskelbti karų, pirmuoju sumislytu [žodžiu.
’Matys! Gal kokis čiutabakis ir eis... J'. '- _ ATEINANČIŲ METŲ MADOS

FORN1SIA1
IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

■ VmW

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

Parlor, Bedroom, Dining Room, and Kitchen Suites 
Didžiausiam pasirinkime.—Kaina žemiausia—Fornišiai 
garantuojami.—Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 JOHANO STREET 

TARP DRIGGS IR BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.
Tel., Greenpoint 2372

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

joną, jei jis taip atvirai agituos už karą.
—Būtų puiku!
Abu linksmais veidais apleido svetainę ir 

nuėjo kas sau.
SKYRIUS XVIII.

Zabelė rašė:
Brangūs Tėveliai:

Esu gyva, nors labai liūdna, kad pamečiau 
jus ir patekau į toki vargą, kurio nesitikėjau. 
Bet manim nesirūpinkit. Kaip nors gyvensiu. I 
Prasisiekus—parašysiu. Neklausinėkit ir ne- 
jieškokit—nesurasit. Antrašo neduosiu. Mo
tute, neverk ir negailestauk.”

Kur Zabelė gyvena? Laiškas išsiųstas 
iš Chicagos—vienatinis pėdsakas ? ką ji- 
Kai ten dirba? Kuo užsiima? Tai klau
simai, kurie gniaužė tėvų širdis, tarsi gele-į 
žinės replės.

—Ar ji tik nebus pakliuvusi į... tą ne
garbingiausi mergaitės likimą?—kai kada 
mastydavo Gudelienė.

JFąsias mintis, tiesa, ji bandydavo vyti iš 
savo galvos, nes jas prisiminus, moteriškė 
“ u baldavo ir mėlynuodavo, per kelioli- V • i 1 “• 1 • 1 1 • 1 1 • 1■ syKiu baldavo ir mėlynuodavo, per kelioli- 
ką minučių nebegalėdama nieko dirbti; kra
tydavo ją, kaip drugys, kaip kokia matoma 
stipri pajėga.
—Ji buvo prptinga mergina...—vėl, atsi

peikėjusi, sakydavosi neįaiminga moteriš
ke.—Ar gi jj prie to prisileistų?! Neti
kiu! Netikiu!

Gal šitos nelabos mintys Gudelienę būtų 
labai smarkiai kočėję, jei nebūtų atsiradę 
naujų, daug baisesnių ir šiurkštesnių gyve
nimo įvykių, kurie atsistojo prieš jos akis, 
it koki smakai, trokštanti praryti josios 
abu sūnus.

Tai buvo jau po balandžio mėnesio 6 die
nos, kurią Jungtinių Valstijų kongresas 
oficiališkai paskelbė Vokietijai ir josios tal
kininkėm karą. Abu sūnūs—Adomas su 
Juozu—jauni, sveiki vaikai, tinkami ka
riauti. Abiem gręsė paėmimas. Ir aršiau
sia: Juozas keliais atvejais drąsiai pareiš
kė, kad jis netgi nebelauks šaukiant, bet 
savanoriškai pasiduos!

Gudelių Juozas buvo Adomo priešginybė. 
Kiek pastarasis nuolaidus ir sukalbamas,

kinti, kad šis karas nieko naudingo neduos 
ir todėl neverta remti ; .

—Jis nėra vedamas už mūs reikalus,— 
baigė Adomas.

—Tu vokiečių agentas!—degdamas pik
tumu atrėžė Juozas.—*Jūs, socialistai, vi
suomet taip. Jums niekas negeras. Val
džia nepatinka, darbdaviai nepatinka; ku
nigas blogas, dievo nėra!... Jūs streikuoti, 
zurzėti ir bartis tik norite. Jeigu tau čia 
nepatinka, tai važiuok sau, iš kur atvykai!

Jo rusvos akys liepsnojo neapykanta.
—Pamatysi, pamatysi, — šaltai kalbėjo 

Adomas,—kaip tau patiks! Tavo jausmai 
sugadinti. Tu jų neturi. Sutvėrėjai, bro
lau. Aš manau, įkad tu nebijotum net savo 
geriausį draugą sušaudyti.

—Ir tave!—graūždama)s mėsos šmotellį, 
i atspyrė Juozas.

—Gerai, gerai! Imk šautuvą ir šaudyk.
—Pas tave nesiklausiu!
—Pataikysi!
—Ne tavo biznis!
—Bet kuomet tau įšaiis!...
—Tu... san... —šaukė įsiutęs vaikinas, 

tarsi nebežinodamas, kas atsakyti ir dary
tį. Pagriebė 'valgomą peilį ir puolėsi ant 
prieš jį kitoj pusėj stalo sėdinčio brolio.— 
Aš tave nudursiu čia pat... Tu vokiečių 
agente!... ! . . . . ,. ■

. ^Motina pagriebė už rankos ir suriko:
* * ■ • *

—Liaukis, tų, prakeiktas mulki!*.. Ar 
tu nematai, kad čia Adomas teisingas!

—Matai, matai,—įsikišo tėvas.—Nelupei 
kailio mažam, tai dabar jis lups.

—Adomas čia turi teisę. Kokių galų į 
tą karą smelktis?! Ar aš tave auginau, 
kad' koks “niemcius” paskerstų arba nu
šautų Prancūzijoj, kaip kiškį?...

Gudelienė ėmė verkti ir gražiuoju pra
šyti Juozo nedaryti daigiau to, kas nege
ra. Bet vaikiščias buvo nepermaldauja
mas: metė šakutes ir peilį ant stalo, kepu
rę ant galvos ir išspruko laukan, šaukda
mas: ' ’ \

—Jūš visi tokie, visi!... Aš nebūsiu na
mie .. <' ‘

Trenkė durimis ir pasileido laipteliais 
žemyn.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

29 d. gruodžio.

, Scranton, Pa. Prasidės ly- 
Visos kuopos 
kuodaugiausia 

. delegačių su gerais sumanymais del 
I L. D. S. A. gerovės. Tos kuopos, 

Baltimoi’ės bu- kurios dar nėra užsimokėję rajonui 
įvairių žinių iš duoklių už šiuos metus, malones tuo- 

• jau užsimokėti. Duokles siųskit sek- 
k retorei tokiu adresu: M. Gluoksnienė, 

, Scranton, Pa.DARBININKŲKALENDORIUS
1930 METAMS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ 
Nuo 5 iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija 
Nup 10 iki 20 Egzempliorių po 18c Kopija 
Nuo 20 ir Daugiau po 15c Kopija

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 60c; po 6 vai. vakare 75c.1 Antroj klasėj lašais išsimaudymas .EX1KA ir miegojimas per visą naktj ant J į) CdltlOH 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkifika Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ .

Panedeliais nuo 12 valv 
dieną per visą naktj. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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SCRANTON, PA. romą ir del to jis privedė pa-!aukojo dolerį kitą tiems veika-’ įstatymą iš Ohio valstijos'įsta- 
vyzdį iš vienos kuopos, kuri Jams, kuriems < tie žmonės at-, tymų knygų. Šis įstatymas 
susidėjo iš keletos senelių, ku- jaučia. Bet Žukas neprisiminė'yra vartojamas 1 užslopinimui 

organizacijų,Kaip .ir kitose lietuvių kolo- rie niekuomet susirinkimų ne- apie savo partijos ponus, ku-1 darbininkiškų
nijose, taip ir pas mus buvo! Iaikė ir tik vaikus pasiuntė už-1 rie, betverdami įvairias kom-1 uždarymui darbininkiškų laik

“ * l—•—1.X4-: Susirinkimai toj panijas, išviliojo paskutinius raščių, 1 *,! ‘
pūtė kuopoj būdavo nedėlioj po pie- skatikus nuo žmonių ir paliko žymui streikų.

4-11 T? 4- ntnin w 1 v i 4-ta-v* ' TA -.„Tv 1 f 1 -<■. A

užsukęs pamokslininkas A. žu-j sim°kšti. 
kas, kuris kryžiavojosi, j 1 *'
muilo burbulus ir iš adatos ve
žimus priskaldė, begązdinda- 
mas S. L. A’. narius raudonuo
ju baubu, kad tuomi ir toliau 
palaikius Gegužį ir visą jo 
komandą amžinais Susivieniji
mo valdytojais.

Visi, kurie tik girdėjo jo le- 
liones, aiškiai galėjo suprasti, 
kad jo misijos yra atliekamos 
vien tuomi tikslu, kad pravesti 
agitaciją už dabartinę S.L.A. 
valdybą. Reiškia, Gegužis žar

gsto S.L.A. pinigus, apmokėda
mas Žuko kelionę ir algą vien 
del to, kad užtikrinti sau šiltą 
SJL.A. vietą. Iš visos savo kal
bos, tik vieną kartą Žukas pa
sakė už Susivienijimą, liepda
mas vyrus prirašyti savo pa
čias. Tai viskas, ką jis pasa
kė už tą organizaciją, iš ku
rios iždo minta, gi visą savo 
kalbą pašventė niekinimui bol
ševikų.

Kad pateisinti S. L. A. kuo- tų lengvai galėjęs atgauti tuo
pų skaldymo darbą, jis bandė met, kaip buvo laikas, 
prirodyti, del ko tas buvo da- kas aukojo bolševikams,

leidimo knygų ir lau- 
. ‘ Tarptautinis

Darbininkų Apsigynimas yra 
kuopon prigužėjo bolševikų iri Jis vos ant kojų galėjo pa- remtinas ir turi būti sustip- 
tie tyčia nutarė susirinkimus stovėti kartodamas, kad S. L. i rintas todėl, kad jis gina dar- 
laikyti nedėldieniais 10 vai.'A. kuopa pirko traktorius So-'bininkus visuose teismuose 
ryte, kad tuomi užkirsti ke- į vietų Sąjungai. Tai girdėda-Į prieš reakcijos užsimojimus, 
lią tiems seneliams eiti į baž- 'mas, manau sau, toji kuopa I Ypatingai dabar, kylant reak- 
nyčią. 7 ’* ’ ” ' ’
darni to perkęsti, turėjo susi-! bet pasirodė, 
tverti naują kuopą.

čia jau nereikia žioplesnio 
aiškinimo. Juk seneliai ir pir- 
miaus nėjo į susirinkimą, o tik 
vaikus pasiųsdavo užsimokėti, j 
tai iš kur dabar pas juos toks K . M u - --i, . . ... . i žemei. Mat, zuko burzuazis-'baisus noras atsirado eiti i su- . , r j |cirinki™ ? * įka galva negali suprasti darbi-1

, v , . . įninku pasiaukojimo savo kla-j
Arba vėl Žukas kryžiavojo-;sei) už kurią jie ir

si, kad ve bolševikai surinko aaUg: kartų pasirengę paauko- 
tns tūkstančius dolerių Lietu- j 0 jaU :centas, kitas del trąk- 

j torių, del tos šalies darbinin- 
ikųy kurie paėmė galią į savo 
rankas, jau antraeilis dalykas.

tų. Bet atėjo nelaime ir ton juos ubagais, 
kuopon prigužėjo bolševikų ir j

nęs.” Darbo jokio nedirbą, į 
dažnai i matyti bėgiojant -su 
“portfeliu” rankoje, matyt ko
kio nors! agento rolę turi. ■ i.

Visgi, draugai, turėtume nuo 
tokių asmenų, kurie aiškiai ne
pasisako, kas esą ir ko siekia, 
šalintis ir jų saugotis, nes jie 
mums naudos neatneš. Jeigu1 
jisai nori su mumis dirbti, taiį 
lai aiškiai pasisako, kas jis; 
yra, be jokių ten paslaptingu
mų

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

nes tarpe mūs, draugai, 
Ir ve, seneliai, negalė-' paskyrė iš iždo visus pinigus, i cijai, ši organizacija turi pa-į turi būti tikras draugiškas at- 

kad tuo tikslu'sidaryti dar daugiau veiklesne i virtimas, jeigu norime ko nors 
„ <pio. -r įapįj masino organizacija. pasiekti.i buvo kolekta ir surinkta $12. 

Žukas, * bešokinėdamas kaip 
spirgutis ant skaurados, karto
jo, kad, girdi, ve lietuviai, te

ikia mažytė šalelė, perka trak- 
I torius Rusijai, taip turtingai 
l žemei.

vos baduoliams, o paskui tuos; 
pinigus paskyrė kitokiems tik-! 
slams. Girdi-, ir jo’ doleris nu
ėjo bolševikų kišenėn. Jeigu 
taip įvyko, tai tik jo vieno 

. kaltė, nes jis tą savo dolerį bū-

Jeigu
tai

“LAISVES“ KONCERTAS
BROOKLYNE

Nedėlioj, Gruodžio (Dec.) 15,1929
BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 WILLOUGHBY AVE.

Po Koncertui Šokiai. Orkestrą E. Retikevičiūtes
Pradžia 3:30 po pietų. įžanga 75c, $1, $1.50 ir $2 

Išankslo įsigykite įžangos Bilietus!

Ištisa Program Šiaip Išrodo

SESERYS PAULIUKONIOTĖS
Massachusetts garsiosios duetų dainininkės, 

jos dainuos Laisvės koncerte, bet tuo pat laiku 
tą rekordų Columbia Phonograph kompanijai.

kadNo tik 
įdainuos kele-

LYDIA KORETZKY, Mezzo-Sopranas
Ji yra ukrainietė, kuri savo talentu užkariavo amerikonišką 

sceną iš savo artimų kaiminkų rusių dainininkių, dainuos ir 
mums.

MAIN1ER1Ų KVARTETAS IŠ SHENANDOAH, PA.
i Jis dainuos revoliucines dainas tokiuose rūbuose, kaip mato

te ant paveikslo. Tai pirmu kartu, mūsų parengime grynai 
proletariškas aktas.

* ' IVAN STESCHENKO, Basas ,
Tai antrasis šaliapinas. Ilgą laiką jis dainavo Chicagos 

operoje,p dabar , dainuuja Pljiladelphijos operoję. “L.” kon
certe jis duos 10 dainų.

MARGARET E. ČESNAVICIoTė :
, Pagarsėjusi savo sidabriniu lyrišku sopranu ir atsižymėjusi 

kaipo artistė vadovaujančiose rolėse keliolikoje operų, rengiasi
X prie “L.” koncerto naujomis dainomis.

ELENOS RETIKEVIČIŪTES TRIO
Ši garsioji pianistė specialiai “L.” koncertui suorganizavo 

piano-celo-sjnuiko trio, kas bus naujanybė visiem.

BROLIS IR SESUO SKUČIUKAI
Atsižymėję Šokikai brolis ir sesuo Skučiukdi šoks keletą 

kavalkų sceniškų šokių, kurie bus ytin įdomūs.

-A. B. ARLAUSKAS, Tenoras ■
Arlauskas jau nuo senai žinomas kaipo dainininkas, tačiau 

po trijų metų kasdieninio lavinimosi, jis jau ne tas, kokiu mes 
jj žinome.^

L Dainuos Brooklyno didysis AIDO CHORAS, vadovaujamas 
L. B. Šaknaitės ir pagarsėjusia LYROS CHORĄS, vadovauja
mas O. "Erėm i no.

•n‘<r :

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

ir tapti masino organizacija.
, Darbo Žmogus.

MONTREAL, CANADA

Lapkričio 16 d., Belgų sve- 
gyvastį itaineje, Literatūros Draugijos 

kuopelė surengė šokių .vakarą. 
Publikos dalyvavo pusėtinas 
skaičius, visi buvo patenkinti, 
ir linksminosi ‘pavyzdingai. 
Laiko šokių ir po pertraukų

Nebu.
TELEFONAI: nK®ys-^ne’ Mą“L9669 

Bel), Oregon 5136

AKRON, OHIO
Vieša padėka draugijoms ir | 

draugams /už gausią paramą; 
mūsų liūdnoj valandoj laike 
sesers i Barboros Kisielienės 
šermenų ijr jos lavono, laipioji
mų, , kuri numirė lapkričio -10 
d.,, š.m. Labiausia ačiuojame; 
L. D. S. A. 41 kuopai ir A. P. i

Tolinus jis pradėjo pasako- ^ęsčsi skrajojantis paštas, <tad L. fA. 40 k^i. už suteikimą gy-; 
ti apie $50,000,00 tam tikrų'"1'..... ........................
centų, kurių tik 
tyko iš S. L. A 
greitai, kaip tik

’dvi merginos, gavusios dau- Vų gėlių vainikų prie velionės 
giau atviručių, laimėjo šilki- karsto, rūpinimąsi laidojime, 
nes medžiagos del suknelės ir ypatingai ’ pastarajai kuopai, 
albumą. Drg. M. Norvaišie-

širdingiausį ačiū, ti karstą.

bolševikai ir 
iždo. Taip 

„___ , , jie taptų iš
rinkti į S. L. A. valdybą, tai ne^ Maname 
tuč tuoj tuos pinigus pasiųstų i bad ji išlaimėjimui paaukojo^ vyrų dainininkams už sudaina- 
į Maskvą. Bet čia jau jų pa- minėtą šilkinę medžiagą. Rei-'vimą laidotuvių maršo ant ka- 
čių gizelis žyvatas pasakė tie- bia pasakyti, kad orkestros ve-'pų. ir sykiu drg. Galdikienei 
šiai į akis Žukui, kad jis neži- dejas drg. Kazakauskas už- ir kitiems draugams bei drau- 
no daug apie tuos centus, tai imamai vietai atatinka, nes gems, 
yra, 50,000.00. žinoma, žyva- kiekvieną syki' pas orkestros! 
tas aiškino, kad kiekvienas do-; narius matosi vis didesnės iš-; 

įleris, išleistas iš tų pinigų, tu- i silayinimo žymės. Galima ti-| 
ri būti raportuotas valstybei, j kėtis, kad kumpoj ateityj or-į 
Vienok, žyvatas, nenorėdamas ■ kestra patenkins ne tik atei- 
parodyti didelę nosį Žukui ir.vius, bet ir čia augusi jauni-j 

įkartu, kad pasitarnauti sąvo ką. Nuo šio vakarėlio pelno 
frentams, pasakė, kad bolševi-.bko virs 50 dolerių, kuris paai- autuos ir 
kai išleis tuos pinigus, o tuo-i dalintas su orkestrą, 
met valdžia Susivienijimą už-! 
darys, na ir bus atliktas kriu 
kis. Bet jo tiems f 
gal tik keli Susivienijimo na-1 
riai patikės, kurie nebuvo 
vilti tų pačių tautininkų, 
susipratę . darbininkai 
kad nei iš 
“Vilnies” 
skriaudė, neigi suvylė. 
bus išrinkti viršininkai 
sipratusius darbininktis, tai ji>e 
mokės taip sutvarkyti Susivie
nijimą,-kad jis tarnautų dnrbi- 
•ninkams, o ne keliems ponams.
i S." L. A., Narys.

kuri išrinko tiktai moteris neš-
Ačiuojame lenkų

Pasiliekame nuliūdime,
Alena Valatkiene,

740 Edge wood Ave.,
Akron, Ohio

“Laisvės,’
niekas jų

Lisbon, Portugalija.—Nuo 
potvinių šiomis 

j dienomis Portugalijoj žuvo 
Visiems prie šio vakaro vie- beturi žmones. Čia vanduo 

nokiu bei kitokiu darbu prisi- btlVO apsėmęs dalį miesto, 
žodžiams . dėjusiems tariame širdingiausi 

j ačiū. Nemalonu priminti, kad!
su" i besibaigiant šokiams už durų Į 

B et. prisirinko girtų '"vyrų, kurie' 
skandalindamiesi per prievar-! 

nei is j-.j veržėsi Į svetainę. Iki šiol 
nenu-mQS^ parengimuose panašių 

! ‘'atsitikimų nebuvo,' todėl atei- 
pei su-įtyje (-(ykie “svečidi” esate per

spėjanti elgtis mandagiau; nes

CASTON ROPSEVICH >
kitaip mes Yasiito priemonę :

■ triukšmadarius n'ū’iYialšinti.’ ’ ‘ ‘ ‘
1 Korespondentas, 1

-----  --------,—i  .

Ohio Valstijos Komunistai 
Nuteisti Kriminalio Sin- 

dikalizmo įstatymu

TORONTO, CANADA

Įtartinas “Draugas”

Nesenai pas mus, Toronte,
Trys nariai Komunistų Par-1 atsirado kažiil koks lietuvis, 

tijos tapo nuteisti už skleidimą 
lapelių pagarsinimui .Tarptau- nepaprastu liežuvio miklumu, 
tinęs Raudonosios Dienos mi
tingo, Martins Ferry’je, Ohio. Vieniems pasisakė esąs biznie- 
Tas mitingas buvo šaukiamas 
protestąvimui ir demonstraci
jai priėš imperialistų rengimo
si į naujus karus. šimtais 
Martins Ferry darbininkų atsi
liepė į tą Komunistų Partijos 
pakvietimą ir demonstravo 
prieš imperialistų besirengi.mą 
į naują karą ir už gynimą So
vietų Sąjungos. To viso dė
lei, St. Clairsville’s .teismas, 
pasiremdamas kriminalio sin- 
dikalizmo įstatymu, nuteisė 
tris dd.—L. Andrews, T. John
son ir'C. Gyun už tų lapelių 
skleidimą.

Naudojimas ■ kriminalio sim 
dikalizmo . įstatymo ir nuteisi- : 
mas tų draugų, i’odo,-kad Ar 
imperialistų susikirtimas , ar šnipas. 4 t . . .

' ’ ąoyiętų Sąjluk pats; tuos gandus gedėdamas, 
♦fi irjtpdęl,; su peąjstjengįią juįgįnčYL! Man, 

. kaipo ' Vietom,' rhš ' htopeijia,

kuris savo paslaptingumu ir

nori visus vedžiot už nosies.

rius, kitiems krikščionis-kleri- 
k-alas.

Iškarto jis glaudėsi prie ka
talikų draugijos, bet ten nie-. 
ko nepešė, nes tikintieji suži- 
,noję, kad jis lankosi naktimis 
po “pul-ruimius,” visai nuo jo 
atsikratė. Dabartiniu laiku; 
mėgina lysti prie kitokių, ypač 
prie A. L. D. L. D. ir su žymes
niais tos Dr-jos nariais prade
da bičiuliuotis. Jeigu žmogus 
būtų ištiesų gerų norų veda
mas, tai būtų kas kita, bet 
kaip matosi, kad visai priešin
gai. , , ;

* Yra • pasklidę gandai, kad 
jisai/ esąs -■ vietinės .1 .policijos

...Gal,taip ir yra, nes ir
užpuolimas, anjt I 
g6s yra viįai ar 
togelba to* 'įsiAtymo, valdan- 
čmji klasė mėgina užsmaugti bet Šiuo dalyku gurėtų visi su- 
kiekvieną protestą prieš*, būsi- sirupintį kad nebūtume įtrauk- 
nią karą, šis įvykis irgi duoda ti blog.on padėtin. Teko gir- 
suprasti, kad valdžia rengiasi dėti, kad jis atvykęs iš Ame- 
padaryti Komunistų Partiją tikos: ir .“augštus” ihokslus iš- 
nelegale ir nuvyti'ją į pogrin- ėjęs, kaip kiti sako 
dį. Prirengimui darbininkų Į 
būsimam karui, valdančiosios, 
klasės pirmutiniu žingsniu bus! 
pasmaugti Komunistų Partiją, į 
kuri vadovauja darbininkų! 
klasei. Ir tai ne vien Ohio, į 
bet ir Californijos, Pitts-; 
bprgho, Illinois ir kitų valstijų 
tėismai jau ganėtinai įrodė, 
kbkiu\ greitumu reakcija ir 
baltasis teroras kelia savo gal- 
vAs.

Komunistų Partija, numaty
dama baltojo teroro pavojų, 
atsišaukia į visus darbininkus, 
kad organizuotųsi į Darbinin
kų Apsigynimo kuopąsxįr iš
šluotų kriminalio sindikalizmo

—“apsitry-

Baigęs Pbiladelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI---  --——-- w-
Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 

kitus gąlvos 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. I : Atsikreipkite bei 
rąšykįtę šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 Węst 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma persiuntimas apmokama..

UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ
Naujas Teatrališkas Veikalas

TRIJŲ AKTŲ DRAMA

PARAŠĖ SENAS VINCAS
Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Knygute turi 82 puslapius
KAINA 40 CENTŲ '

Reikalaukite pas A'. L. P. M. S. Sekretorių
P. KRAKAITIS

. - Thomas, ^tyeet, Chicago, I|l.
iiw»,wii nmim

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

Gi^and St., Brooklyn, N. Y„ “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad 1 
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodu s; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gro
žiai dega ir puikiai kvepį!”

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

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

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir štoruose bei kituose bizniuose mūs išdirbystes 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pąsiunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.
___________________ ___________________________ s________

John Naujokas

parsitraukia.

SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par^ 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN'S CIGARS visi

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 

‘ Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal-
įT vdsvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mčšlažarnčs Ligų,

i • . Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerkles Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 

y/ę- f Skaudėjimo. Jeigu jū&itesate nesveiki ir nusimi-
nę’ JumS galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
*r Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 
siai§, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 

‘ pastovios pasekmes. Aš suteikiu Asmeniškos 
. Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ •.»
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos BandymaiX-Spinduliai,

Z ! NS 110 EAST 16tb ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Salti*. Jhrne tik sunkiausias ligas Įvaro, bet 

ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjuaius

TT l » v (Milteliui, puo šalčio) jokių Šalčių nebijo. UžUroans Cold Powders 76c UŽ baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

TT . — - yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidu-
IJrbO L'JX 1 <lbs xrN ^kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, BOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

__ Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man prisiųsti 
URBAN S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.4

Vardai _______ _____ ___ ____ ____ _______________ _____ ____  ___________ __

No-........................     _.................... st. or Ave.

Uioitai _____

' AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Avė., tarpe 58th ir 59th Sts., New York Qty

T įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25^ metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dek kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdlrbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klases dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrinta*
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VIETOS ŽINIOS
Apie Buvusį Yonkerso 
Koncertų, Kurį Atliko 
Brooklyniečiai

Darbininkų “Džiūrės” Narys 
Ir Drg. R. Mizara Kalbės, šį 
Trečiadienį Brooklyne

Jamaicos Baltųjų Niekšų1 
Protestai Prieš Negrus

Tarptaut. Darbininkų Apsi
gynimo Lietuvių Sekcijos 17-ta 
kuopa rengia svarbias prakal
bas gruodžio 4 d., trečiadienį, 
Ukrainų svetainėje, 101 Grandį 
St., Brooklyne. Pradžia 7:30 
vaL vakare.

Kalbės Gastonijos streiko 
vadaą McGinriis, kurį kapita
listai pasmerkė ilgiems me
tams kalėjimo už vadovavimą 
streiko. Jis aiškins apie dar
bininkų kovą Gastonijoj. Taip
gi kalbės Henry Buckley, na
rys d a r b i n i n k i ško teismo 
(džiūrės), kuris tėmijo garsią 
gastopiečių streikierių bylą. 
Lietuviškai kalbės drg. Miza- 
įtau
J Visi lietuviai darbininkai da
lyvaukite, p šiose' prąkalbose. 
Daug naujo išgirsite apie dar
bininkų gyvenimą ir kovą pie
tinėse valstijose.

Jamaicos baltieji gyventojai 
šaukia masinį protesto mitin
gą prieš tai, kad juodukas Ed
wards nusipjrko namą ir krau
stosi čia gyventi po num. 102- 
02 Remington Ave., kur iki 
šiol buvo vien tik baltųjų gy
venama miesto dalis.

Baltųjų niekšų, kitų žmonių 
nekentėjų yra ne tik Chicagos 
Halsted Stryte, bet ir visur.

/ . ' ■ « r Y- r r—- Į
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Kas Girdėt pas Aidiečius?

Šimtus Atleidžia iš 
Navy Yardo

Iš Brooklyno Navy Yardo 
paleidžiama 700 darbininkų, 
kadangi pritrūkę darbo. 
gos jiems bus kalėdos.

Blo-

Argi Jau Taip Toli?

Antradienį, 26 cl. lapkričio, 
buvo Aido Choro mėnesinis su
sirinkimas. Iš choristų pusės 
buvo nemažai, bet chorisčių— 
viso labo trys. . . Kaip pasi
rodo, tai po didesnių parengi
mų merginos ima ir apsivelka 
tinginystės sermėgomis. Esant 
jaunystėj, o apsivilkti semi rū
bu lyg ir negražu.

Susirinkimui einant sava va
ga, nutarta, kad lygiai aštun
tą valandą būtų pradedama 
dainų pamoka, nepaisant, kad 
bus atsilankę tik keli daino- 
riai bei dainorkos.

Kada bus pradėta pamoka 
paskirtu laiku, tada, aišku, 
kaip diena, kad pasibaigs 10- 
tą valandą, ir jaunimui liks 
gražaus laiko pasilinksminti, 
pasišokti. Prie ligšiolinės vė
lavimosi mados, kuri buvo 

senai užsilikusi, chorisPakąlbinus kaip kuriuos nuo 
draugus ir drauges atvykti 8 tams nebuvo kada nei kiek pa
ct. gruodžio į Richmond Hill sismaginti. 
pasižiūrėti, kaip bus sulošta 
didelė komedija “Nervai,” vie
ni pasižada būti, kiti pradeda moję: Skirtumai buržuazinės 
skūstis, kad “toli važiuoti.” 

Nejaugi Richmond Hill taip 
toli, kad negalima jį pasiekti? 
Juk iš WiHiamsburgo eleveite- 
riu galima nuvažiuoti į 35 mi
liutas. Iš Central Brooklyno, 
nuo Sand St. galima atvkž'ih'oti 
j '40, ilgiausia 45 minutas^ Tai 
koks čia tolumas? Pagaliaus 
East New Yorko ir Richmond certas, paskui menininkų Tre- 
Hill gyventojai visuomet važi
nėja į Williamsburgą ir nesi
skundžia tolumu.

Kaip nuvažiuoti, bus nuro
dyta sekančiuose “Laisvės” 
numeriuose, todėl tėmykite ar
ba gaukite iš “Laisvės” rašti
nės plakatų. Bet tą dieną visi 
būkite.

Toliaus, nutarta surengti 
prelekciją meno klausimu te-

ir proletarinės dailės. Prele
gentu pirmutinis eilėje stovi 
d. Prūseika.

Prelekciją bus duodama 
penktadienio vakare į pabaigą 
sausio mėnesio, neš dabAr"tiė- 
ra kada išskirti penktadienio 
vakarą iš dainų mokinirnosi. 
Čia jau netoli “Laisvės” kon-

Ex-Gūbernatorius Al. Smithjjm°T,Ptkąk®; 
Liko Banko Prezidentu

New Yorko valstijos ex-gu- 
bėrnatorius Al. E. Smith liko 
pirmininku County Trust Kom
panijos banko, kurio pirmes
nis prezidentas Riordanas nu
sižudė. O prie saužudystės jį 
privedė prolašimai Šerais 
Stryte.

čio Apskričio koncertas New- 
arke, pradžioj sausio mėnesio, 
o kas svarbiausia, tai paties 
choro koncertas, kuris bus 19 
d. sausio surengtas ir pusė pel
no atiduota Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui. Reiš
kia, prie visų reikia prisireng
ti. Choristai, neapleiskite dai
nų pamokų patys, ir net naujų 
atsiveskite, nes pasižmonėji-

Wall

Du Jaunuoliai Užmušti 
Automobilio Nelaimėje

Nuvirtus automobiliui 
Chestnut Ridge kelio, 
Jersey pusėj, užsimušė
ęthy Lamb, 15 metų, ir Robert 
Smiths 18 metų. Penki kiti 
važiuotojai sifžeisti.

nuo
New
Dor-

Kiek vėliaus turėsime pasi
linksminimo vakarėlį, o dar 

Įbiskį vėliaus—vakarienę. Tai 
toki Choro praeito susirinki
mo tarimai. Tik reikia suma
numo juos tinkamai gyveni- 
man ivykdinti. . ■

Maža pastabėlė jauniems 
choristams: būkite drąsesni, 
jauskitės, kaip namie. Jeigu 
mokytoja šaukia prie piano,— 
eikite, liepia dainuoti—dainuo
kite. Sykį nepataikysite, kita, 
bet trečiu kartu būsite lygūs 
seniems choristams bei choris
tėm. Nedrąsa labai laiko su
varžiusi bile žmogų. Iš jos 
reikia išsisukti!

Choro Korespondentas.

Naujausias Sovietinis 
Judis! Galingas! 

Dramatiškas!

i : į * r 7T * * t U—n-r 1 ’ 

Aukos Automobilių, Mūnšaino 
Ir Revolverių

DABAR 
RODOMAS

NAUJASIS
BABILONAS

49 Dienos Paryžiaus 
Komūnos 1871 Metais

Nuotikiai—
—.Prancūzų Prūsų Karas
—Paryžiaus Apgula
-—Proletariato Sukilimas

-Paryžius ant Barikadų 
-VersalS prieš Paryžių 
-Komunos Sugriovimas 
-Paryžiaus
CAMEO

42nd STREET
NEW

Nupiginto* Kainos'
Nuolatinių Vaidinimaų

šiemet iki šiol Didžiajame 
New 
žuvo 
šaino 
317.

Yorke įnuor automobilių 
1148 žmonės, nuo mūn- 
540 ir nuo revolverių

Senę Pasmaugusio Berniuko 
Byla New Yorke ,'

SkerdynS , , .
THEATRE
IR BROADWAY 
YORKE

New Yorko Vaikų Teisme 
prasidėjo byla prieš Ed. Mora- 
ną, 13 metų berniuką, kuris 
pasmaugė senę našlę Clarą 
Hewes, tikėdamasis pasigrobti 
daug pinigų, Rado “pas ją tik 
$3; dalį saldainiams prapirko, 
o kitus “krepais” pralošė. 1

teisėjai ir policija, kada jiemš 
prisieina turėti dalyką su to
kiomis social-fašistinėmis uni
jomis. Kapitalistiniai teismai 
ir policiniai buržuazijos 
“tvarkdariai” supranta, kad 
tokios unijos ne darbininkams 
ištikro tarnauja, bet bernauja 
bosams ir apgina kapitalistinę 
išnaudojimo tvarką. Užtat tie 
ponai, kaip žvėrys, kanda kla
siniai kovojantiems darbinin- 

Mano išm'anymu, yon- kams, vadovaujamiems komu- 
kersiečiai turėjo programon į- nistų bei veikiantiems po ve
dėti daugiau savo vietinio ta
lento. Jie turi jaunimo. Tu
ri gabių mergaičių/ir vaikinų, 
kurie 'galėjo prisidėti prie iš
pildymo programos.

žmonių buvo nemažai ir visi 
buvo pasitenkinę.

šį' vakarą buvo suruošę vie
tinė A.; L. D. L. D. kųopą.^ Fa- 
šistiniai; elementai dėjo pajė
gų pakenkti/ !;Bet neišdegė: 
daugelis net j'U: pačių buvo at- 
lindę į vakarą.j, ‘

Matęs ir Girdėjęs.

asmenybė daug reiškia.
šeštas: Aido Choras sėkmin

gai sudainavo vieną ištrauką 
iš operos “Kornevilio Varpai.’,’

Paskui Lilian Kavaliauskiū- 
tė gražiai padainavo solo 
“Kur Bakūžė” ir kt. dainelių.
^Programą uždarė Lyros 

Choras, vadovaujant O. Ere- 
minui.

Vadinasi, brooklyniečiai da
vė puikų programą yonkersie- 
čiams. 7"

Kadangi niekas iki šiol ne
parašė apie tai, nors truputėlį 
ir suvėluotai, aš pabrėžšiu apie 
tąjį yonkers’iečių koncertą, ku
ris įvyko užpereitą šeštadienį, 
lapkričio 23 d.

Tai buvo gražus koncertas, 
kurio veik visą programą iš
pildė Aidas ir aidiečiai, va
dovaujant savo gabiai moky
tojai B. šalinaitei.

Pirmiausiai sutartinai 
puikiai sudainavo Aido Cho
ras. Paskui buvo šokikė Stella 
Mučkiūtė, duktė vietinės A. L. 
D. L. D. kuopos nario. Dar 
jauna šokėja, bet turi tam ta
lentą. Kiek girdėjau, jinai la
vinasi toj srityj prisipygusiai 
jr todėl galiipą Tikėtis geros 
šokėjos. Paskui dainavo Ale- 
kąs Velička. Brooklyne jis 
retai pasirodo su dainomis, 
kaipo solistas. Aš manau, jis 
daro klaidą. Drg. Velička taip 
puikiai šiuo sykiu dainavo, 
kad dąugelis net stebėjosi ir 
klausė savęs: 
nepasirodo dažniau?” Jo bal
sas didelis, švelnus, skambus, 
it varpas. Ir jis moka jį var
toti. Dainuoja it profesiona- 
lis dainininkas.

Iš eilės sekė Aido Choro 
merginų sekstetas, mokinamas čių Penktos Avenue kriaučius 
tos pačios šalinaitės. Tai vėl į mitingą atžagareiviškos siu- 
naujenybė. Tris daineles su- vėjų unijos International La- 
dainaVo ir visos publikos bu- dies’ Garment Workers, 
vo priimtos dideliu entuziaz- ne tik be jokios bausmės pa-

Teisėjas Atsiprašė Suimtų 
Ponaičių, Kurie Skleidė

et stebėjosi ir'n i. ir •• - < r Kodėl Velička GdtOllOS tJlllJOS LapdiUS
Teisėjas Maurice H. Gott

lieb New.Yorke ne tik išteisi
no desėtką studentų Columbi- 
jos Universiteto protestonų se
minarijos, kurie buvo areštuoti 
už dalinimą lapelių, šaukian-

liuosavo ir kelis kitus ponai
čius ir paneles, tame skaičiuje 
ir dukterį Jungtinių Valstijų 
prokuroro C. H. Tuttle, ką pa- 

Kuodidžiausios energijos puolė po areštu už tą patį “nu- 
į jsikalt^rną.” Teisėjas ir polici-

mu. Sekstetą sudarančios ai- 
dietės pasiryžę sekstetą palai
kyti ant toliau ir linksminti 
mūsų publiką prie pirmos pro
gos. 7“ 
joms ir mokytojai!

Penktas numeris buvo Ange- jos kapitonas Dittmaras dar 
la Valen'Čiūtė—Šalinaitės stu- faktinai atsiprašė seminaristų 
dentė-pianistė. Jau gerokai J ir jų draugų, kad, girdi, jūs 
pasivariusi pirmyn pianistė, buvote areštuoti per apsiriki- 
Skambino it profesionalė. Ga- mą.
bumų turi didelių, o prie to Matote, kokie mandagūs yra

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
1 . ■ r). > ii: o.' > •

“A WONDERFUL NIGUT”
NęiesĮic'tėaĮre,' ant' 'I1t.li St, 

nuo Broadway į vakarus,,sce
noj eina trijų a^tiį -rhužikalė 
komedija, užvardyta ‘f A Won
derful Night.” 'I’irmas aktas 
komedijos perštato šeimynos 
gyvenimą ir veidmainingą mei
lę. Vyras nuteistas dešimčiai 
dienų kalėti, išeina į balių tą 
vakarą, kada jau turi eiti į 
kalėjimą. Tuo tarpu pas jo 
pačią ateina jaunikis ir prade
da elgtis, kaip vyras. Ateina 
kalėjimo viršininkas su policis- 
tais vyrą gabenti į kalėjimą ir 
radę jaunikį, paskaito jį vyru 
ir nugabena į kalėjimą.

Antras aktas perštato kuni
gaikščio Kozlovskio palocius ir 
balių. Į tą balių susirenka vi
sokio svietelio, kuris persistato 
kunigaikščiais, grafais, baro
nais ir kitais augštais titulais, 
bet tikrenybėje jų tarpe daug 
paprastų žmonių ir net tarnai
čių. Čia irgi būna juoko la
bai daug.

Trečias aktas perstatų kalė
jimą, guriame sėdi meilužis, 
čia daugiausia juoko, nes kaip 
kalėjimo viršininkas,, taip ir 
sargas girti ,ir ant kojų; negali 
pastovėti. Ateina įr tas,, kuris 
turi sėsti kalėjimam Kadangi 
abudu su kalėjimo viršininku 
buvo pas ^unigaikštį baliuje, 
tai kalėjimo viršinjnkas nuste
bo, kaip,,jis Čia pabuvo/ Tas 
pasako, kad atėjo savo bausmę 
atlikti. Kalėjimo viršininkas 
stebisi ir sako, kad jau “jis” 
sėdi dvyliktoj kameroj. Pa
pasakoja, kaip jį rado su pa
čia besimyluojant, kaip, jie at-J 
sisveikino, kaip jį atvedė į čia 
ir t. 
nius 
vyrą 
kyla 
vėl visi, ir kalėjimo viršininkas! 
su sargu, eina kabaretan ir ten 
ūžia.

Abelnai daug juoko. Apart 
to, yra gerų dainų. Dalyvau
ja choras, šokikės; yra gerų 
solistų ir solisčių.

P. Reporteris.

iyniėiils, F. Stankūnas rašei iš 
Detroito “Laisvės” admihistra-'

■ toriui r ” ’ ‘
“Sekmadienį turėjome geras 

pasekmes, kaip' dailės žvilgs
niu, taip ir finansiniu ; tik sve
tainė buvo permaža; daugelis 
žmonių, nesutilpdami, turėjo 
grįžti atgal.-’(Geriausių linkė
jimų visam ‘Laisvės’ štabui.”

Tai trumpas asmeninis pra
nešimas apie Detroito koncer
tą, suruoštą darbininkiškos 
spaudos naudai lapkričio 24 
d., kur dainavo ir visai lietu- 
viškai Amerikai pagarsėjusi 

i brooklynietė K. Menkeliūniū- 
tė, mūsų darbininkiškų koncer
tų dramatiška1 soprano žvaigž
dė. i

te Pati ateina irgi kali- 
aplankyti ir randą savo 
ii’ jaunikį. Dalykas iš- 
aikštėn ir “susigadija”

F. STANKŪNAS APIE 
PASISEKIMĄ DETROITE

$ Garsusis Amerikos lietuvių 
darbininkų dainininkas brook-

liava kairiųjų darbo unijų.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

S. L. A. 322-ros kuopos metinis su
sirinkimas bus panedėlj, 2 <1. gruo
džio, People’s Lyceum svetainėj, 218 
Van Sicklen Ave., Pradžia 7:30 vai. 
vakare, šiame susirinkime bus no
minacija Pildomosios Tarybos, bus 
renkama ’ kuopos valdyba ir svarsto
ma kiti svarbūs reikalai. Visiems' 
nariams yra, 'išsiuntinėta atvirutės, 
prašančios' atąilankyti j susirinkimą. 
Tat jei kuriš ,-i^ /negavote' to pakvie
timo, malonėkit atsilankyti/ nes šis 
susirinkimas labrii svarbu,s. Atsives- 
kit ir nauju nariu. K. K.

(285-286)
' A. P. L* A. 22-ros kuopos susirin
kimas bus panedęlį, 2 gruodžio, “Lai
svas” svetainėj, 8-tą vai. vakare. 
Kviečiame visus draugus laiku ateiti, 
yra svarbių reikalų. Turėsime išrink
ti ir kuopos valdybą sekantiems me
tams. Komitetas.

(284-286)

IŠRANDAVOJiMAI
PASIRANDAVOJA kambariai Wil- 

liamsburghe, 4 kambariai, maudy
nė ir elektra. Randa $18.00.
PASIRANDAVOJA 6 kambariai ir 
10 kambarių su visais įtaisymais. 
Tel., Stagg 8383. A. B. ZINIS, 121 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(283-288)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 10 kavalkų valgomo

jo kambario rakandų, su visais vė
liausiais įtaisymais, elektros lempom 
ir dar visai nauji. Kaina $110. 
Savininką galite matyti kasdien po 
6-šių vakarais. 364 Hewes St., 
Apt. 27, Brooklyn, N. Y.

.(285-287)
LIETUVIS

FOTOGRAFAS kMALIORIUS
GERAI IR PIGIAIDARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
nurnaliavoja vfso- 
k i u e . paveikslus 
Įvairiomis spalvo
mis. ■ Atnaujina 
stipus iri krajavui 
i?/ atidaro su 
amerikontfikais.
A , -TEL.: ;

Triangle 1450
Kreipkitės 

r Šiuo adresu:

JONAS_______ STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn,"N.'T.

PLATINKIT
“LAISVĘ”

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue 
t 1 ’ l • * $

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

GEORGE NOBILETTI
■ I ; . ;

Įgaliotas ir Paliudytas Nęw Yorko 
Universiteto Mokinti Prog'resyvę t

Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose 
f STUDIO 
Oropsey Ave., Brooklyn,* N. Y. 

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway, Brooklyn, N.Y.

, j Tel., Jefferson 6393

1763

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

Primer Restaurant
.Jok ? J‘ marčiukiene

8AVIN1NK8

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR.. A, PETRIKĄ
IlETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnozo,
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.

' Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

TeL Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS

197 'HftVert’ieyer- Street ’• 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Specialistas del visų ligų ir operacijų: 

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

127 East 84th Street
(Tarpe

NEW YORK CITY
VAI,ANDOS: 10-12 A. M. ; 6-8 P. M. 

Nedaliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.
Park ir I^cxington Avės.) b nauja gyvenimo vieta:

319 Hooper Street 
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.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Griynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint naturalį vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigeri; einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Telephone: Stagg 4409

• t ‘ L. (
Telephone; Greenpoint 2320

.1. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford AVe., Brooklyn, N. Y.
264 Front StM C. Brooklyn, N.. Y.

rn.i - nu.iiii.in.rni ,,, , III 11 I■ ■

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Tik iš Lietuvos
Kaip dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas iš 

Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražių 
athetiškų deimantinių žiedelių. Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas! Jų raudonai, 
tai vėl mėlynai žalsvas spindėjimas tiesiog akį veriaj 
Ir tas viskas parsiduod-a tik už du doleriu ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dviejų draugų antrašus.

Pinigus siųskite registruotam laiške bei money orderį.- 
Taipgi pažymėkite, kokio žiedo norite—vyriško ar mote
riško, ir jo mierą. ■ ’

Tokios progos pasaulis dar negirdėjo, kad už dviejų 
draugų prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą tijk už $2.00. Taigi naudokitės proga, nes greit 
galim pritrūkti. )

J. J. STROSSELL, Distributor
425 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.
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