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J uk pa- 
ant vietos

Anglijos “Socialistinė” Valdžia Užgina Amerikos Imperia 
iistu Žingsnį; Sius Sovietams Grąsinimą

kelią, klasinei sąmonei 
biednyjų valstiečių.

Japonija Neremia
J. V. Notos Sovietams

ku, nesi vėluoki te.
Laisviečiai.

Varsa va. — Pranešama, 
kad Lenkijos seimas atsida
rys sekantį ketvirtadienį. 
Spalių 31 d. seimui susirin
kus Pilsudskis pasiuntė bū* 
rį ginkluotų oficierių ir sei
mas tapo uždarytas;

Nacionalės Mainierių Unijos Trijų Distriktų Konferencija 
Nutarė Masiniai' Pikietuoti Kasyklas

Londonas.— Anglijos de
legacija į penkių valstybių

koncerte
yti du ’ daly- 

tikietus iš<

Sovietai Mato, kad
J. V. Nori Sutrukdyti

Derybas su Chinija

Mexico City.— Meksikos 
prezidentas P. O. Rubio at
vyksta į Jungtines Valstijas 
pasitarti’su prezidentu Hoo- 
veriu, kaip jis gali geriau 
tarnauti Wall Streetui.

Pamišėlė Paskandino Stati 
rtėj Kūdikį

vikišką vadįj kontroliuoja
mą uniją ar prisidėti - prie 
Nacionalės Mainierių Uni
jos, kad būtų galima vesti 
tinkamą kovą prieš išnaudo
tojus, kad būtų galima lai
mėti geresnes sąlygas kasy
klose.

Premjeras MacDonaldas; 
užsienio reikalų ministeris 
Arthur Henderson; pirmas

Limogeš, Franci j a.—Neto
li, šio miesto i atrasta aukso 
kasyklos. ‘ < m ♦ < i

jau 
m ai

Cleveland, Ohio.— Čia vie
noj geležies dirbtuvėj, kur 
dirba 400 darbininkų, išmes
ta iš darbo 250 darbininkų 
įvedus naujas mašinas. 150 
darbininkų pu naujomis ma
šinomis gali padaryti dau
giau darbo, negu 400 darbi
ninkų su senais įtaisais.

Japonijos, pritaria' sutrukdo programos pradė
jimą.

šiemet bus dedama di
džiausių pastangų pradėti 
koncertą laiku. Todėl mes

Jeigu kas sakytų 
aus darbo žmonės negali vai 
inti-lošti, tai tokį galima pava- uždirbdavo tarp $7 ir $10 į

TOKIO, Japonija.— Ant
radienį Japonijos valdžia 
oficialiai pranešė, kad ji 
nemano išleisti^ pareiškimo 
parėmimui Amerikos notos, 
pasiųstos Sovietų Sąjungai 
ir Chinijai. Japonija nepri- 
sidėsianti jokiu kitu būdu 
prie to žingsnįo.

ZEIGLER, III.— Sekma
dienį čia Liberty svetainėj 
įvyko Nacionalės Mainierių 
Unijos trijų distriktų konfe
rencija. Delegatai dalyvavo 

'iš Illinois, Indiana ir Ken
tucky valstijų. Konferenci
ja, apsvarsčius Illinois mai
nierių padėtį, nutarė pa
skelbti generalį streiką Illi
nois kasyklose gruodžio 9 d.

“Kiekvienoj kasykloj turi 
būt paskelbtas streikas 
gruodžio 9 d.,” buvo konfe
rencijos obalsis. Toliaus: 
“Masinis pikietavimas prie 
kiekvienos anglies kasyklos 
Illinois valstijoj.” Delega
tai vienbalsiai už tai pasisa-

ant Sovietų Sąjungos, tai 
jie tuomet pradėtų šaukti, 
kad Sovietai ir Chinija ne
klauso /jų “persergėjimo” 
ir darytų intervencija, pri
sidengė Kelloggo “taikos 
paktu.”

Vokietijos valdžia del tos 
notos randasi keblioj padė
ty. Ji. šiuo tarpu tarpinin
kauja santikiuose tarp So
vietų Sąjungos ir Chinijos. 
Ji pareiškė, kad simpatizuo
janti Amerikos pastangoms 
“palaikyti taiką.” Nurody
dama, kad jos padėtis yra 
ypatinga, kaipo Sovietų ir 
Chinijos valdžių reikalų at
stovės, Vokietijos valdžia 
sako, kad ji‘ negali dabar 
prisidėti prie Amerikos ir 
negalį tuoj aus padaryti 
sprendimą, kokį žingsnį da
ryti, ypatingai kuomet da
bar ateina pranešimai, jog 
tarp Sovietų Sąjungos ' ir 
Chinijos prasidėjo; tiesiogi
nės dęrybos išrišimui ginčo.

Kad Wilkes Barre 
sulošė “Kova už Idėjas 
už tai tenka juos pagirti, bet 
kartu nereiktų leisti pasiimti ir 
“vakacijas”; kitų kolonijų 
draugai turėtų pasirūpinti ir 
parsikviesti aidiečius, kad 
suvaidintų operetę “Kova 
Idėjas” ir jų kolonijos 1 
viams darbininkams, r 
“Kova už Idėjas” geras veika- džiaugs 
las, taip sakant, klasinio pobū- pąČių išdidume

WASHINGTON. — Pir 
madienį Amerikos imperia 
listinė valdžia pasiuntė grą 
sinančią notą Sovietų Są. 
jungai, ir

Jeigu didžiosios kolonijos su
rengė vasaros laiku piknikus 
spaudos naudai, tai kodėl tos 
pačios kolonijos negalėtų su
rengti ir po gerą koncertą tam 
tikslui? Prie to, koncertus net 
gali surengti ir mažesnės kolo
nijos. Daleiskim, kad kietos 
anglies, Wilkes Barre apielinkė 
davė puikų pikniką spaudos 
naudai, tai kodėl negalėtų su
rengti koncertų maršrutą šiose 
vietose: Minersville, Shenan
doah, Wilkes Barre, Scranton ir 
net Binghamton. Juk lietuvių 
minėtose kolonijose gyvena aps
čiai ir į mūs koncertus galima 
sutraukti šimtais. Nauda dar
bininkiškam judėjimui būtų iš 
to keleriopa.

Viena, mes pakeltume darbi
ninkišką judėjimą ant augštes- 
nio laipsnio ir didesnes lietuvių 
darbininkų minias patrauktu
me prie mūs. Antra, mes įrū
dytume, kad ne tik mes moka
me būti pirmaeiliais klasių ko
vos kareiviais, bet ir dailės tvė
rėjais ir ugdytojais; kad mes 
vedame kovą už žmonijos pasi- 
liuosavimą iš kapitalistinės ver
gijos traukdami darbininkiškus 
maršus ir revoliucines dainas: 
pilni vilties ir pasirįžimo. Tre
čia, tai finansinė parama mūsų 
spaudai, mūsų dienraščiams, 
kurie yra tais šviesos spindu
liais, kurie perveria ir storiau
sius tamsos sluogsnius ir yra 
kasdieniniai organizatoriai nau
jų kovos būrių, naujų frontovi-

Bochum,. Vokietija.— Pir
madienį žuvo trys- mainie
riai, kuomet lynas trūko ir 
nukrito kletka, kuria jie kė
lėsi viršun.

DETROIT
prezidentas Fordo Motor 
Kompanijos, antradienį pa
skelbė, kad darbininkų al
gos pakeliamos minimum

prie mechaniškų anglies 
traukimo ir liodavimo įtai-

Anglijos Imperialistų Dele 
gacija į Laivynų Konferen 

ciją

šių metų “Laisvės” kon
certas bus puikus. Progra
ma nepanrastai turininga. 
Neabejotina, kad žmonių 
bus labai daug. Kaip pa* 
mastai, i “Laisvė” koncer
tus atvažiuoja draugų ’x to
limesnių vietų. Jau gauta 
laiškas iš Schenectady. N. 
Y., kad iš ten rengiasi at
vykti didelis būrys draugų.

Rengiantis prie šių metų 
“Laisvės” koncerte, labai 
svarbu nurc 
kus: įsigykite 
anksto, nes j u gali pritrūk
ti. APSIRŪPINKITE TI- 
KIETAIS Iš ANKSTO, nes 
kitaip gal reikės didžiai gai
lėtis.

O antra—BŪTINAI AT
EIKITE LAIKU. Tankiai 
pati publika kaita, kad kon
certai prasideda • vėlai. 
Draugai iš tolimesnių vietų 

darytų tokį reikalauja, kad koncertas 
(prasidėtų laiku. Kas vėli-

Mašinos Išmeta Darbm.n ||jjn()jg ^31^61131 RfinglSSl P^SkeM 
Generalį Streikų Gruodįo 9 Dieną

dinti neišmanėliu.
Wilkesbarriečių' Aido choras 

vaidino operetę “Kova už Idė
jas” lapkričio 27 d. Aš nors 
ir ne vaidyla, bet nuvykau pa
matyti tą puikų veikalą. Apie 
patį veikalą aš čion nekalbėsiu, 
o tik apie lošėjus. Aid. Kaspa- 
riutė dar jauna mergina, bet 
jau spėjo nemažai pasirodyti 
progresyviam veikime šioje 
apielinkėje. Ji lošime dalyvavo 
dar pirmu T 
šioj Onos rolėj, bet pasirodė 
savo rolėj kaip tikra žvaigždė 
tam loŠyj. Pas Aldoną lošėjos 
gabumų yra daugi ir j reikia ti
kėtis, kad 
dar daugiau savo gabumų pa
rodyti. .Ją patį reikią pas&kyl 
ti ir apie Zdanienę, Tamulaitį, 
Miškinį, Vitkūną rr; ’Valinčiųį 
abelhai ir visas Aidė choras pa
sirodė gerai. ,,

Kaunas.— Pil. Rinkevičie 
nė gyv. Vokiečių g-ve 2t 
paskandino statinėj 2 mene 
siu amžiaus savo kūdikį mo 
tėviškos lyties. Vedant kvo 
tą pasirodė, kad Rinkevičie 
nė yra pamišusi.

7. Lygi užmokestis 
nuoliams, dirbantiems 
nierių darbą kasyklose

8. Pilna socialė, pramoni
nė ir politinė lygybė ne
grams darbininkams. Ko
va prieš negrų persekioji
mą.

9. Prieš “chek-off” siste
mą (išskaitymą už duokles 
iš algų).

Nacionalė. Mainierių Uni
ja atsišaukia į visus mainie
rių lokalus, kurie dar pri
klauso United Mine Work
ers of America Unijai, ra-

noma, kad tą patį padarys 
ir kitos imperialistinės ša
lys. Panašią notą Franci
jos valdžia pasiuntė Sovie
tų Sąjungai ir Chinijai.

Neabejojama, kad Italija 
p’r Vokietija darys panašų 
i žingsnį. Japonijos nusista- 
! tymas dar nėra pilnai aiš- 
I kus, bet manoma, kad ji su
silaikys nuo siuntimo pana- 
šidšUfčtos Sovietams ir Cht^ 
nijai. ' < ' • ; : ų.-vh

liama vienu doleriu į dieną.
Kurie darbininkai gauna 

po $6 į dieną, gaus po $7, ir 
po penkis centus į valandą 

kad sun-1 bus pakelta visiems kitiems 
darbininkams, kurie iki šiol

jas prieš Sovietų Sąjungą.
Anglijos “socialistinė” val

džia pilniausia užgiria Ame
rikos imperialistų grąsini- 

tuo pačiu sykiu mą Sovietams ir užtikrino 
atsišaukė į visas imperialis- į Amerikos valdžiai, kad ji 
tines valstybes, kviečiant darys panašų žingsnį.
jas prisidėti prie kontr-re- j Francijos valdžia taipgi 
voliucinės‘ atakos prieš So-! pareiškė, kad ji sutinka su 
vietų Sąjungą. Amerika tuo klausimu. Ma-

Valstybės sekretorius 
Stimson Sovietų Sąjungai 
pasiuntė notą per Francijos 
valdžią, kadangi Amerikos 
valdžia nepripažįsta Sovie
tų valdžios; notoj taip pat 
nemini vardo Sovietu Są
jungą, bet naudoja žodį 
“Rusija.”

Savo notoj Amerika paro
do, kad Rusija—4r^„JChjnija 
pasirašėm .Kelloggo , taikos 
paktą ir sutiko kilusius gin
čus išrišti taikos keliu, ne-

.° £ Nesivėlinkite Ateiti Į 
įvyko ginkluotas susikirti-1 
m as. Del to Amerika, gir f 
di, nori “sumobilizuoti visC- 
Kelloggo paktą pasirašiusių 
šalių opiniją,” kad priversti ( 
Sovietų Sąjungą ir Chinija 
susitaikyti.

Nota kalba apie taiką, ta- 
čiaus aišku, kad Amerikos 
imperialistai turi kitokį į 
tikslą. Jie per savo slaptą- j 
ją diplomatiją kursto Chini- 
ją prieš Sovietus. Jeigu 
Chinijos imperialistai, kurie 
buvo priversti pradėti tai
kos derybas, nesutiks susi
taikyti su 'Sovietais ir vėl į' 
karinė padėtis bus Mandžu-; 
rijoj, tai Amerikos ir kitų j 
šalių imperialistai darys ka
rinį žingsnį (intervenciją), 
vaduodamiesi Kelloggo “tai
kės” paktu.

Stimson taip pat pasiuntė ■ 
atsišaukimą į 53 šalis, ku-i 
rios yra pasirašiusios Kelio- ' 
ggo paktą, kad jos užgirtų ’ 
Amęrikos grąsinimą Sovie- , 
tų Sąjungai ir 1 _ _ 
pat žingsnį. j!

Visos imperialistinės šalys,; naši, tas skriaudžia kitus^it 
apart 
Amerikos žingsniui prieš 
Sovietus. Japonija, nenorė
dama, kad jos interesai bū
tų paliesti Mandžurijoj, sa
ko, kad dabar tokis žingsnis 
nereikalingas, nes jau pra
sidėjo derybos tarp Sovietų 
ir Mandžurijos.

Kad parodyti neva “beša
liškumą,” Amerika pasiuntė 
tokią pat nętą ir Chinijos 
militaristams, kurie iki šiol 
pildė Amerikos ir kitų im
perialistinių žalių* įsakymus 
daryti visokias provokaci-

dieną. Algų pakėlimas įei
na galion su 1 d. gruodžio, 
ir tik Jungtinėse Valstijose 
esančius darbininkus palie
čia. Po penkis centus į va
landą pakeliama del 115,643 
darbininkų, kurie ’ uždirba 
$7 ir daugiau į dieną. Pq 
dolerį į dieną pakeliama del 
24,320 darbininkų' kurie už

kartu ir svarbiau- dirba po $6 į dieną.
Sąryšy su pakėlimu algų 

Fordo kompanija dės pa
stangas dar labiau prie 

ateityj jį nesigailės darbo spausti darbininkus, 
~“1' : ,“?V'vers juos sriiarki'au dirbti—

pas^y_ ’skubinti/ įvedant visokius 
technikinius ' pagerinimus* 
kad darbininkai' galėtų at
likti daugiau1'' darbd, kad 
galėtų padaryti ' daugiau 

aidiečiai' pelijo. Ta 1 racionalizacija 
—greitai pažeidžia darbinin

ko sveikatą.

f. Pepki. tūkstančiai mainau 
rių yra išnaudojami Illinois 
anglies kasyklose, ir minios 
streikierių maršuos nuo 
kasyklos prie kasyklos, kad 
išvesti mainierius į streiką.

Manoma, kad streikas 
pradės plėstis. Delegacija 
iš Indiana valstijos pareiš
kė, kad Indiana valstijos 
mainieriai neiškas nei sva
ro anglies laužymui Illinois 
mainierių streiko — jie tuo- 
jaus prisidės prie Illinois 
mainierių kovos.

Kiekvienas delegatas pasi-' laivynų konferenciją susičle 
žadėjo darbuotis, kad kon- j da iš sekamų Anglijos im 
ferencijos tarimai būtų įvy- perialistų tarnų: 
kinti iki raidės.

Trijų valstijų konferenci
ja buvo sušaukta sulig nu
tarimo Nacionalės Mainie
rių Unijos Illinois valstijos 
konvencijos, kuri atsibuvo 
spalių 26 d., Belleville, Ill. 
Reikalavimai, kuriuos išdir
bo* ton konvencijon suvažia
vę. atstovai iš įvairių ' loka
lų, tapo pilnai priimti šioj 
trijų valstijų konferencijoj. 
Reikalavimai, už f kuriuos 
mainieriai kovoja, yra seka- 
mi:; • i

1. šešių valandų darbo,
diena ir penkių dienų darbo 
savaitė. f ;

2. Panaikinti įvairias bau
smes, išrokavimus iš algų.,'

3. Vietoj arbitracijos pa
vesti ginčų išrišimą mainie
rių komitetams kasyklose.

4. Neturi būt' jokios dis
kriminacijos prieš mainie
rius delei jų amžiaus, rasės, 
tikybos arba tautystės.

5. Socialė apdrauda bedar
biams mainieriams ir kova 
prieš bedarbę.- # , p.

6. Panaikinti skubinimo 
sisteiną ir įvesti 15 minutų 
poilsio laikotarpius ant 
kiekvienos valandos; dau
giai! darbininkų -turi dirbti

ir Lovestoniečiai vis džiaugėsi, 
jie kad Rykovas, Bucharinas ir 
už Tomskis palaiko jų pusę. Bet 
tti-; kągi dabar tie renegatai pasa- 

Operetė kys, kuomi gi jie,dabar pasi-5 
j? Jų viltis dingo jų 

Ir jeigu1 ‘pats 
džio, nes aiškiai vaizduoja stor- Lovestonas ir kom. nenori pri- 
kaklius buožes, kaip jie darbi- sipažintl prie savo klaidų, tai 
ninku apsišvietimo nepakenčia, | nors eiliniai nariai, kurie palai- 
kad net buožė nužudo savo ap-Jko lovestoųizftną, turėtų pama- 
sišvietusį brolį, kad tik užkirst tyti tą klaidingą kelią ir prisi- 

tarpe paginti, kad jie klycja ir grįžti 
atgal į Partiją.

BERLYNAS.— čia gauta 
pranešimas, kad Sovietų 
valdžia pasipiktinus Ameri
kos grasinimo nota.

Sovietai mato, kad Ame
rikos imperialistai nori su
trukdyti derybas su Chinija 
del susitaikymo. Kokiu 
tikslu Amerika pasiuntė no
tą Sovietų Sąjungai šiuo 
.tarpu, kuomet ^prasidėjo de
rybos? Nota abiejoms ša
lims, Sovietų Sąjungai ir 
Chinijai, liepia ginčą išriš
ti taikos būdu sulig Kellog
go pakto. Juk dabar Sovie
tai ir veda derybas su Chi
nija, kurią tik nesenai A- 
merikos ir kitų šalių impe
rialistui užsiundė ant Sovie
tų Sąjungos.

Matyt, Amerikos imperia
listams nepatinka, kad So
vietai privertė Chinijos mi- 
litąristus pradėti derybas 
Sovietų pastatytomis sąly
gomis. Jie planuoja už
griebti Chinijos Rytinį Gelž- 
kelį. Del to dabar valsty
bės sekretorius Stimson iš
lindo su “persergėjimo” no- 

admiralystės lordas A. V. ta. Jeigu imperialistams 
Alexander ir Wedgewood (pavyktu derybas nakrikdy- 
Benn, valstybės sekretorius j ti ir vėl sukurstvti Chinijos 
Indijai. '• Anglijos laivynų militaristus pradėti puolimą 
ekspertų tarpe bus admiro
las Charles Madden ir ad
mirolas W. W. Fisher.
>Pirmadienį ■. premjeras 

MacDonaldas i ;tuos vardus 
paskelbė, parlamente.
'• '■ Konferencija' prasidės 
sausio 21 dl . , . - .

Menkeliuniutė ir Stankūnas 
koncertuoja vakaruose—Chica- 
gos apielinkėje ir išanksto gali
ma drąsiai sakyti, kad iš. juo- 
dviejų koncertavimo bus nema
žai naudos mūsų judėjimui. Gi 
tuo patim laiku drg. M. česna- 
vičiutė, taip sakant, laiko “va
kacijas” New Yorko didmies- 
tyj. Na, kažin argi nebūt ge
rai, kad surengti koncertų 
maršrutą ir parkviest! Marga- 
rėtą, kad ji palinksmintų ir 
mainierius, tuos sunkaus darbo (iki $7 į dieną. Algos pake 
skurzdes, savo maloniai žavė- 
jančiomis dainomis 
gelbinių spėkų čia 
yra nemažai.

Nuo Piknikų prie Kon 
certų.

Operetė “Kova už Idėjas’ 
ir Wilkesbarrieciai.

Ką gi Dabar Amerikoniš 
ki Renegatai Pasakys;

Rašo Rumboniškis

Darbininkai Visų Salią,

Vienykite*! Nieko
Nepralaimėsit, T i k ■* 
Retežius, o Iš!aime«it

i.vi;'•*/s'“'Aį
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į T’ Ii. h Juodieji; Veikia
'Mes la^ai mažai įžinįų; teturimi apie tai, kas dedasi 

Lenfcįjos. okupuotoje Lietuvos dalyje. Jei ten ir varomas 
koks rnprs Lomųnistiijis darbas, tai mums apie tai nėra 
žinon|a., ‘ Seniau, kokie metai atgal, bent “Balse” būdavoBalse” būdavo 

titas straips'nis, nušviečiantis Vilnijos padėtį. Da
te nėra. a

Tuo itįarpu ten veikia me tiktai lietuviai klerikalai,, ku
rie yra susispietę aplink “Vilniaus Rytojų,” švento Ka- 

• zimieVo draugiją ir klerikalinių mokyklų organizaciją 
“Rytis:”' Buržuaziniai pirmeiviai, kuriems vadovauja 
D-ras Alseika, turi įsikūrę savo “Kultūros draugiją,” 
kuri leidžia savo organą “Vilniaus Šviesa.” Plečkaitiniai 
socialistai vis dar leidžia savo šlamštelį “Pirmyn.” Nors 
jųjų tėtė Plečkaitis šiuo tarpu sėdi viename Rytprūsių 
kalėjftne, bet jo darbą uoliai veda Paplauskas ir Ance- 
.vičiuą.

Žinoma, užvis, smarkiausia “darbuojasi” Lenkų val
džia. • Lenkinimo darbas vedamas visais garais. Pavyz
džiui/ Seinų ir Suvalkų apskričiuose (apie Punską), kur 
pagal' pačių Lenkų statistiką gyvena dešimts tūkstančių 
lietuvių, yra tiktai vienh lietuviška mokykla. Žinoma, ir 
ta pati klerikališka. Lenkinimo darbas plačiai varomas 
Švenčionių, Vilniaus, Trakų, Gardino, Lydos ir Ašmenos 

... apskričiuose/ Katalikų bažnyčia, kaip tai visuomet buvo 
|ioje piovmeijoje, yra geriausias polonizacijos aparatas.

!
 \ » • J ■ Ekonomine Būkle
įy- Viąrt^m Vilniaus laikraščiui pranešama iš Švenčionių 
I apskričiu:,euį4tėjo- ruduo, o su juo naujos bėdos, nauji 
Į rupesfeffi.l Kiekvienas valstietis jau yra gavęs geroką 
; mokešfeį įlapų: plub£Į 
į “dochoffifyė, • ’ rdrdgo 

^•/“dodat^ 
| reikėš 
£ Bet šid-

lenkai, ir žydai ir gudai.” Ūkininkai paskendę skolose. 
£ Vien .tik valstybinių mokesčiu/likučių jie turi, sumokėti

: 30 milipjių zlptų. ; :
Net Vilniaus dvarininkų .“Slovo” kaip khda pripažįsta, 

kad “Vihiihus kraštas ekonomiškai miršta,” kad' auga 
skaičius bankrotų, protestuotų vekselių, ir tt. Su darbi- 

; ninku; padėčia

*

> ■<

£
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k”; ■ Kiekvienas krapšto, pakaušį, kaip ir kųd 
mo.kčti! įHd nesusilaukti “sekvestratoriaįJs. 
T^ai’visiėms žinomi, jais nusiskundžia ir patys

;ą. čia ir “gminove” ir “skarb’ove,” 
įĮrogdve,” “obrotove” ir prie jų visokie

Klerikalinės 
./direktyvomis, 
lenkų; valdžia, 
Jie tik’nori, kad parapijose būtų kuo daugiausia lietuvių 
įkunigiį ir kad Ryto draugija galėtų steigti kuo daugiau
sia klerikališkų mokyklų. Šiaip jau politinė ir ekonomi
nė dabartinės Lenkijos sistema jiems visiškai priimtina. 
SU Lenkų ponais jie ant vienos šakos tupi.
y fBufžų&ziniai pirmeiviai ir jųjų “Vilniaus Šviesa” ir 
/Kultūros draugija neva veda kovą su klerikalais. Deleį 

labai smarkiai nusiskundžia klerikalų “Vilniaus Ryto
jus.” Delei to dažnai dejuoja ir fašistinis Kauno val- 
Žžios .organas “Aidas.” .Ar iš to galima padaryti išvedi
mas, kad alseikinės įstaigos yra pirmeiviškos? Nieko 

našaus. Varšavoj einantis Lenkų valdžiai artimas 
raštis “Sprawy Narodovosciove” labai prielankiai at- 

ĮrtHepia apie Kultūros draugiją ir-jos vedamą akciją. Tai 
draugijai buvo duotas leidimas įsteigti mokytojų semi- 
1 riją ir jeigu ji, tos seminarijos neįsteigė, tai tik del .

stokos, o ne del kurios kitos priežasties.
Alseikos sriovė turi šiek tiek įtakos tarpe besimokinan- 

l^ttivių; mcĮksIeiyijosį tarpe lietuvių mokytojų., Jos 
/kuniginiais tai naminis ginčas pačios • buržua-' 

Hos, tarpę. Jąjų taikstymasis prię pilsudskinčs- valdžios 
Iri-odo, kurion <pusėn auga, jųjų snapas. Apie tai, 
^|iptarTL^upžuazihiai pirnieivi^iį ^yisidėtų. pn^tę 

‘ revoliucinio • judėjimo^ kiir^./pąsįr^lškia ; Gudi- 
jį jr fĘfk rajiięj ir’Rurjs .'yęa labjai ’stiprus, negali;būti, nei 

t Iš to .Amerikos lietuviai darbininkai turi pada- 
atatifi'kamų dšvadų kiekviename atsitikime, kuomet > 

Mnaus‘Vadinamieji pirmeiviai pyašo aukų savo« įstai- 
juos remti jpkju būdu negalime. ■ 4 ■ •

įKaslink “Pirmyn”—*-į Varšavą—tai yra Lenkijos socia- 
Rty partijos agentūra. Sunku tajikiaimet.’atskirti,'kur 

juos baigiasi “socializmas,” o prasidedą provokaciją.; 
Buikas jau pradėjo bendradarbiauti Varfavoš “Ro-. 

e,” tai yra tame laikrašty, kuris savo laiku dau-'
BBią /prisidėjo prie Pilsudskio iškėlimo. ' į. '

Anapus Demarkacijos Linijos
kaa-p stovi Vilniaus klausimas, neprigulmingoj (k’aii- 

ĘJij Lietuvoj ? Vilniaus gedulo dienoj klerikalų “Ry- 
kaip apsiverkė: “Ant Babilono lipių ten-mes- 

ir verkėm, atsimindami apie Siohą.” Gal žiho- 
f tai žydų pranašo žodžiai, tarti penki tūkstančiai 

M.,.. O toliaus priduria: “Jei aš mžmiršiit. 
le, tebūna užmiršta ’mano dešinė-”9 *. > ■ i >

'taip, matote, kovojama už Vilniaus išliuosavima!
” so fir bažnyčiose dar’ įvesta speciale mal-

dar sunkiau;
* Apie Pirmeivius

. organizacijos veikia kauniškės valdžios 
Klerikalų spauda palaiko .Smetoną. Su 

, klerikalai jokio pamatinio ginčo neveda.

Sureguliavimas Nariniu krėtorių, kurio mokėtų sekmin- 
-- . v. . p- n ..gal vesti finansines knygas.Mokesciy į Kom. rartiją Tas pąts turi būt padaryta ir 

------  Sekcijose.
4. Mckestys turi būti moka- 

Kurie nariai 
užsimokėti, 

Jungtinių Valstijų Komunis- turi pareikalauti paliuosavimo 
tų Partijos Politinis Komitetas ženklelių (exempt stamps), 
nutarė:

K. Gugis- liktus iždininku dar į Kuom Jūs Gyvenate— 
dviem metams. Ir p. Gugiui 
bus daug smagiau, prisiminus, 
kad rinkimai, kuriuos jis lai- > 
mėjo buvo vedami laisvai, ir 
sąžiningai.'

; Vadinasi, toji sandariečių- ’ gyvūnas, kuris daugiau gy-

Fašistų Pasitarimas
Pereitą sekmadienį, kaip 

praneša Brooklyno fašistų 
lapelis, Hartforde įvyko ry
tų “sandariečiiį ir tautiniu? 
kų” suvažiavimas, kuriame 
buvo nutarta “dirbti tau
tos darbą, pamirštant par
tinius skirtumus.”

“Tautos darbu,” aišku 
fašistai skaito kovą prieš j____
šistų. Taip jau nuspręstai' 
a.

Vadinasi,' ‘rinks“ aukas”’“at- mai, guriuos Jis laimėjo 
vadavimui Vilniaus,” ir jas _ 
sius Lietuvos fašistais, bei j ne^uy°) v. .
- c darni .laisvai ir sąžiningai,

pdbiaiieji ___A ,______________________

kurias! valdo fašistai, yra I į<acl tc
™ o 1 v, 1 Keith.

fašistų mažuma, kuri zurza 
prieš social-fašistus, nieko 
nelaimės: “liberalai” su so-? 
cial-fašistais padarė bendrą 
frontą ir by\ hook or by 

komunistus ir rėmimą^ fj-j ^°ja Gugį. Bet 
istu. Taipjau nuspręsit 4 ; LV^ta Sandara 
remti Vilniaus vadubtę.” skelbdama, kad Gugio rinki-

vadavimui Vilniaus,” ir jas

kunigams, < o 
spausdins maldas ir bruką 
davatkom jas kalbėti. (Taip 
iki šiol buvo daroma.)

Be abejojimo, fašistai kal
bėjo ir apie tai, kaip sėk
mingiau kovoti su darbinin
kiška sriove Susivienijime, 
tik apie tai viešai neskelbia.

Pusgalvis
' Chicagos “Sandaroje” tū

las “Žvalgas” (Matomai 
Smetonos kruvinojo žvalgy
bininkas) tauškia:

Galva i ar Širdžia?

Žmogus iš esmės yra toks

vena širdžia (tai yra jaus
mais ir patraukimais), o ne 
galvą,.—.saįco. vienas iš 
didžiausių ; gamtos moksli
ninkų, Arthur Keith, Angli
jos Karališkos Kolegijos 
Muzėjaus profesorius.

Nuo naujų Metų Mokesčiai Bus 
Savaitiniai, Bet ne Mėnesiniai i mos kas savaitę.

--------- nedirba, ir negali

5. Distriktų Komitetas priva
lo pasiuntinėti gerus tinkamus 

išaiškinti nariams šitų permai- 
"•1 sistemą ir supažindinimui 
su visais tuo klausimu liečian
čiais reikalais.

>”
(jis ijų belaimėjo, nes dar 

, “buvo ve- ... . . „
Daugelyj SLA. kuopų,

tiek sąžinės, kiek mainierių 
unijoj, kurią vadovauja biu
rokratas Lewisas: į susirin
kimą ateina keli nariai, o 
paskelbiama, kad balsavo 
virš šimto. Tokia “sąžinė” 
ir “laisvė” tinka tik fašis
tams ir jų uodegoms—so- 

- cialistams. 
I

; SLA. nariai darbininkai 
žino, kaip p. Gugis pateko 
į iždininkystę pereitais me
tais. Jie todėl pasakys sa
vo žodį. Jie balsuos už

Kuomet Rusijos mažieji ko- darbininkiškus SLA. 
.....i pavogė tris ir pusę j buotojus į Pild. Tarybą 
.. du rublių, taigi, kad i

misarai
milijardų rublių, 
daugiau negalėtų mažieji ko
misarai vogti, tai Rusijos di
dieji komisarai šaukėsi sveti
mų šalių kapitalistus, kad 
Rusijoj padarytų tvarką!

> .Kiek dabar padarys vagys
čių ir ant kiek apvogė Rusi
jos $a(į,' tą viagy^|ę pasidalino, 
Rusijos' !

• vaddii t < ’

Nė pats Saliamonas nega
lėtų suprasti, ką tasai bala- 
pąūtįas, nori pasakyti* Ver
čiant į lietuvių kalbą, išeitų 
taip: Rusijos mažieji (?) 

I komisarai -pavogė (nuo ko 
— nepasakoma) tris ir pusę 
•miįiardų rublių. Tuomet 
didieji komisarai šaukėsi 
svetimų kraštų (nes Rusi
joj kapitalistų nėra), kad 
padarytų tvarką. Bet, kaip 
matome iš antro paragrafo, 
tuos dalykus, kuriuos dar 
pavogs nuo Rusijos šalies, 
jau pasidalino “Rusijos vy
riausi komunistų vadai.”

Taikėsi matyti kvailų.' raš
tų, bet tokio dar j------------ -

matę. Sandariečių partijos 
organo redaktoriai turėtų 
dar gerokai pasimokinti ra
šysenos -kad. ir nuo paties 
Mahanojaus Bačkausko.

komunistu

dar- 
ku-

139

83

68

.57

21

Į prezidentus
M. Bacevičius*

kp. narys, Chicago,
Į vice prezidentus 

! P. Petroniu. 
kb. narys, Chicago, 
I I
| } į sekretorius
E. N. J eskevičiutė

kp. narė, Brooklyn, N.
Į iždininkus

B. Salaveičik&s 
k p. narys Chicago,

r .
Į iždo globėjus:

L. J. Joneliais
kp. nar., Wilkes-Barre,

D. G. Juslus
kp. narys, Worcester, Mass.

Daktaru kvotėju
Dr. M. P Ulevičius

kp. narys, Detroit, Mich.

III.

Ill:

Iii.

Pa.

MHAN0Y CITY, PA.
Atsišaukimas

Paskutiniame A. L. D. L. D. 
48 kuopos susirinkime, kuris 
įvyko 24 d. lapkričio, kilo su
manymas atgaivinti lietuvių

nesame _ chOrą, gyvavusį čia. pora mc-

Palaidi Barščiai; T
.'“Sandaroje” tęlpa ilgas 

straipsnis, agituojąs’ ' SLA. 
nariųš balsuoti''iįz (jyatCrbu- 
rietį fašistą Tareilą į SLAv 
iždininkus. 4Bet redakciniarft ‘ 
strilipsnyj' kita giesmei ,įiej' 
dama. 1 Esą, ,:, L
; .Nors‘p. Tatreila yra sanda- 
rietis ir kaipo tokį jį gerbrim,' 
bet S. L. A., nominacijose lai
komės tos nuomonės, kad adv.

liįifį ■ 'o4» Pi *

r—r-r

Žmogus iš prigimties nė
ra linkęs į mokslą bei pro
tavimą. Kas gilinasi į mok
slą, tą palinkimą jis nėra 
įgimęs, bet išsidirbęs, kaip 
kad toliau tęsia profesorius 
____  Aš, girdi, pats pir
miausia laikraštyje žiūriu į 
sporto puslapį ir kitas ži
nias, o tik galų gale prieinu 
prie mokslinių bei literatū
ros peržvalgų skyrių.

Prie, augštesnės t rūšies 
raštų prof. Keith priskaito 
ir redakcinius straipsnius, 
vadinamus editorialais. 
Nors tie straipsniai geriau-i^įos fabrikuose) mokės po 10c 
šiai apgalvoti ir taisykliš- į savaitę.
kiaušiai parašyti, juos Ang-

Patvaikyti naiiniy mokes- |draUgUS j kuopelių susirinkimus 
cių mokėjimą taip, kad jis! ' 
būtų paremtas ant 2 nuoš. 
algos, kurią narys gauna; 1 
Duoklės’ būs 'mokamos' kas 
< 
eis į Partijos įlaciondlę'rasti 
nę, 30 nuoš. 
nuoš 
kuopai. 

, t < i i
Bus -pagaminta penkių rūšių 

ženkleliai (stampos), kurias 
gaus moką duoklęs nariai.; Aiš
ku, nebus galima suskaičiuoti 
kiekvieno nario ’ algą iki dole
riui ir centui. Kad supaprasti
nus sekretoriams darbą ir pa
tiems nariams supratimą, po 
kiek kam reikės mokėti, tai yra 
padarytas tam tikras patvarky
mas, kuriuo bus vaduojamas!. 
Būtent, sekamai duoklės bus 
mokamos:

Uždirbantieji $12 į savaitę 
arba mažiau (šitoj kategorijoj 
įeina ir šeimyninkės, nedirbau-

skaitę. 5° nuoš. duoklių j ę Narinės’stampos (ženkle-
.. / , 7 liai) turi būti perkami .augštes-

. .. nešę vięnetose 4r tik grynais, pi-\• sekcijai ‘ u- 10 huos.i ' ° \

JUOKAI NE JUOKAI
, • / - t • . 1 - ■ J ' > ’ t ‘

Nuo, $12 iki
lijoj irgi mažai kas skaito. poJ^5 CooiUS-J- 
Čia irgi prof. Keith kaltina 
žmogaus prigimtį, nemėgs
tančių protavimo, o j ieškan
čią sensacijų, kurių randa 
romantiškai-lytiškose žinio
se, kumštynėse, ristynėse, 
futbolo žaidime ir kituose 
sportuose, taip pat ir įvai
riuose skandaluose bei kri- 
minalizmo istorijose.

Ne tas iš finansinio at
žvilgio laikraštis yra pasek-

$20 j savaitę— 
savaitę.
$30 į savaitę—

ŠERAS
Praeivis: Ar jums ne gėda 

! keturiems mušti vieną, vaiką?
Vienas iš Vaikų: Visai ne. 

Nes jis mums liepė eiti'ir pasi
vogti obuolių iš ūkininko sodo; 
tai mes dabar jam atiduodam 
šėrą, ką mes gavome.Nuo $21 iki 

po 50c.
Nuo $31 iki 

po 75c.
Nuo $41 iki 

po $1.
Visi kiti, uždirbą

po $1 į savaitę ir visokias kito
kias speciales duokles turės mo
kėti.

Kuomet 'narys nedirbs, jis 
nemokės nieko, bet gaus t. v. 
Exempt Stamps, kurios bus įli- 
pintosj jo knygutę. > . ; ■ U > :

Kai kąs; gal ipasakys, kad. tai

$40

$55

į savaitę—

i savaitę—

virš $55—

KIEK SYKIŲ
Skolintojas: Jau bus penk

tas sykis, kaip aš tavęs prašau, 
kad sugrąžintume; tuos .pini
gus, kuriuos pasiskolinai jau 
metai laiko.

Skolininkas-: • Gal .ir tiesa. 
Bet kiek sykių aš tavęs pra
šiau pirma, negu gavau pasi
skolintą. j , , . i

mingas, kuris stengiasi pa- perdaug: perdidelęs bus mokes- j a arai ? 
kelti savo skaitytojus pro- i 
tiniai, moksliniai ar politi
niai, bet tas, kuris supranta 
savo publikos silpnybes, pa
linkimą prie sensacijų ir. ge
riausiai moka pataikyti į tą 
(gatvinį) skaitytojų skonį.

Prof. Keith yra nuoclug- 
/niai tyrinėjęs ne tik‘dabar
tinius žemės gyvūnus ir 
žmonės. Jis yra studijavęs 
dvikojus ir keturkojus jos 
gyventojus pagal iškastas 
senovės s liekanas, apiman
čias 200,000 metu. ' S'

tų atgal. .
Taigi, dabar esant gerai pro

gai (nes mokytojauti—už 
chorvedį apsiėmė gabus, pla
čiai prityręs gerb. Čiurikas), 
kreipiamės į visus tuos, kurie 
esate jau kur nors chorę dai
navę ir į tuos, ką ;dar nesate 
viešai dainavę, bet. jaučiate 
turį balsą, palinkimą daiiiuoti, 
—esate kviečiame 'atsilankyti 
į; susirinkimą, kuris ■2kėt- 
verge, 5 ,d. gruodžidMOfįi- va
karė, 321 E. CentO^/ ^--- 
tr a 1 j Stu d i j o j, M ah ąndy

Ypatingai esJtefpKri 
“Laisvės”, skąityįojąi adbįr 
jų šeimynos lįariąi &ieitij| pri- 
sirašyti. J., r J .SaJ '4 JE 

j. p. > b b mf fe
Martha t Sakalau^ki^ė/ \

.. .
John Senkus.

trie ACen'

Girių Gaisrai iš Lakūnų
Cigaretų ir Cigarų

Daugelyj girių pereitą va
sarą kilo gaisrai per, kaičią 
orlaivininkų rūkytojų, kaip 
kad patyrė Jungtinių Vals
tijų Miškų Biuras.

‘'•i) ‘ 'J '■ ,

Didžiuma rūkomų cigare
tų, kuriuos lakūnai ..išmeta< 
1,000 “pėdų augštuiiibj; dar 
būna n'eųžgešę, kuomet' pa- 
riekia , žemę. > Visi cigarui, 

į simesti dš orlaivių 500 ir. .1,-

da> Kaip kada įvyksta visokios demopstracijos.1 Sme
tona sako, ’kad prie Vilniaus atgavimo reikia eiti “meto
diškai,” ilgomis linijomis. Tas ilgas linijas reikia, tu r 
būt, mieruoti tūkstančįąįs mętuT Tai taip bus, kaip su 
Jeruzale. . Na, o liaudininkų “Lietuvos Žinios” prie tų 
griaudžių 'a’tdūsių-dar prideda savo dvylekį del Teikalin- 
gMrno',demokratijos Lietuvoje, kšįd vilniečiai galėtų imti 
pavyzdį iš demokratines Lietuvos. . Amerikos..‘^Nau j ie
nos” tą 'pasaką pasakoja. jąū dešimtis metų. Buržuaziją 
neturi jokios platformoj atgauti į Vilniją. Vilnijos klau
simas issiriš tautinio apsisprendimo pamatais ir tai tik 
tuomet/kuomet Lenkijos ir Lietuvos' fašistinės valdžios 
■bus^nuverstos ir abiejose šalyse* įsisteigs darbininkų1 ir
vąlątįečių y aidžių.

. iHt' ■ i ■< ■ ■
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1 NEMOKINA
( Baldas.,ią, Virtuvės; . Ką 

Karų jpokini 
kūdikį piktžodžiauti ? - 

Tarnaitė (kambaryje) : 
ne. Aš tik jam sakąu, ką 
neturi

000 pėdų aukštumoj, ‘ dar 
degę, nukritę ’ant žemės.
įįBeveik nuolatiniai Long 
tslahdo miškų gaisrai perei
tą vasarą' žymia dalim kilę 
nuo. ląkūnj cigarų ir ciga- 
retų.

Valdžia rengiasi išleist 
įstatymą, kuris arba yisiš7 
kąi uždraustų lėkiantiems 
rūkyti arba kad lėktuvuose 
būtų įtaisytą vietos, kur ga
lima būtų sudėti galus nu
rūkytų. cįgarų ir cigaretų. ,

| tys. Bet ‘paėmus tatai prakti
koj, pasirodys, visiškai ne.

Visų pirma, kitose.šalyse .jau 
senai komunistinės partijos tu
ri i sureguliavę savo narių mo
kesčius panašiai ir didžiumoj 
kraštų nariai moka ne po du 
nuošimčiu to,- ką jie uždirba, 
bet tris 
viena.

Antra, 
vienetų 
kiekvieną kartą daugiausiai lai
ko praleidžiama diskusijoms 
apie finansus. Pardavinėjarąa 
visoki tikietai, apdedama na
riai assesmenthis, renkamos au
kos tai vienokiems, tai kito-I 
kiems dalykams taip, kad daž
nai kuopų ir kuopelių įmonėse 
susirinkimuose daugiau nieko 
nebekalbamą, kaip tik finansi
niai reikalai. Tai yra bereika
lingas laiko mušimas ir ne kar
tą tasai narys, . kuris nedaug 
teuždirba, bet arčiau ima Par
tijos. reikalus prie širdies, iš- 
aukoja labai daug.- Arba esti 
net taip: tasai narys,1 kuris vi
suomet lankosi Partijos kuopų 
susirinkimuose Veik kiekvieną 
savaitę turi aukoti visokiem 
reikalam, o tas, ką ateina retai 
4—nuo to liuosas; Tai vadinasi 
nelygybė iV ji reikia ’ pašalinti 
kūoveikiausiai. Pakėlus' nafi1 
neš duokles, visokios aukos ir 
assesmentai, bei pardavinėji- 
knai tikietų Partijos kuopų su- ’ 
sirinkirtiuoše bus pašalinti. Be netįfiTianto maudynėse.

ir net daugiau. Tai

šiuo tarpu Partijos 
susirinkimuose veik

Partijos '.rolkomo žinios, nei 
Distriktas, ne Sekcija, nė Kud- 
pa negallėš jokių rinkliavų daly

tu 
tą

O, 
jis

sakyti.
Surinko

SUTINKA
Agentas (į tarnaitę) : 

noriu matyti ponią.
Tarnaitė: O, ne, tamstele. 

Negali dabar jos matyti, nes 
ponia dabar maudynėj.

Agentas: Tas labai gerai. 
Aš kaip tik ir parduodu prau
siamąjį muilą.

As

BLOGOJE PADĖTYJE
Jonas: Kas blogo, kad tu 

atrodai labai susirūpinęs?
Jurgis: Taip, drauge, aš 

esu pasiutiškai blogoj padėtyj. 
Aš parašiau du laiškučiu : vie
ną broliui, klausdamas, ar jis 
ištikro laiko mane už kvailą, 
o antrą p-lei A-tei, klausda
mas, ar ji sutinka su manim 
apsivesti. Ir kuomet aš bu
vau išėjęs, kas tai telefonavo 
ir paliko žodį “taip.“ Dabar 
nežinau, katras taip atsakė, kr’ 
brolis, kr panelė.

SUrinkb
Lkkstingalos Vaikas.' 

j>. *. d___ •’■m.

NESIRŪPINKIT
“Gelbėkit, gelbėkite 1 Aš 

skęstu, šaukia, taškydamosi 
po . yandenį, viena flaperka,

“Čia mes visi vedę esame,’ 
atsakė vienas juokdarys.

“jei taip, tai nesirūpinkite. : . . > tj iJ-i’ -R/r V'-'* vcvlįjj ųpiilRlic.

ti arba assesmentų uždėti. Mo- įr pafj išplauksiu į krantą,“ 
kant duokles kas savaitę, nebus atsakė ' flaherkš/ i ' ' ~
dau£ ir mokėti.’ Daugelis na
rių, kurie šiuo tarpu lankosi į 
Partijos 'susirinkimus nuolati
niai, mokės ’ mažiau, negu' da
bar išmoka.

Kits Reikia Dalyti?
1'. Kiekvienas Partijos narys 

turi palodyti savo narinę kny
gutę už 1929'metus pirm, negu 
jis gaus naują, tiž 1930 m^'tus.

2. Kiekvieną Partijos kuppa 
turi pasistėnąti raginti, narius 
užsimokėti k’ubveikiaysiai duok-’

. .les už 1929. •
3. Kiekviena kuoįja privalo 

išsirinkti tinkamą finansų so-

ir nuplaukė
tolyn. * ' - •

. •; Surinko
Lakštingalos Vaikas.

; DARBININKŲ
KALENDORIUS

Gruodžio 4: •
.-T-rMįrė ■ pdetas • Nekrasovas, 

1 $2XL V Vilniaus Sei- 
mas' kuris 
1905.

. Pasaulyje* kalbamą 3,424 ‘ 
skirtingomis kalbomis.

s saw



Puelapis Trečias

WATERBURY, CONN

kodėl rūkytojai

rūkyt JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

CAMELS

vunią ir viršijantį kitus cigaretij kvapus, isitikina, kad Camel cigaretai

daryti geriausiai ir pritaria, kad Camel cigaretai pagaminti tikriems rūky
tojams

Camels
MONTREAL, CANADA

EASTON, PA

tykiai labai naudingų knygų

žolių vertSs tūkstančię

GEORGE NOBILETTI

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

981

PHONE 
Stagg 
5043

Informa- 
kad yra 
kiek yra 
lietuvių,

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI1

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

ir jiems išrinktas geriausias tabakas. Ši rūšis patinka pažįstan

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y,

"LAISVĘ” 
PLATINKIT

<*» <-ų

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

Prigimta Kalba Pasiliks
1930 Metų Cenze

Trečiai., Gruodžio 4, 1929

Kai rūkytojas įgauna skonį, kiekvienas ieško geresnių rūkalų, naturališ

r\š ir baigiu rū
kyti Camels,” pradėjusio rūkyti 
Camels rūkytojo pasakymas, iš
reiškia milijonų patyrimą, kurie 
pažino tikra malonumą rūkyti.

kiame skaitytojų bei kuopos 
vardu širdingiausi padėkos žo
dį ir kartu prašome drg. J. 
G. ateityje neatsisakinėjant 
remti mūsų tveriamą skaityk-

© 1929, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, iN. C.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Švedijos Komunistų 
Kongresas

kai. Nauji rūkytojai gal ir nelabai kritikuoja, bet kartą patyrę tikrą leng

Draugiškai,
A.L.D.L.D. 137 Kp. Valdyba 

Org. M. Narwaysas, 
Sekr. ir knyg. C.Kilikevich.

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

esamos vergijos. Bet pas mus 
darbininkiškas .lavinimas turi 
nekuriu trūkumų, būtent, yra 
pradėta . steigti mūsų kumpos 
skaitykla. Ir pasirodo, kad 
norinčių skaityti narių įkaičius 
didėja. O knygų, tuo tarpu,

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.

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

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

Notary 
Public

Amerikos ir Kanados pažan
giuosius lietuvius bei jų drau
gijas reikale sustiprinimo mū
sų skaityklos. " " /

Brangūs draugai darbinin
kai ir mūsų draugijos! Kurie

Stockholm, Švedija.—Sek
madienį čia prasidėjo aštun
tas Švedijos Komunistų 
Partijos suvažiavimas.

Fotografuoja, Didinu ir Maliavoju
Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA. <

tiems rūkymo malonumą ir tai — milijonams

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

SO. BOSTON, MASS. <
Te!.: So. Boston 0304-W

vietų 
apie 
venimą 
faktais įrodė, kad S. R. darbi
ninkų gyvenimas šimtą nuo
šimčių geresnis, negu Lietuvos 
darbininkų, ir kiekvienais me
tais S. R. darbininkų gyveni
mas gerėja, o Lietuvos darbi-

1930- m. cęnzo Patariamas 
Komitetas norėjo įvesti kelius 
naujus klausimus cenze ir 
duodant tiems klausimams vie
tos, norėjo neskaityti Tautybių.

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti' Progresyvę 

Seriją (Eilę)

Atsišaukimas i Amerikos

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

“Naujienose” tilpo S. Sen
kaus korespondencija apie S. 
L. A. 11 kuopos susirinkimą 
ir apie žemantausko diktato
rišką elgimąsi šioje kuopoje. 
Ten nurodoma, kad jis nesi
skaito su konstitucija ir .narių 
valia, bet elgiasi taip, kaip 
jam patinka. Reikia stebėtis 
iš Senkaus: jis tą senai žino
jo, bet visą laiką tylėjo ir tik 
dabar prabilo, kuomet jau ir 
jam ant užtrirtos užlipo. Yra 
šioj kuopoj ir daugiau tokių, 
kurie laižosi ir nori žemantau* 
skui įtikti. Bet ^ateis laikas, 
kad ir tie elementai gaus, tokį 
užmokestį, kokį gavo Senkus.

Reikia paminėti, kad Sen
kus rąsė apie tą susirinkimą 
ir į organą “Tėvynę,” bet po
nas Vitaitis jo korespondenci
jos netalpino. Tuo tarpu juk 
Senkus ųiekoi neperdėjo, dar 
daug nedasakė, kas tame su
sirinkime buvo, bet jo raštui 
vietos nėra. Vitaitis ir kiti 
viršininkai drįsta tvirtinti, kad 
Susivienijimas tvarkomas ne- 
partyviai, bet organe vietą 
gauna tik savieji, kitų pažiū
rų žmonėms, kurie ir patai
kauja ponams viršininkams, 
neduoda savo minti išreikšti ir 
teisybės žodį pasakyti. -Dar 
Senkus nei to nepažymėjo, kad 
laike nominacijos du nariai, 
nominuodami į pirmininkus, 
patys save padėjo. Kada bu
vo skaitomi balsai, tai žeman- 
tauskas pareiškė, kad tie bal
sai priklauso Gegužiui ir juos 
priskaitė. Bet ar jis turėjo 
teisę tuos balsus Gegužiui pri- 
skaityti ? Visi gerai žinome, 
kad neturėjo. Ir nemanykite, 
kad Pildomoji Taryba už tai 
jį pasmerks.

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

Ad E-10

Turėjo silpnus inkstus i 
negalėjo gerai miegoti

Ponas G. M. Hunter, Galveston 
sako; “Nuo pradėjimo vartoti 
mano inkstai daugiau manęs netrukdo, 
miegu gerai ir naktyj nebereikia 
Tai yra puikios gyduolės nuo 
stų ir pūslės ir aš patariu 
kuris turi tokį nesmągymą 
Tone.”

Viri mitiono žmonių yra 
protingus patarimus ir jgavo puikias pa 
sėkmės nuo Nuga-Toną, 
geresni apetitą, pataisė jų ’___
kinimą. prašalino iš vidurių gasus ir rau 
gijimą, galvos skaudėjimą, 
taisė kepenis, Inkstus, pūslę, 
vu”, silpnumą, prastą miegą, 
svorį. Nuga-Tone pardundamos 
suą gyduolių vertelgas. Ir 
jaučiate sveiku ir stipriu, 
vartoti šias puikias sveikatą 
telkiančias gyduoles. Jei jūsų vertelga 
turi jų savo sandėlyj, reikalaukite, 
uŽMkytų jums ii olsello vaistinės.

Sulig to naujo plano visi 
svetimtaučiai Amerikoje būtų 
klasifikuojami sulig gimimo 
šalies. Turėtume skaitlines 
apie svetimtaučius, atvykusius 
iš Vokietijos, iš Lenkijos, iš 
Lietuvos, ir iš kitų šalių, bet 
neturėtume tikrų skaitlinių 
apie vokiečius, lenkus, lietuvius, 
italus ir kitas tautas šioje šaly
je, nes vokietis imigrantas^ gi
męs * Čekoslovakijoj, būtų skai
tomas kaipo čekas ar Slovakas* 
Lenkas, gimęs Vokietijoj, būtų 
skaitomas vokiečiu, ir italas, 
gimęs Frąncijoj, būtų skaito
mas francūzuJ „ Ir neturėtume 
jokių informacijų apie mažes
nes tautas,: kaip slovėnus, kro
atus ir žydu^ ir kitas tautas. 
Cenzas neminėtų įvairias tau
tines grupes, kurios neturi sa
vo politiškos teritorijos, “ša
lis” ir “tauta” būtų buvę' ly
gūs. Iš trijų vokiečių, gimusių 
Austrijoj, Lenkijoj ir Čekoslo
vakijoj, vienas būtų buvęs 
skaitomas austriečiu, kitas len
ku ir kitas čeku arba slovaku, 
kuomet žydai, ukrainiečiai, ir 
kitos grupės būtų skiriamos su 
rusais, lenkais ir vokiečiais 
ir tt.

$1,000 Tik už 60 Centą '
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokį* 

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas » 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, ; 
nelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap- . 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso ' 
kalnas. Taigi jeigu jauties esųs... 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemau- 
mo, nenoro valgytu strėnų ir pečių * 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- ■ 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvas 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą. A 
širdies *l!gą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervą li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai Il
gai kelią ir suteikia žmogui ramumų.

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

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

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

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 deimantų tiesiog stebėtinas! Jų raudonai, 
tai vėl mėlynai žalsvas spindėjimas tiesiog akį veria! 
Ir tas viskas parsiduoda 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

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

Svarbus Pranešimas A. L. D 
L. D. 28 Kuopos Nariams.
Gruodžio 9 d. įvyks A. L. D 

L. D. 28 kuopos svarbus susi
rinkimas. Bus balsdvimai cen 
tro komiteto, bus renkami de
legatai į apskričio konferenci
ją ir bus renkama kuopos vai 
dyba. Taipgi turime ir kiti 
svarbiu reikalu.

Vilkaviškis.

žodžiu nupiešia apie S. R. ir Draugijos mėnesiniame susi- sį padėkos žodį tiems drau- 
L. darbininkų gyvenimą, o tas. rinkime, nutarėme atsišaukti į gam’s ar draugijoms, kurie pri 
darbininkams labai reikalinga

Buvęs.

visiem be skirtumo.

sides prie virš minimo darbo.
Visiems aukojusiems knygas 

bus atsakyta laiškais, o tąip 
pat tikime, neatsisakant mū
sų dienraščiui “Laisv’ei” vietos, 
tarti širdingą padėkos žodį per 

turite nenaudojamų skaitymui mūsų dienraštį.
knygų, labai širdingai prašo-[ Kurie aukosite knygų, sius

ime paaukoti mūsų, A. L. D.'kite sekančiu antrašu: Cont. 
'L. D. 137 kuopos, skaityklai. Kilikevich, 2472 Beaubien St. 

šiandieninis gyveni- prie šio darbo, t. y., rėmimo East, Montreal, Canada.
mūsų skaityklos, labai prašo-j Prieš rašant šį atsišaukimą, 

visiems, be išimčių, me neatsisakinėjant padėti mūsų kuopos- narys drg. J. 
Mes turime visus galimais būdais tame prakil-,Gricius, numatydamas knygų 

niame darbo klasės švietimo trūkumą, paaukojo mūsų skąi-

Foreign Language 
tion Service tikėjo, 
daug svarbiau žinoti, 
čekų, lenkų, vokiečių 
italų ir kitų tautų, negu žinoti, 
kiek Su v. Valstijų gyventojų 
gimę Čekoslovakijoj, Lenkijoj, 
Vokietijoj, Lietuvoj ir Italijoj. Į 
Ir ta organizacija ne tik rašė ' 
Cenzo direktoriui p. Steuart, ir 
p. Lamont, -Vidaus Departmen- 
to Sekretoriui, bet ‘ragino kitas

’TURKISH 
z b l
V C I G A R ET TE

Taigi, mes, A. L. D. L. D. 
137 kuopos nariai, numatyda
mi, kad pas kai kuriuos Suvie
nytų Valstijų ir Kanados at
skirus asmenis bei draugijas 
randasi knygų perteklius, ku
rios guli lentynose sukrautos 
be jokios naudos, niekeno ne- 1763 
skaitomos, o tuo tarpu mūsų 
draugijoje esama skaitymui 
knygų didelis trūkumas, š 
dalyką plačiai apsvarstę įvy

Kanados Pažangiuosius Lie- Į 
tuvius Darbininkus

Brangūs Draugai!
Mums

mas ir bepdras darbininkų la
vinimasis visiems, be išimčių
turi rūpėti
galimus būdus dėti lavinimui-

>-si, kad mūsų lavinimasis eitų'darbe
Mes, gavę knygų, dabartyje ’vertės apie $20.

ir ateityje reikšime širdingiau- įjž tai drg. j Griciui reiš-

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

Lapkričio 23 d. L. D
14 kunpa buvo surengus vaka
rėlį su programa; žmonių at
silankė vidutiniškai.

žingeidžią prakalbą pasakė 
drg. J. Bimbienė iš Maspeth

., nesenai sugrįžus iš So-j tinkamu keliu—prie pasiliuo- 
Sąjungos ir Lietuvos, gavimo iš po kapitalizmo jun- 

S. R. ir L. darbininkų gy- go. Tuo būdu mes, Montreal, 
Drg. J. Bimbienė Kanadoj, gyvenantieji lietu

viai darbininkai, turime susi
organizavę Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 137 kuopą, kurios tiks
las, kaip jau visiems žinoma, 
yra 'darbininkų švietimas ir 

ninku ir biednesnių valstiečių įvedimas prie pasiliuosavimo iš 
gyvenimas,, ir taip jau be galo 
sunkus, , kiekvienais metais 
sunkėja., • •

Buvo katalikų žmonių, ku
rie buvo, -savo laiku nuvykę. 
Lietiivon, ir viešai patvirtino, 
kad drg. J. B. sako teisybę 
ąpie Lietuvos darbininkų ir randasi mūsų naujai gimusio-, 
valstiečių gyvenimą. 'je skaitykloje tik apie 40. Pa-

Buvo vienas jąunas vyru- sirodo didelis trūkumas mūsų 
kaš, nesenai atvažiavęs-iš Lie- skaitykloje literatūros. Įsigi- 
tuvos. .Sakėsi tarnavęs; Lietu- jimui knygų reikalinga didelės 
vos kariuomenėje, kuris neku- sumos pinigų, jeigu norėtume 
riems pasakojo, kad, girdi, ne sustiprinti skaityklą, pirkdami 
viskas taip yra Lietuvoje, kaip knygas rinkos kaina. Bet mū-l 
ši moterėlė pasakoja; Girdi, sų Draugija (kuopa) finansi- 
tokią kalbėtoją, jei ji taip kai- niai silpna ir tą trūkumą ne- 
bėtų Lietuvoje, tuojaus pavai- gali užpildyti, 
šintų kulka. Jau to vaikino 
pasakojimas, kad tuoj būtų 
pavaišinta kulka, aiškiai pa
rodo, kad Lietuvos biednuo- 
menės gyvenimas yra nepa
kenčiamas. Nes Lietuvos fa
šistų valdžia už teisybės žodį 
darbininkus kulkomis vaišina.

Bet būtų labai gerai, kad 
drg. J. B. pasakytų visą eilę 
prakalbų, kiek tik jos aplin- 

ne- kybės leidžia jai -išvažiuoti iš 
Jis įnamy. Nes drg. J. B. gyvuĮkusiatne lapkričio 24 d; mūsų

Toxas, 
Nuga-Tone 

‘ * > as 
atsikelti, 

sllpnifr Ink- 
kiekvienam, 

vartoti Nuga- 
pasekę tokius 

_ " ’ i pa
jos suteiki jiems 
I vidurių nevirš-

svaigulj, 
silpnus ner- 

padaugino 
na h vi

jus nesi- 
tur5tu.net 

ir stiprumą

kad

Gruodžio 8 d. Visi j Juokų 
Vakarėlį

Viliios Choras rengia juokų 
vakarėli, kuris įvyks 8 d. gruo
džio, Venta Hali, 103 Green 
St. Bus sulošta “Auksinis 
Veršis,” taipgi bus ir kitokių 
juoku. Todėl visi ir visos at
silankykite..

tik tada Cenzo Biuras nutarė1 
palikti prigimtas- kalbas ,-cenze.

Ateinančiame balahdžio mėn. f 
bus imtas smulkmeriiškiaūsias 
gyventojų suskaitymas. 30 die
nų paskirta užbaigti cenzą. Ir 
tas bus galima atlikti tik su' 
pagelba daug ir įvairiausių I 
naujų mašinų Cenzo Biure. Tos 
mašinos padalina korteles sulig 
metų, lyties, rasės ir tt., už- 
baigdamos net 125,000 kortelių 
į dieną.

Pirmu kartu skaitlinės bus 
renkamos namų savininkų.

Paprastas asmuo turės atsa
kyti apie 30 klausimų. Kuo
met paprastos ūkėso šeimynos 
turės atsakyti suvirs 240 šei
myniškų klausimų. * Paprasti 
klausimai inims užrašymą gy
venimo vietos, gyventojų var
dus, amžius, šeimyniškūs san- 
tikius, asmenišką aprašymą, 
mokslą, gimimo vietą, prigim
tą kalbą, pilietystę, užsiėmimą 
ir industriją, darbą ir tt.

Agrikultūriški klausimai 
daug sunkesni, nes inims įvai
riausius užklausimus apie ūkį 
ir visus ūkio reikalus.

Kiekvienas biznis šioje šaly
je nuo didžiausios korporacijos 
ikj mažiausios krautuvės mažo
se vietoję,, bų^ ąurąšyfą.. Kiek
vienas veteranas irgi, bus su
skaitytas su faktais apie .tar
nystę. IF pirtnu kartu clarbo 
ir bedarbio statistikos bus ren
kamos ir surašytos.'

’ F.L.I.S.

■ ■■ O KIS

*

tur5tu.net


Puslapis Ketvirtas Trečiad., Gruodžio 4, 1929

BALTIMORE, MD. cliffside; n. j.
, Komunistų ' Partijos ’ kuopos * susi

rinkimas i vyks seredoj, 4 d. <•gruo
džio, 8 vai. vakare, M. Mažeikos sve
tainėj. Komitetas. <! SLIAKERIS |

SHiTiiV ' Į    t ■ MIKAS RASObA ■ - " -   ■■  ■— 1

(Tąsa) siųsti?” Šitoki ir panašūs klausimai smi- 
Kokis buvo nusistebėjimas visų, kuomet go į Adomo, Petro ir jų draugų mintis.

’! Adomas • sumenko, išblyško. Kiekvieną

žmogiškų draugijinių teisių. 
Jie yra neapkenčiami ir' per
sekiojami net miestuose, nekal
bant jau apie kaimus, kur tam
siausi ir prietaringiausi žmo
nės gyvena.

Todėl per spaudą ir mūsų 
organižacijo-

PAJIEŠKOJIMAI

* kun. Gabrys pradėjo agituoti eiti kariauti!
Tūli nenorėjo sau tikėti. Beveik kiekvieną vakarą, vos užvalgęs, bėgdavo į vietinę 
žodį pakartojo iš Telegramo straipsnio. • tarptautišką buveinę. Ten klausdavo ži- 
Įsikarščiavęs, susinervavęs, raudonu veidu nių ir nuomdnių kitų tautų veikėjų; kas 
ir nuo .prakaito rasota kakta, kun. Gabrys daryti su karo pavojum?

Bet.žinių nebuvo:
Birželio 4 d. Adomas ruošiasi, mąsto, 

. Gauna vieną laikraštį, antrą, tre
cią. . Jokio pareiškimo, nurodymo, straips
nio. Keliuose, beje, pasakyta, kad kiekvie- 

\ Kur parti
ja? Kur centras? Kur jo nurodymai sa
vo armijai?! Nėra. Tyku. Tarsi nieko 
nepaprasto, lyg klausimas eitų ne apie ti
są šalį ir net pasaulį/ o tik apie N. miestą 
in jo gyventojus. . . <

II. .
Vakare įvyko visų N. miesto socialistų 

[susirinkimas. Klausimas turi būti išriš- 
Itas: registruotis, ar ne? Kariauti, ar at
sisakyti?

Susėjo minia narių. Visi nekantrauja, 
žiūrėdami į estradą, ant kurios sėdi vieti

suriko:
—-Kurie mylite dievą, tie mylite savo [ 

tautą. Mes, lietuviai katalikai, gyvename Į galvoja 
šitoj šalyj; čia yra mūsų antra tėviškė. Iš J 
dievo malonės mes uždirbam daug, mes 
tur™. P"iki,us !*ikl’s’ ,tai?i mes Pr!v:llom nas tegul daro, kaip jis nori.

h- mylėti šitą kraštą, tautą ir visas įstaigas,' 
kaip mylime patį dievą. Kas nemyli tos 
šalies, kurioj gyvena, tas nemyli dievo, ne
gali būti geru kataliku. Kas negina savo 
tautos, savo šalies, tas negali ginti dievo • 
Įsitikinimų. Kas nemuša savo šalies prie
šininkų; tas negali mušti ir kovoti su die
vo priešininkais; negali būti gynėju savo' 
tikybos.

-įjauni vynai! Sekantį antradienį jūs 
privalote užsiregistruoti, kaip liepia val
džia, ir eiti į karą, kuomet būsit pašaukti. 
Karą apskelbė valdžia, kuri yra žmonių 
išrinkta ir dievo palaiminta, todėl jūs tu- 

iritejos klausyti. Imkit kardą, šautuvą ir 
eikit mušti tuos barbarus, civilizacijos lau
žytojus ir nusukit galvą kaizeriui. Ne
klausykit cicilistų. Neimkit patarimų nuo 
Adomo Gudelio, Petro Vilko ir kitų. Klau
sykit dievo ir valdžios. Tuos, kurie pasi
priešins valdžiai, vykit laukan iš savo na
mų; nešnekėkit su jais, nes jie yra dievo 
ir valdžios neprieteliai. Jei su jais neko
vosite, tai dievas su jumis kovos. Degsite

, pekloje per amžių amžius. Gersite kar- 
' čią verdančią smalą; o dievas jūs šauksmo 

neišklausys, nes jūs neklausėte dievo.
Gudelienė iškarto verkšleno, meldėsi. Bet 

ilgainiui tasai dievotumas pasikeitė į nea-
v i • * i _ 0 k?™ k°kiti I džia, ilga, benugarkaulinę prakalbą,

kerštu, nepasitikėjimu. Išėjusi is bazny- ■ -
čios, atvįrai, nedvejodama tarė Gudeliui:

—Paskutinis ipano čia žingsnis... mylė
siu dievą, bet tokių niekšų neklausysiu, są-^rmkft 
Jie išdergia mano vaiką—vienatinį vaiką, 
kuris dąjbar pasirodė man tik vienatine 
viltim, kuris už vis brangiausias mano - _ .
turtas!... Jie nori išplėšti mario paskuti- it kokia slog_a ant jų užgulė. Tarsi ty
mus sūnus ir pasiųsti, nežinia kur, mirti... ■ lgiimu suakmenėjo. I
Būsiu katalikė, bet neklausysiu ju, neklau-! —Kalbėkit!—šaukia pirmmmkas.-Prie- 
sysiu!-.. .—pabrėžiančiai šaukė moteriškė. šingai, uždarysiu susirinkimą.
—Niekados, niekados, niekados!... —Až nonu balso,—taria vienas, bene tik

Pykdama, degdama kerštu, jinai krypa- lenk^ .tautybės dar jaunas žmogus, 
vo linkui namų, paskui Gudelį. I Pasistojęs, silpnokai išstena:

I

SKYRIUS XIX i —Aš manau, kad... registruotis ka/rei-
I [viavimui..: palikti... ant kiekvieno as-

Jei dramų ar tragedijų rašytojas būtų |mens sąžinės...
atydžiai tyręs jaunų vyrų, ypatingai imi- Nedrąsiai mikčiodamas, abejodamas iš- 
grantų, pergyvenimus 1917 metų vasarą, sunkęs šiaip-taip kelis nebaigtus sakinius, 
jis būtų galėjęs prisikrauti neišsemiamos pasižvalgęs į stovinčius it drigantus polici- 
medžiagos savo kūrybai. Sakome, ypatin-1 jautus, atsisėda.
gai imigrantų todėl, kad jie^ skaudžiausiu^ | Vėl tyla. Tas dar daugiau nekantravi- 
širdies sopėjimus _ ir perštulius pergy-; mo žėrė į klausytojų jausmus.
veno. Jie nonorėjo kariauti. Dauge- i —Aš noriu balso,—pakyla kieno tai, vi-
lis juju juk anapus Atlantiko buvo pali-1 duryj svetainės sėdinčio, .ranka.
kę savo tėvus, senas motinas, jaunas žmo-; —Kalbėk!

Pasistoja Adomas.
_ Visų akys sugula ant jo. Biskį ner-

arba karaliaus _ Emanue- vuotas, paraudęs, bet drąsus. Jis eina lyg
v. J1® atvyko pasislėpti, pasi- satletas tiesiai į estradą.- Atsistoja prieš 

liekant čia tūlam laikui, kol tam tikras am-; tūkstantinę minią savo idėjos, draugų. Su
sius bus pergyventas^ o paskui—grįžti at-'koncentravęs pajėgas, nestipriu, bet skam- 
gal pas saviškius.. Kiti m.anė greit parsi- bančiu tenoru' pareiškia: 
trauksią savo gimines ir čia laimingai am-' ‘ , T_ .
želi praleisiu. Tik štai, nelauktai, netikė- —Plūgai! Kadangi musų partija ne- 
tai jie ‘šaukiami kariuomenėn šičia, šitoji1110^0 oriJentuotis šita.taip svarbia padė- 
saugumo šalyj1 ' ^ai kent, mes, nariai tarptautinės susi-

Nedyvai. todėl, kad šitie žmonės regist-!.“ninku armijos turime nu
ravimu militariškiem reikalam domėjosi'staty alsklas Railes savo darbui. Mes 
daugiau už vietinius.

Juozas Gudelis buvo pirmutiniu, pasiža
dėjusiu įstoti armijom Telegram net jol 
atvaizdą savo skiltyse išspausdino, išgirdą- 
mas ikaipo geriausi patrijotą.

Ne taip buvo su Adomu. Jis nenorėjo 
nė pamąstyti dėtis šautuvą ant peties.

Adomo kietas įsitikinimas, kad socialis
tų partija sulaikys Amerikos įsikišimą į 
karą, o jei ir ne sulaikys, tai bent smar
kiai jį suparalyžiuos savo protestais, ma
sinėmis darbininkų kovomis, kas dien re
gimai tirpo, it šmotelis cukraus arbatos 
stikle. Jam rodėsi, kad St. Louiso suva
žiavimo obalsis: “Nei vieno žmogaus ir 
nei vieno skatiko pinigų šitam karui” ban
doma pamiršti arba kaip nors apeiti. Juk 
suregistravimo diena artėja, o žinių nėra

ni DELIS SUVAŽIAVIMAS
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo načionalis suvažiavimas įvyks 
29-30-31 d. gruodžio, Labor Lyteum 
svetainėj, 35 Miller St., Pittsburgh, 

... . . J Pa. Lietuviai darbininkai, ne tik
_ reikia įtikint, nuo t. d. a. L. S. kuopų siųskite

Audėju pirmoj vietoj mūsų simpatiza- delegatus, bet ir nuo pašelpinių 
... - draugijų bei kliubų, nes labai svar

bu turėti nors 10 nuošimtį lietuvių

Delegatų rinkimas yra vie
nas nuo kuopos arba nuo draugijos, 
o paskui seka po vieną delegatą nuo 

Pasveikinimus, aukas ir 
Tokioj kovoj 'visus kitus suvažiavimo reikalus siųs- 

’ J į^ite per Lietuvių Biurą. Centro Biu
ro sekretorius V. V. Vasys, 3116 So. • 
Halsted St., Chicago, Ill. 288-90 ,

Baltasis Šovinizmas Tarpe 
Baltimorės Lietuvių

Pereitą nedėldienį įvyko 
tarprasinis mitingas—1 e k ei j a. 
Darbininkų baltų ir juodų su- darbininkiškose 
sirinko apie pusantro šimto, se, turi būt keliami tie klausi- 
Kalbėjo drg. Murdock; organi- mai. Būtinai 
zatoriiis Nacionalės
Unijos. Jis kalbėjo apie pieti- toriai, kad negrai yra žmonės, 
nių valstijų darbininkų padėtį lygūs baltiesiems.
ir jų kovas.

Po mitingui balti ir negrai • būtinai 
darbininkai nuvyko į lietuvių' 
svetainę, 851 Hollins St., kur
buvo padengimas balius Ko- ^ais pilniausiai turėtų būt

Kad prieš delegatų, kur dalyvaus apie 1,000 de- 
kapitalistų klasės išvystytą ra- legatų, p-’-—x- 
sinę neapykantą prieš negrus, [ - •
____ i reikia vesti intensyvę 50* narių., 
ir griežtą kovą. ' 

j Komunistų Partija visais bū- 
; re

miama mūsų simpatizatorių.
Darbkoras.

PAJTEšKAU savo sesers Onos -Stu-
Činskiūtes, Grabauskų kaimę, Kros

nos parapijos, Marijampolės apskri
čio. Prieš karą ji buvo Lietuvoj, 
girdėjau, kad rengėsi važiuoti Ame
rikon. Jeigu ji randasi Amerikoj, 

I tai malonės atsišaukti arba kas ži
note, malonėkit pranešti. JieŠko 
Pranciška Stučinskiūtė, po vyru Gu- 
mauckienė. Mano adresas toks: F. 

; Gumauckienė, 26 Cator Ave., Jersey 
City, N. J. C266-290)

Dauge-1

kę savo tėvus, senas motinas, jaunas žmo
nas;4 artimų giminių daugybę. Nemažai i 
jųjų atbėgo šiton šalin, prasišalindami nuo 
caro, kaizerio, 
liaus armijų.

Pirmininkas čiaukšteria plaktuku į sta
lą. Susirinkimas pradėtas.

Svetainėj tyku.
Pasirodo kalbėtojas, vietinis vadas. 

Aiškina neturįs jokių iš centro įsakymų.[ 
Sprendžiant spaudos pranešimais, centro | 
nuomonė yra: palikti viską narių sąžinei; i 
kiekvienam nusitarti ir pasirinkti tinka- 
miausį kelią. Kalbėtojas pareiškia, kad ir 
čia susirinkusieji būtų atsargūs. Jei daro 
ką, tegul atlieka tyliai, be triukšmo, nes, 
kaip visi mato, nustatytais polici j autais į 
pasieniai mėlynuoja. Be jų, dar nemažas 
skaičius slapukų, kurie trukdysią “perdaug 
garsiai kalbėti”.

Įžangos darytojas pabaigia savo nuobo-

—Draugai, ką darote?—klausia pirmi
ninkas, rūkydamas storą, apšerpėjusį ci
garą.—Ką darote? Kurie manote imti bal-

Tyku.
’. J i ' '.I-: ' •’

Nariai žiūri viens į kitą. Nedrąsa, bai-

—Aš noriu balso,—taria vienas, bene tik

—Draugai! Kadangi musų partija ne-

saugpmo šalyj b
Nesdyvai, todėl, kad šitie Žmonės regist-d<1™L'l¥I,1"1I1.KL-1 aruW į“? 

ravimu militariškiem reikalam domėiosi ■ statAj. alskias .ganės savo darbui.
uzgyreme pereitų metų suVaziavimo rezo
liuciją, kurioj buvo pasakyta: “Nei vieno 
žmogaus ir nei vieno skatiko-pinigų šitam 
karui!” Neturime jį remti, nes jis ine už 
mūs reikalus vedamas. Jeigu esame išti
kimi suvažiavimo nutarimams,, tai ir gyve- 
niman vykinkime ištikimai. Nei vienas 
darbininkas neturi registruotis!...

Tariant “neturi registruotis”,' Adomas 
suriko smarkiausiai, kaip galėjo, ir, ryš
kesniam pabrėžimui, jis, matomai nejučio
mis, vartojo tokią gestikuliaciją, kokią 
naudoja geriausi oratoriai: iškėlęs abi su
gniaužtas kumštis, leido žemyn, drąsiai 
trenkdamas į stalą, ■ . 1 l '

Pilnutė svetaine jaunų vyrų, tarsi iš mie
go pabodus, it sprogo, pąleisdainą savo del
nus plojimui. Dalis ėmė Šaukti: “Tiesą 
sakai, tiesą!* A’?

Prie scenos stovįs policijoj seržentas siu
to. ’ A ;

—Stop that, stop!—-ji^ pradėjo rėkti.
' (Tąsa bus) ’

“O gal partijos vadai turi kitokius bū- 
* dus išdirbę kovai prieš karą? Gal juos 

paskelbs tą pačią dieną arba diena prieš? 
Gal kaip nors slaptais keliais jie bus pri-

t ■ į v i

t

munistų Partijos.
Tūli fašistuojanti elementai, 

pamatę įeinant į svetainę neg
rus, labai nustebo. Mat, tar
pe lietuvių baliuje pirmą sykį 
negrai pasirodė. Atsirado net 
ir tokių, neva “progresyvių,” 
kurie susirinko į grupę ir de
monstratyviai apleido svetainę. 
Tai negražus, smerktinas ir ne-Į 
progresyvis tų žmonių pasiel
gimas.

Tokie žmonės, kurie sklei- įvairius šokius, 
džia neapykantą prieš negrus ..........
darbininkus, negali būt tole
ruojami progresyvių tarpe.

Kuomet Komunistų Partijos 
Baltimorės organizacija užve- .. o .y, ... , Draugijų Svetainėj, 4637 W. Vernonde griežtą ir mtensyvę kampa-j Highway. 
niją r 1 ............. 1 ’ ’ ’
visas užtvaras rasinės neapy- ^lsbus 
kantos, lietuviai j“ 
darbininkai tokią kampaniją L. A. 
turi remt visais būdais.

Baltimorės mieste egzistuo
ja ne tik “blue law”—įstaty
mas, pagal kurį tiktai melstis! 
neuždrausta, bet negrų neapy 
kanta stovi ant 
laipsnio.

Negrai darbininkai, sale 
baltųjų, dirba dirbtuvėse, val
gyklose, ant gelžkelių, ant do
kų, gatvių, ir bjauriausiu būdu 
išnaudojami, o teisių neturi. 
Jie neturi teisės eit į svetainę, 
į valgyklą sykiu su baltais |kit, yra svarbių reikalų, 
žmonėmis. Svetainių savinin- nauJvi narių. Sckr. P. Kašaraus- 
kams yra duotos teisės nuo į 

[valdžios, kad neįsileist negrų 
visai. Praktiškai, negrai ne tik 

[kaipo darbininkai, bet ir kąi- 
ipo juoda rasė žmonių, neturi

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
į Liaudies Namo komitetas rengia
i šaunų vakarėlį su šokiais subatoj, 7 
gruodžio, Liaudies Name, 8th St. ir 
Fairmount Ave. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus gera mužiką ir grieš 

, tat kviečiame visus t 
atsilankyti ir pasilinksminti " 
jai.

DETROIT, MICH.
Jungtinių Valstijų Komunistų 

Partijos VII Distriktas šaukia mari
nį visų. .Partijos narių susirinkimą, 
kuris įvyks 10 d. gruodžio, 7:30 vai. 
vakare, svetainėj 1343 E. Ferry St. 
Šiame susirinkime 'bus labai daug' 
svarbių reikalų. Buįs svarstomą, kąijp 
gavus Partiaji daugiau naujų nąrių, 
“Daily Workeriui” daugiau nabjų 
skaitytojų; kaip subudavojus dirbtu
vių branduolius, kur jų nėra, ir tt. 
Todėl visi nariai ir narės, pijvalo bū
tinai dalyvauti. J. V. K. P. Vii Disj 
trikto ,org. J. Stachel. ■ ' 287-9

Bell Phone, Pyplnr 7541

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja nundruąius 
ant visokių kapiniu. Norintieji 
gęriausio patarnfcvipio ir už h 
įmainą, nuliūdimai valandoje ša• Jiengė-

288-9 I

DETROIT, MICH.
P. L. A. 47 kuopos metinis su

sirinkimas bus nedėlioj, 8 gruodžio, 
i 

_. Pradžia 10 vai. ryte. Visi 
prieš kapitalistų klasės nariai dalyvaukit šiame susirinkime, 

renkama valdyba 1930 me- 
. . ...,. Taipgi ir naujiems nariams

progresyviai dabar gera proga Įsirašyti į A. P. 
nes nupiginta įstojimo mb- 
Tat nepamirškit atsilankyti.

Sckr. J. Povilaitis. 288-90-

A.

YONKERS, N. Y.
A. L. D. L. I). 172 kuopos susirin

kimas bus seredoj, 4 gruodžio,: po 
num. 252 Warburton Ave., 7:30 vai. 
vakare.. Visi nariai ateikit, yrą svar
bių reikalų. J. Yodeikis. 287-8

PLATINKITE “LAISVĘ

; temą
3! pas mane.* • Paę/ mane galite 
.uti. lotus ant visokių kapinių 

už žemą
gauti lotus ant vi 
kuogeriauslose]viętose ir 
kainą. Į

1023 M t. Vernon
PHILADELPHIA,

Street
PA.

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

Brooklyn, N. Y.

“LAISVĖ”

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

SHENANDOAH, PA.
I A. P. L. A. 4 kuopos susirinkimas 
į bus nedalioj,. 8. gruodžio, *A. L. D. L. 

vv. . i D. 17 kuopos kambariuose, 2 vai. po 
atlgSCiauŠlO pietų, šis susirinkimas bus metinis, 

turėsim išrinkti naują valdybą. Tat 
visi nariai malonėkit atsilankyti. At
sivesk! t ir naujų narių. Sckr. J. 

Pacauskas. 288-9

CHESTER, PA.
A. L. D. L- b. 30 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 8 gruodžio, Lie
tuvių Kliube, 339 E. 4th St. Pra
džia 10 vai. ryte. ’Visi nariai atei- 

. Atsiveskit
ir naujų narių, 

įkas. 288-9

CASTON ROPSEVICH

IMM

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

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

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

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)‘T ALSAS”

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

/1

t1930 METAMS
GREIT BUS GATAVAS

KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

46 Ten Eyck St.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 80c; po 6 vai. vakare 75 c. 

rv»rn J Antroj klasėj lašais išsimaudymas /■» •
EX.IKA ir ttdegojimas per visą naktj ant jį C60101 

trečių lubų, pringam kambaryj —
M. TEITELBAUM, Manadžeria

Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiŠka Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderzUškais pagerihiihaia -čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su Šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūri) m vandeniu.
LAPUOTOSŠlšSIPfiKlMUt VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj. 
Utarninkals nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai dalei i&sipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir, . s i&sipė 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu 'garantuotu patarnavimu. 
29-31 MorrėlI Stteet, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Brbadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. V.
Telefčnas: Pulaski 1090
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EXIST®A. L. D. . D. ŽINIOS
BOSTONO NAUJIENOS

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

. D. L. D. XIII ; bininkų. Bet mes, XIII Ap-
APSKRIčlO DRAUGUS sfcričio draugai, nuleidome ran-

■ rankas ir nieko neveikiame.
• Ilgiau taip negali būt. Mes 
turim vėl suburt mūsų spėkas Į

'į veikimo ratą ir tęst tokį pat

,| pradėta lošti 5 vai. Nerįmau- 
i jaut 'publikai, nesmagiai jautė- 
I si visi ir patys aktoriai. At- 

Lapkričio 22 d/ A.” L. D. L. leityje reikėtų vengti tokių ap- 
Kadangi veikalas

: “Du Broliu’’ geras, perstato

Mes, susirinkęs būrelis drau-j 
gų, pakėlę klausimą'apie A. L. ■ 
D. L. D. XIII Apskritį, matome i 
reikalą tart kelis žodžius į. ,
XIII Apskričio išrinktą valdy-1 darbą, kokį mes tęsėme keli 
bą, į, jo kuopas ir narius.

Draugai, šiuomi
metai laiko atgal. Draugai, 

nedarbo'yra būtinas reikalas šaukt XIII 
ąiautimo laiku, iš vienos pusės,' Apskričio konferenciją pra
eigų kapojimo ir draskymo džioje 1930 metų. Visos ap- 
darbininkų į grupes, iš. antros^kričio kuopos ir norinčios prie 
pusės,“ i-*^ųd*arbininkus verčia 'jo prisidėti, privalo imtis už 
jungtis' l’Veikimo' organizaci-.; darbo : šaukt konferenciją ir 
jas ir organizuotai stoti. prieš * skaitlingai joje dalyvauti, 
kapitalo užsimojimą ant dar-! Būrelis XIII Apskr. Draugų. 
- —į . ■' -u_------ ► —i------ ■------1----:  L   ;-----------

(“Laisvės” Biuro Pranešimai)

D. 2 kuopa So. Bostone buvo'sireiškimų.
surengus prakalbas. Kalbėjo j — 
drg. L. Prūseika. 1 . _ /
įprasta rengti prakalbas pap- į toriai irgi buvo parinkti, tai' 
rastais vakarais, bet visgi pub-1 Publika pilnai pasitenkino, 
likos prisirinko daugiau, negu i Vietomis ji gardžiai pasijuo- 

Itikėtasi. Pirmoj dalyj savoje, o vietomis nenoroms aša- 
jkalbos Prūseika darė peržval-.rQs riedėjo. Aktoriai visi.sa-j 
gą visų mūsų politinių partijų, j vo roles atliko labai gerai ir 
sulygindamas ju veikimą _  ,
tuvoj ir Amerikoj. Nurodė,' su kitu veikalu pakvies Laisvės 
kad klerikalų partija paremta Chorą.
tikėjimiškai sufanatizuotu perstatymui buvo šokiai.

tavo fašizmas, tai ir jie susi
uostė su tais fąšistais ir suda4 
re trJicę. žinoma, dabar,jų 
yrą ne pusantro tuzino, bet 
daug daugiau—trys asabps, o 
vienas fašistinis dievas. Ir 
jiems Čia sekasi geriau, negū 
Zablackui su muilu. • i i
Antros ir Trečios Prakalbos | 

Buvo surengus Lietuvos Sū-
Nors čia ne-.mūsų, lietuvių, gyvenimą, o ak- nų įr Dukterų draugystė de

šimties metų sukaktuvių 20 ir 
22 d. vakarą. Draugystė, kai-i 
po liuosa nuo Romos trusto,' 
kalbėtojum buvo pakvietus kun. I 
Mockų. Įžangos buvo 15c, betl 

......................._ žmonių per abu vakarus prisi- j 
į Lie-, tikimės, kad vietos lietuviai ir'rinko pilna svetainė, ir Moc-1

KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ A S

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

: kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, 9669Bell, Oregon 5136

"LAISVES“ KONCERTAS
T* ♦ ** « * ■'V* \

BROOKLYNE
Nedeiioj, Gruodžio (Dec.) 15,1929 

-BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 WILLOUGHBY AVE 
Po Koncertui Šokiai.

Pradžia 3:30 po pietų.

1 Išanksto įsigykite įžangos Biljtetus!

Orkestrą E. Retikevičiūtės
Įžanga 7Scf $1, $1.50 ir $2

Ištisa Programa Šiaip Išrodo

ELENA RETIKEVICIŪTĖ su darys orkestrą iš 7 kavalkų.

ELENOS RETIKEVIČIŪTĖS TRIO JI i 9Ši garsioji pianistė specialiai “L.” koncertui suorganizavo 
piano-celo-smuiko trio, kas bus naujanybė visiem.

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

operoje, dabar dainuoja Philadelphijos operoje. “L.” kon
certe jis duos 10 dainų. '

SESERYS PAULIUKONIŪTĖS
Massachusetts garsiosios duetų dainininkės. Ne tik kad 

jos ęlaįrtųųa Ųaisy^s konęerte,. bet tuo pat laiku įdainuos kele
tą rekordų Columbia Phonograph kompanijai.

, LYDIA KORETZKY, Mezzo-Sopranas
Ji yra ukrainietė* dčdri saVb talentu užkariavo amerikonišką 

sceną iš savo artimų kaiipinlĮų • rusiu' dąiųininkių, dainuos ir 
mums. -. f? A i' f- ’ f '1/ I • K G ; ‘ H

' rMAlN'lĖR!Ų KVAąTąTAS IŠ SHENANb0AH, PAi
J}is dainuos revoliucines dainas tfokitiose rūbuose, kaip mato

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

MARGARET E. ČESNAVIČIOTĖ
Pagarsėjusi sdvo sidabriniu lyriškų sopranu ir atsižymėjusi 

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

BROLIS IR SESUO SKUČIUKAI
Atsižymėję šokikai brolis ir sesuo Skučiukai šoks keletą 

kavalkų sceniškų šokių, kurie bus ytin įdomūs.

* A. B. ARLAUSKAS, Tenoras
Arlauskas jau nuo senai žinomas’kaipo daininįnkąs, tačiau 

po tfįjų metų kasdieninio lavinimosi, jis jau hė -tas, kokiu mes
jį Žfriome. • i ■

kus tiek pridarė juokų, kad j 
visi juokėsi susiėmę pilvus.

Publikai prakalbos patiko, - 
nes liudija ve, kas. Prie užbai-J 
gimo prakalbos Mockus už
klausė publiką—kas norite, I 
kad vėl atsilankyčiau su pra
kalbomis į šį miestą, pakelkite 
ranką, tai visi pakėlė rankas, ■ 
išskyrus apie pusę tuzino mas-l 
lionj<ų.

Minėta draugystė gyvuoja | 
getai finansiškai ir vis prisi- 

buvo užkviestas L. rąšb naujų narių, 
iš Brooklyn, N. Y.! .;-W. Lynne yra trys’pašelpi- 

i arti trijų nės draugystės ir dvi “susai- 
pirma pradėsiant pra- dės,” taipgi pašelpjnės. Prie 

nu-'kalbą, kalbėtojas pabare lyrie-, vienos priklauso vyrai ir mo- 
kad tautininkų partija, į čius lietuvius, kad mažai žinių terys, o prie kitos-^-vienps mo- 

nabašninkas. j laikraščiuose matosi iš vietos terys. Naujų nartų negauna, 
juos yra toks įvedimas: 
pat atidarant mitingą, 

i pirmininkas ar pirmininkė su- 
prakal- klupdo visus narius ir visi mel- 

’, kad dievas 
kaip krokodiliais, j nauda neša A. L. D. L. D. del geriau padėt kpliotis mitinge, 

■darbininkų, kvietė kuo dau-: ' Pavasario žiedas,
iausiai rašytis prie jos ir pla-i ~———————— --------

’ ir “Vilui” ii' tt 1

), kada Lietuvos i BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

‘ Po perstatymui buvo šokiai,
šmugeliu ir išnaudojimu ne tik Publikos susirinko daug ir ren

gėjams liks nemažai pelno.
R.

sveikų žmonių, bet ir palie
gėlių, kaip kad daroma ir( 
dabar ant Maldeno kapų, j 
paskelbus “stebuklus.” Kleri-j 
kalų partija visuomet ir visur, 
eina su kapitalistų klase ir nie-i 
kad nestoja kovon už 
ninku reikalus. Todėl darbi- ■ 
ninku klasė nieko gero negali i kalbas lietuvių svetainėj. Kal- 
laųkti iš klerikalų partijų, ku-’bėtojum 
rios savo priešakyje turi tokius ; Prūseika.

j sutvėrimus, kaip pralotas OI- ■ žmonių prisirinko 
Įšauskas, nuteistas kalėjimai! 'šimtų. 1.
j už žmogžudystę. Toliaus j 
i rodė, 
faktinai, gyvas 
Lietuvoj stambiausi jo 
pasibučiavo su fašistais, 
ir tokie “laisvamaniai, 

{daktaras šliupas, kuris per vi
są laiką Romos kunigus kitaip ; bą 
nevadino, I 
dabar atsiklaupė prieš j 
pabučiavo į ranką ir eina su'gįa 
fašistais. Amerikoj jie taip ■ tinti “Laisvę 
nusibankrūtinę, kad net savo Prisiminė ir 
organizacijai neturi iš ko pir-l]itiką. Saki 
mininko išrinkti, nes kuomet darbininkas pasipriešina prieš 
išrinko Bukšnaitį, tai paskui valdžią, tuojaus riša prie stul-i 
turėjo atšaukti, kadangi jis ne-. p0> duoda krūtiėn švino ir si u n-j Salės t del Balių, Koncertų, Rankiotų, 
priklausė prie partijos. čia pas Abraomą. O kada pra- V’e^?vių, Susirinkimų ir tt Puikus

Pertraukoj parinkta aukų lotas Olsauskąs nužudė savo Keturios bulių alley's, 
padengimui lėšų. Surinkta [meilužę, tai gavo tiktai G me- 
$25.18. Kadangi prakalbų su-j tus lengvo kalėjimo ir dar tiek 
rengimas lėšavo $17.98, tai H-j nesėdės, nes Smetona anksčiau 
ko $7.28, kurie paskirti argen- 
t'iniečiams įsigyti raidžių lieji
mui mašiną.

Antroj kalbos daly i puikiai 
rįurodinėjo SoVie.tų, ^Sąjungoj 
vykdymą penkių metų indus

trializacijos plano. Nurodė, 
j kuomet visose kapitalistinėse 
i šalyse ilginama darbo valan
dos ir kapojama darbininkams 
algos, tai Sovietų Sąjungoj at
bulai—trumpinama darbo die
na ir keliamos algos. Nuro
dė, kad ten valdžia deda visas 
pastangas pagerinimui 
ninku sąlygų.

darbi-1

W. LYNN, MASS.
Trejos Prakalbos

Lapkričio 19 d. A. L. D.
j D. 11’9-ta kuopa parengė pra-

L.

šulai | lietuvių visuomenes judėjimo,!
čia yra didelis būrys lietu- . PriesNet: nes 

kaip vių.
Kalbėtojas pradėjo i

ir plačiai paaiškino, kokią džiasi nobažnai,

darbi-

Bosto-Lapkričio 29 d. So.
ne Laisvės Choras turėjo su
rengęs kostiumų balių, kuris 
visais atžvilgiais pavyko. Jau 
senai buvau matęs tiek daug 
ir tokios gražios publikos pri- 

kaip dabar, 
publika cho- 
reikia dirbti 
tai publika 
baliaus liks 
tolimesniam

ir tokios gražios 
kimštą svetainę, 
Tas parodo, kad 
rui pritaria. Tik 
visiems bendrai, 
su mumis. Nuo 
bus gražaus pelno 
choro veikimui.

Lapkričio 24 d. Laisves Cho-; 
ras turėjo surengęs draugišką! 
vakarienę su programa, kurią 
išpildė pats choras ir • pavie
niai nariai. (Nors įžanga bu-j 
vo nemaža, . doleris ypatai 
(čia, paprastai, būna nuo 50 
iki 75c),' bet publikos prisi
rinko pilna svetaine. Sykiu'ne
galima buvo • tusus svečius ir 
susodinti, reikėjo antru sykiu 
sodinti tuos, kurie pirmoj ei
lėj petilpo. Choras ir atskiri 
solistai puikiai palinksmino 
svečius, o gaspadinės ir gas- 
padoriai pateikė svečiams pui
kią vakarienę. Kurie dalyva
vo toje vakarienėje, tai likosi 
pilnai patenkinti ir skirstyda
miesi pageidavo dažniau su
rengti tokių vakarienių. Nuo 
vakarienės chorui liks pelno.

į Dainuos Brooklyno didysis AIDO CHQ$AS?. vądovaujamas 
t;. B. šalinBttp^i^ pagMljugfe LYROS CHORAS, vadovauja* 
mas O, įžemino. / . . .........  „ .

949-959

i MES.jPATAIKOM .
Taip sako A- Tacilauskas, ’savininkas Restauracijos ir salėsi '961 

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

penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
id švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 

kvepį 1”
M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street,. Lawrence* 

Į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
parsitraukia.

Mass., 
šimtų jų

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. RE1KA.U- . 
SKAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais pa> 'i 

si trauki a 
parduoda, uio mhu, ,

giria ir pažangūs, supratlyvi žmones visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN'S CIGARS visi

John Naujokas
Taip pat darbipinkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood AvM 

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apiclinkes biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brdoklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono*—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu-, 
buose, ant Balių ir storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystSs 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris* Visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
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.

. i n u —.mm—mm

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeifcu kenčiate nuo: 
KrĄujo, Odoą ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpiin®, Nųsiųiinimo, GaJ- 
vo^vaiglo', Skilvio, Žarnų ir Mėslažarnės Ligų, 

i ' i 1 įCąlvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Tadidėjusiii 
Liaukų, Plaučių, KvijĮmo^mųjų Dūdų, Nosies ir 

fSya Gerkles Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
\ H Skaudėjimo* .'Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi- 

S a';. jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrh 
j ’r Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 

sinis, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
U,istov'os pa^kiučs. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ
Kiaujo Ištylimai,' Laboratorijos Bandymai

•'IN A MOS. . *
oughby Avenue

Stagfr 3842
jį paleis iš kalėjimo. Aplodis
mentai pasipylė po visą sve
tainę, o čia sėdėjo apie pus
antro tuzino smetoninių mas- 
lionkų, kuriems tas baisiai ne
patiko.

Po pertraukos tas pats kal
bėtojas plačiai išdėstė apie 
“Laisves” ir “Vilnies” spaudą. 
Pasirodo, kad tie du dienraš
čiai užsilaiko gerai, nepaisant, 
kad jų priešai skelbia jiems 
bankrūtą.

Užbaigus prakalbas, pirmi
ninkas ’A. Beržilionis pagyrė I
publiką, kad labai ramiai užsi- importuotų tabakų. / 
laikė. ' —-------- 1------------ ------------------

Aukų surinkta 7 doleriai siupo 10 CENTŲ IR DAUGIAU 
centais ir daug literatūros pra-1---------- - ------- ;----------------------

Tek.

J.^—1

Tai Tie švelnus Cigarai, 
Kuritį Jus Pageidavo!

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iŠ

platinta. x
Trys Asabos—Vienas Dievas

• Keli metai atgal čia buvo 
dvi kuopos—socialistų ir san- 
darokų ir abi puikiai gyvavo. 
Bet pasakykit, kur jos dabar? 
Ogi Maldene, švento kryžiaus 
kapuose, kurie dabar.žmonėms 
stebuklus rodo. Pasiliko apie 
pusantro tuzino narių, kurie 

i per keletą meti) blaškės ir nie- 
jkur pagelbos negalėjo gauti.
Bet kuomet Lietuvoj .užviešpa-

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL į 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos eiga- : 
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 1 
nėjame, kaipo užsakymus^ 
(orderius).

X-Spinduliai,

D B. ZI NS. 110 EAST 16!h ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, bet 

ir į grabiį paguldo. Bpt tie, kurie vartoja po plačiu Ameriką pagarsėjusius
KT1 , , (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UiUrban s Cold Powders 75c už bak8« apsiKinkiuok nuo savo 

amžino priešo 1

XT - — rm v yrR kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą viduti 1’1)0 Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ. BULGAIUŠKŲ, HOMEOI’ATIfiKŲ IK KITOKIŲ VAISTŲ 
x TEGALIME GAUTI PAS—

^r^aas

Siųsdami pinigus
su savo .adresu, užrašykite: K v

FRANK A. URBAN’S PHARMACY N?e> -T
" 151 Metropolitan Avė., •

I \ > 'į Brooklyn, N. Y.
_______ : ' • ' ____ ___ —— ' ■ •

Aš. žemiail' pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man prisiųsti 
URBAN'S COLD POWDERS it" URBOLĄ, su nurodymkii, kaip vartoti.

Vardai

No....

M Įeitai Slat®

Veikalas “Du Broliu” 
Brightone

Lapkričio 28 d. vietos lietu
viai turėjo parengimą paminė
jimui trylikos metų nuo įsikū
rimo nuosavos svetainės—na
mo. Programos išpildymui bu
vo pakviestas Laisvės Choras 
iš So. Bostono pastatyti scenoj 
veikalą “Du Broliu.” Garsin
ta buvo pradžia’ 4 vai. po pie
tų, bet užtrukus vienam svar-’ 
biųjų aktorių—Zenonui, kurio 
rolę turėjo draugas Stonis, A

. ■-■•/j-..-.:

4 Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
. M. BalchnnaSv Navininka s. Tel. Stagg 6533

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VQLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 786 Lexington Ave.
Įsteigta 25. metai, Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią į pasisekimą.. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales (klaąės moterims. ( Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais. • i

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Puslapis šeštas ' ' L A T S V B . Trečiai!., Gruodžio 1.1929

VIETOS ŽINIOS
Visi Šiandien Vakare į Prakalbas

Brooklyniečiams bus plačiai 
,/iuŠviesta tragiškoji Gastonijos 
audėjų kova šiandien, trečia
dienio vakare, gruodžio 4 d., 
Ukrainų Svetainėje, 101 Grand 
St., Brooklyne.

Kalbės vienas iš katorgon 
pasmerktų ir dabar apeliaci
jos teismo laukiančių Gastoni
jos streiko vadų, ‘McGinnis. 
Antras, Henry Buckley, darbi
ninkiškos “džiuręs” j'narys, iš
duos raportą, kaip kapitalistų 
nupirkti teisėjai vedė bylą ir 
nukaitino streikierių darbuoto
jus. Tiedu draugai patys da
lyvavo gastoniečių kovoj ir

todėl jų kalbos bus tikras 
veidrodis tenaitiirių įvykių.

Lietuviškai sakys prakalbą 
drg. R. Mizara.

Lietuviai darbininkai, išgirs
kite, kas dedasi kitur. Tas pat 
galės neužilgo būti ir Brook
lyne ir New Yorke.' Nes kapi
talistinė priespauda išves dar
bininkus iš kantrybės, ir čia 
taipgi prasidės didesnės ko
vos.

Prakalbų pradžia 17:30 vai. 
vakare. , Jas rengia 17 kuopa 
Lietuvių: Sekcijos, Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo. .

Išsinešė Plėšikai “Seifą” 
Su $2,525 iš Krautuvės

Plėšikai įsilaužė į Weberal- 
lo departmentinę krautuvę, 
623 <Myrtle Ave., Brooklyne, 
įr išsinešė plieninę saugos 
spintą (seifą) su $2,525 pini
gų. Spinta svėrė 500 svarų.

Pirmadienio rytą, 7 :30 vai., 
nežinomas plėšikas plyta iš
daužė J. J. Saver’o “panšapės” 
langą, 662 Manhattan Avė., 
Brooklyne; pasigrobė dikčiai 
brangių daiktų ir pabėgo, pir
ma negu savininkas, buvęs 
tuo laiku užpakalinėje kamba
rio dalyje, paspėjo pranešti

Rengiasi Dideli ir Maži į 
Drg. L Prūseikos 25 Mėty 
Literatūros Darbo Vakarą

Teatras “Nervai” Be 
Priprastos Reklamos

Pas mus, lietuvius, parengi
mai perdaug reklamuojami. 
Ar tai rengia perstatymą, ar 
koncertą, net ir paprastus šo
kius, tai taip juos per spau
dą reklamuoja, kad skaitant 
kartais net piktumas užeina. 
Tų gyrimų aktorių ir daininin
kų be saiko ir be laiko. Todėl 
mes panašaus apsireiškimo 
vengsime. „Mūsų perstatymas 
(A. L. D. L. D. 185, L. D. S. 
A. 111 ir S. L. A. 322 ku^pų) 
įvyks sekmadienį, 8 d. gruo
džio, svetainėj Ozanam Hali, 
10313—103rd Avė. (tarpe 103 
ir 104 gatvių, netoli Oxford 
eleveiterio stoties), Richmond 
Hill. Pradžia 4 vai. dieną.

Suloštas bus didelis veikalas 
—trijų aktų komedija “Ner
vai.” Jis perstato Lietuvos 
buržujų šeimynos gyvenimą 
ir kodėl jiems genda nervai. 
Juoko bus. Lošimas užims 
pustrečios valandos. Aktoriai 
parinkti geresni, kokius mes 
turime. Kaip jie . savo užduo
tį atliks, čia nereklamuosiu, 
nes kurie atsilankys, tie patys 
pamatys. į Patį veikalą- irgi ne
reklamuosiu, nes jau sakiau, 
kad bus teatras be reklamos. 
Pagaliaus, kurie pas mus buvo

džįo darbininkiškos organiza
cijos, atžymėti to veikėjo‘pa
sišventimą darbininkams. ..... .

Tuo klausimu buvo gana 
daug karštų diskusijų. Deši
nieji su aidoblistais šaukė, 
kad čia partyviškas klausimas, 
nes L. Prūseiką nuo savo jau
nų dienų dirbo Komunistų 
Partijai, tai tegul jo sriovės 
žmonės ir atžymi jo jubilėjų.

Kairieji nurodinėjo, kad ko
munistų darbas, tai yra darbi
ninkų klasės darbas, einant 
prie jos tikslų. Komunistai tik 
vieni yra sąmoningi darbinin
kų klasės reikalų gynėjai. Ir 
jeigu L. Prūseiką jiems nuo 
jaunystės iki šiandien dirbo ir 
dirba, tai kaipo tokiam reikėtų 
atiduoti kreditą už jo tvirtą 
stovėjimą darbininkų pusėje.

Vienas “pramonietis” tiek 
įsikarščiavo, kad išdidžiai pa
sakė : “Komunistai atiduoti 
budeliui ant nužudymo ir ank
sčiau ar vėliau jie bus užbaig
ti, ir mes tokių, išdavikų ne- 
remkime!”

Net ir dešinieji nusistebėjo 
iš to žmogaus idiotizmo. O ki
ti mano, kad tam vyrui gaidu
kai gieda, tai nesidyvija, kad 
idiotiškai jis šūkauja. . .

Pagaliaus, po gana karštų 
ginčų, pirmininkas rengėsi 
leįsti balsavimui, bet dešinieji 
baisų sukėlė triukšmą, kad 
pirmininkas “laužąs” taisyk
les, tokius klausimus leisdamas 
balsavimui mėnesiniame susi
rinkime. Tad pirmininkas, 
nenorėdamas, kad susirinki
mas iširtų, tą klausimą atidė
jo nepaprastam susirinkimui; 
bet kuomet bus nepapr. sus., 
tai aišku, kad jau bus pervė- 
lu, nes bus jau po viso jubi- 
lėjaus.

Šreiberis ir Lazaro tapo pa-
liuosuoti nuo savaitinių duok- rius J. LeVanda (Levandaus- 
lių. kas).

fondo būtų. mokama tiems 
bedarbiams, kurie jau tris sa
vaites; nedirbo, tai ketvirtoje 
gaus pašeipą. ■

Pašelpa bus duodama tiems 
nariams , kuriems pripažins 
Pildomoji Taryba, ne mažiau 
10 dolerių ir ne daugiau 30 
dolerių. Tos rekomendacijos 
tapo vienbalsiai susirinkimo 
priimtos.

pundas' paklojo savo opbneritą 
vengrą R. Ladietzę, sveriantį 
208 svarus. Rep. J-kus.

J. Buivydas, 
54 Skyriaus Koresp.

Literatūros Draugijos 
Pirmos Kuopos Nariams

ligi 
d ai-

A. L. D. L. D. 1 kuopa 
šiol turi 170 narių. Tai 
reikia 30 narių iki išpildymo 
mūsų kvotos. Nejaugi mes 
apsileisime? Nejaugi mes pa
darysime sau gėdą?

Nors jau vėlu, nors jau tik 
vieną menesį teturim, bet mes 
galime gauti 
me darban.; 
vieną narį, 
spėkas, kad
mūsų kuopai.

Į paskutinį šių metų mitin
gą, kuris įvyks1 ketvirtą ketver- 
gą gruodžio, būtinai atsives
kite naują narį.

Įvykinkime savo obalsį— 
200 narių pirmoj kuopoj !

Korespondentas.

30 narių. Stoki- 
Tuoj gaukime po 
Įtempkime visas 

nepadaryti gėdos

MIRTYS—LAIDOTUVES |

SUSIRINKIMAI
NEW YORK, N. Y.

Metalo Darbininkų Industrinė Ly
ga rengia, masinį susirinkimą sere- 
doj, 4 gruodžio, Irving Plaza Svetai
nėj, 15th St. ir Irving PI. Pradžia 
8 vai. vakare. Kalbės W. Dunne ir 
kiti žymūs kalbėtojai, Kviečiame vi
sus atsilankyti ir apsvarstyti savo 
reikalus. Rengėjai.

“LAISVES” DIREKTORIAMS
Trečiadienį, 4 d. gruodžio; 

įvyks “Laisvės” spaudos ben
drovės direktorių svarbus su
sirinkimas. Visi būkite. J. 
Nalivaika, sekr. 287-8

NEVVYORKIETĖMS
Brangios dmugės, nepamirškit, 

kad L. D. S. A. 31 kuopos susirinki
mas Įvyks 5 d. gruodžio, pas drau
gę Marks, po num. 2310 Steam St., 
Bronxe. Malonėkite visos ateit, kad 
mūsų susirihkimas būtų patyzdingas, 
kaip kad pereitą kartą. ,K.} S. L-tė;

; ' 287-8

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendŽių, ice cream ir 

stationery Storas. Prie Storo yra
2 kambariai; biznis Įdirbtas, randa 
nebrangi. Pasinaudokit proga. Kreip
kitės po num. 16 Olive St., prie 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 288-91
PARSIDUODA 4 kambarių fomišius.

Galima ir kambarius randavoti, 
randa $20. Iki 11 šio menesio ran
da užmokėta. Taipgi yra ir tonas 
anglių. Už fornišių ir toną anglių 
kaina tik $55. Kreipkitės vakarais 
nuo 5 iki 10 valandai, po num. 432 

i S. 5th St., vienais trepais, Brooklyn, 
N. Y. 288-90

Petras Mandrijauskas, 72 ~
metų, 66-27 Hull Ave., Mas- IŠRANDAVOJIMAI
peth, L. L, mirė gruodžio 1 d., 
Kings County ligoninėj. Bus j

PASIRANDAVOJA kambariai Wil- 
liamsburghę, 4 kambariai, maudy- 

Randa $18.00.palaidotas grudžio 4 d., ...| PASIRANDAVOJA 6 kambariai ir 
j 10 kambariųyal. ryte, šv. Jono kapinėse. } 10 kambarių su visais įtaisymais.

Laidotuves prižiūri grabo-iTel., Stagg 8383. A. B. ZIN1Š, 121

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Union Ave., Brooklyn, N. Y.
(283-288)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Visokiu Rūšiį Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykj atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČ1UK1ENĖ

SA VINTNER

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Naujausi Diagnoze ir Gydymo būdai.

Į

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
' LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havcmeyer 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.

Tel. Stagg 9938

127
(Tarpe

East 84th Street
Park fr I^cxiiiRton Avcs.)

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

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

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

Ateities Žiedo Vaikų Draugi
jėlė ir Pionieriai Ateis Pa- 

svėikinti Drg. L. Prū&eiką 
7 d? Gruodžio,' Litera
tūros ir Meno Vakare

Gruodžio 7 d., šeštadienį, 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pa rengia, * paminėjimui 'drg. 
L. P^ūs4ikoš’25 meti)'iitėrąti- 
ni^dafbd, LITERATŪROJ ĮfR t __ Htvo ,lluo
MENO VAKARĄ. į tą 'pa- užpereitais ir pereitais metais 
rengimą, ateis Ateities, žiedo ant perstatymų, tie žino, kaip 
Vaikučiai ir .pionieriai pasvei-! vjqkn atliplomo 
kinti darbininkų vadą, drg.:L.I Kelrodis, kain nuvažiuoti i

PATINKA “NAUJASIS 
BABILONAS”

Kurie buvh
“Naujojo Babilono,” Sovietuo
se pagaminto judžio, dabai’ ro-l 
domo Cameo Teatre, 42nd St., j 
ties Broadway, New Yorkė, tai! 
gėrisi jo gražumu ir turiniu. 
Veikalas vaizduoja 1871 metų 
Prūsų-Francūzų karą ir jo pa
sekmėje iškilusią Paryžiaus 
Komuna. • c-

Rudy Vallee patieks naujų 
'dainų; karnivališkame jo vaiz- 

pasižiūrėti “Mardi Gras” yra Ke’
,tun Ortonai, nepaprasti gnn- 
į nastai-akrobatai, ir du smar-, 
kūs jūrininkai šokikai. Bob! 
West tęsia sa^o Vargbnų-dainų i 

ipokilį. Teatro priemenėje 
“įspėja” kostumeriams paslap- 
„j ir “pasako” ateitį Eugenija 
Dennis, vadinama “Kansaso 
stebėtina mergaite.” 173

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u 8 paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro >su 

’ ^amerikoniškais.
TEL.: 

Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

JONAS STOKES
Bridge St., C. Brooklyn,

Tai žmonės, kurie ti 
rūpinasi patenkinim 
vo kostumerių.
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.

sa-

prūseiką. Rengiasi darb. vaiku
čiai Tinkamai pasveikinti drg. 
Ji Prūseiką, rengiasi Retikevi- 
Čių orkestrą sutaisyti didelę 
grupę muzikantų, kad būtų 
puiki muzika. Rengiasi daini- 
hinkai ir kalbėtojai, taipgi ir 
draugės darbininkės su užkan
džiais.

Taigi, visi ir visos būkite su- 
batoj parengime; visi matysi
mės.

Kviečia—
Rengimo Komisija.

Kelrodis, kaip nuvažiuoti į 
svetainę, tilps 
ketvirtadienio ir penktadienio 
numeriuose, todėl tėmykite.

Pasitikime, kad ir be rek
lamos vietos ir apielinkių “Lai
svės” skaitytojai ,ne tik patys 
atsilankys, bet atsives ir savo 
pažįstamus, kurie “Laisvės” 
neskaito. V. Paukštys.

skelbimuose
“KAUKAZO MEILĖ”

Film Cinema Guild Teatre, 
52 W. 8th St., New Yorke, ro
do “Kaukazo Meilę,” iš kauka
ziečių kovų delei nepriklauso
mybės prieš carinį imperializ
mą. Parodoma senoviškų Kau- 
kazijos bajorų ir prasčiokų

SPORTAS
STEINKE NUGALĖJO
HAGENĄ, O CALZA—
LONDOSĄ

71st Regiment Armory, 
madienio ristynese, New Yor-

pir-

papročiai, taipo pat meilė tarp|ke> Hans stęinke nugalėjo A-

Visiem Kom. Partijos Nariam 
-“Sekcijos Mitingas Rytoj

Sekantį ketvirtadienį, kaip liukonį.
6 vai. vakare, 56 Manhattan
Avė

Iš Amalgameity Kriaučių 
Mėnesinio Susirinkimo '

28 d. lapkrįčio buvo Amal- 
gameitų kriaučių 54 skyriaus 
susirinkimas, kurį atidarė J. 
šertvietis. Paskyrė maršalko
mis S. Spirgulevičių ir J. Pau-

krikščionio vaikino ir mahome- 
tonės merginos. Gana įspū
dinga scena, kuomet caro val
džia tr$mi$ MulAi^titus^ah$| 
metonus į ”lĮurkiją.,; šišĮ'jjudps 
pagamintas Sovietinėje Gruzi-

“HALF WAY TO HEAVEN”
■ Sekančioji Brooklyno Para

mount, Flatbush Ave. ties De- 
Kalb, programa/ kuri prasidės 
nuo šio penktadienio, bus dau-

V. Černiausko perskaitytas
Brooklyne, įvyks visuo- protokolas priimtas vienbal-___  ___

ęffiąs J &tosf Sekcijos susirinki- !gjai. J. Kairys perskaitė apy- giau akrobatiško, gimnastiško, 
skaitą, kurij-,tapo vienbalsiai šokikiško turinio. Rodys visą* 
priimta. i kalbantį romantišką judį. “Pu-

W. Burkšaitis išrinktas į siaukelėj į Dangų,” kur du 
Trade Boardą, K. Vilkas—an- akrobatais .Charles “Buddy”

mas, į . kurį .raunamas -ateiti 
kiekvienas Partijos narys. Yra 
daug svarbių reikalų aptari-
mut t ,

Orgąnizątorjųs Gųrdon.

- -..mas : Sovietinis 
Judisl Galingas)!; 

f . Dramatiškas!
I

DAĘAfl 
RODOMAS

NAUJASIS
,. BABILONAS

49 Dienos Paryžiaus
Komilnos 1871 Metais

Kuotiklai—
—Prancūzų Prūsų Karas
—Paryžlaup Apgula
—Proletariato Sukilimas
—Paryžius, ant Barikadų
—Versale prieš Paryžių 
—KonĮunos Sugriovimas 
—Paryžiaus Skerdynė

I CAMEO THEATRE •
42nd STREET IR BROADWAY 

NEW YORKE
Nupiginto* Kainos

Nuolatinis Vaidinimas

merikos marinų čampioną G. 
Hageną. Jiedu baisiai trankė
si, net srataine skambėjo. Ha- 
gen|| tr$| syfts ylnk^Stein- 
kę;“pet, "’pagaliaus, x^tei^kė iš
kėlęs kaip trenkė Hageną, tai 
taš ir guli. Ėmėsir'49 riiįnu ir 
55 sekundas, j 1 .‘

Graikas Jim Londos su itąlu 
G. Calza grūmėsi kaip liūtai j 
per 45 min. Čaižai pripažinta: 
laimėjimas (decision). Londos 
svėrė 200, o Calza 230 svarų, i

Rusas jūreivis Kirilenko nu-j 
.trenkė belgą Augustą Benk-! 
hardą į. 8 .minti.ir (4i0( sekundų. 

T Italas Gardįnis- paguldė sa
vo oponentą rusą Andrių Za-

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia 
ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint naturalį vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einantį 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.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVAND
(Levandauskas)

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Telephone: Stagg 4409

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

LITERATINIS IR MENO VAKARAS

tru ckautu į Joint <Boąrdą.> Rogers ir Paul Lukas, susipyk- charovą į, 3. min. ir, 38, selęun-
\ A / - rl A * I s-i <■» n •» I /\ Ir zv 1 J _ JI _ 1 __ ____ * — * —. 1 — _ _ —A. _ 1 _ « <■ •

Pildomosios Tarybos davė, pra-j vaidina Jean Ackpr’ąitė,
W. f Michelsonas iš Įokaloįsta deĮ merginos, kurios £olę 

. . > ir
nešimą, kuris vienbalsiai pri- vienas nori nužudyt-kitą, nu

stumiant nuo akrobatiškų ko
pėčių; jo kerštą sužino kitas; 
įvyksta tarp jųdviejų .kumšty
nės, ir numuštasis kaltininkas 
pasitraukia iš tolesnio (bendro 
vaidinimo. /

Lokalo Pildomoji . Taryba Op^ativė> . S41 GIennior(S 
rekomendavo, kad is bedarbių n v. ;

imtas. ... ' . ..\ ;
‘F. Vaitukaičio išduotas ra

portas ir priimtas vienbalsiai.
K. jankaitis iŠ board direk

torių susirinkimo išdavė rapor
tą, pažymėdamas' kad darbai 
jaū' bhigiasi, ir ateitis dar ne
žinoma. Priminė, kad iš be
darbių fondo mūsų lokalas 
gauna tris tūkstančius dolerių 
su viršum, suteikti f savo na
riams pašelpos. Raportas (pri
imtas’ vienbalsiai.

B. Menderis iš Joint Boardo 
davė pranešim'ą, kuris irgi 
vienbalsiai priimtas*.

Dirbtuvių čermanai (pirmi
ninkai)* buvo atnešę lokalui 
klausimą, ka'd lokalas atžymė
tų L. Prūseikos 25 metų sukak
tuves darbininkiškos literatū
ros* d.arbe laike&jubilėjinio va
karo

das. Gardini svėrė 201; sv., 
o rusas 215 s v.

Graikas John Mąxos, 205 
svarų, į 16 minučių ir 48 se-

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS lietuvis bučeris, tu

rintis patyrimo tame darbe ir pa
lankumo prie kostumerių. Gera aitra. 
Atsišaukite; Russian Workers Co

Ave., 
283-5

kurį rengia 7 d. gruo-

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. į 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vąrtoti. Inkstus i 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Ipiproved 
Gold M«d»l Haar- .

vardo dėžutėse. Ne- CES0SQSS

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medai” 
imkite kitokių. ,

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) 

f 4' ■ ' i s

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford AVc., Brooklyn; N. Y.
2641 Front St., C. Brooklyn, N. Y.

4

i

Paminėjimui Drg. L. Prūseikos 25 Mėty Literatinio 
Darbo Revoliuciniam Darbinmky Judėjime

Gruodžio 7 d. įvyks isįtorinis parengimas, kokio 
Brooklyne dar nėra buvę. 7 d. gruodžio, ateinan
čią subatą, įvyks LITERATINIS ir MENO VAKARAS 
mūsų žynjauš darbuotojo drg. L. Prūseikos minėjimo 

• 25 metų literatinio darbo.
* Programoj dalyvaus (kalbės) idraugai: V. Tauras, 

R. Mizara, Daktaras J. Kaškiaučius, F. Abekas ir 
pats drg. L. Prūseiką

Dainuos visų mylima dainininkė M. ČESNAVIČIŪ- 
TĖ ir A. VELIČKA. Taipgi česnavičiūtė ir Velička 
mokinasi naujų dainų ir dainuos duetus.
Retikevičių orkestrą padarys “surprise” del drg. L. 
Prūseikos. Orkestrą bus tokia didelė, kad dar “Lais
vės”'svetainėj nėra buvę tokios muzikos. O tai bus 
veltui.
Daug draugių pasižadėjo iškepti ir paaukoti po py
ragą. Bus sendvičių ir vaisių, taipgi ir rusiškos ar
batos.
Teko patirti, kad svečių bus iš Newarko, Elizabeth 
ir Cliffside,, N. J. Vietiniai darbininkai yra kviečiami 
dalyvauti kuo ąkaitlingiausia. Literatinis ir meno va
karas prasidės 5 vai. vakare. Visi draugai ir drau
gės kviečiami atsilankyti be vakarienės, nes valgių 
bus daug ir įvaijrių> • . i ♦ 1. i

■ j j,/. į .• į. Kviečia RENGINIO KOMISIJA.
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