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Išeina Kasdien, Apart

NedeJdienių LITHUANIAN DAILY *

Darbininkai Visų Salių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulj!

Pirma* Lietuvių

Darbininkų Dienrašti*

Connecticut Valstijos 
Draugėms

Ateinantį sekmadienį, 15 
d. gruodžio įvyksta Darbi
ninkių Susivienijimo 8-to 
Rajono konferencija, po 
num. 774 Bank St., Water
bury, Conn, šioj konferen
cijoj dalyvaus Centro Sek
retorė, E. N. Jeskevičiutė 
ir pakalbės apie mūsų or
ganizacijos reikalus. Tad 
turėtų dalyvauti ne tik kuo
pų delegatės, bet ir šiaip 
narės, iš visos Conn, valsti
jos. Tai bus labai svarbi 
konferencija.

No. 294 Telephone, Stagg 3878
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Sudarė Suokalbį Prieš Gastonijos Streiko 
Vadą, Nori Apkaltinti Žmogžudystėj

Amerikos Karo Laivai Vyk
sta Chinijon

Gillette Britvu Kompani
ja Gavo nuo Soviety 

Koncesijas

GASTONIA.— Vietos val
dininkai ir tekstilės pra
monės savininkai dar nepa
tenkinti pasmerkimu septy
nių Gastonijos streiko va
dų. Sudarė suokalbį dar

MASKVA.— Po trijų sa- vieną darbininką arba pa- 
vaičių derybų tarp Gillette smerkti elektros kėdėn, ar- 
Saugiųjų Britvu Kompani
jos iždininko William J. 
McCarthy ir Sovietų atsto
vų tapo padalyta laikinoji 
sutartis delei suteikimo 
kompanijai koncesijų: pa
statymui britvu išdirbystės 
Sovietų Sąjungoj. Tą su
tartį dar turės patvirtinti 
pati kompanija ir Sovietų 
komisarų taryba.

Maskvoj yra General Mo
tors kompanijos atstovai. 
Jie taipgi veda biznio dery
bas su Sovietais.

ba pasiųsti ilgiems metams 
kalėjiman.

Išduotas warrantas sua
reštavimui C. D. Saylor, 
Tarptautinio Darbin. Apsi
gynimo • organizatoriaus, 
kuris darbavosi čia laike 
tekstilės darbininkų streiko

pereitą vasarą. Warranta 
prieš jį išėmė miesto advo
katas George B. Mason.

Padarydamas prisieką iš
ėmimui warranto, Mason 
pareiškę, kad tūlas Robert 
Allen, buvęs streikieris, pa
daręs affidavit (raštišką 
liudijimą po prisieką), ku
riam jis sako, būk Saylors 
papasakojęs jam, kad jis 
buvęs unijos raštinėj tuo 
laiku, kada policijos virši
ninkas Aderholt tapo nu
šautas (birželio 7 d.), ir pa
leidęs du šūvius į policistus.

SHANGHAJUS.— Septy
ni Amerikos karo laįvai 
skubiai vyksta čia iš Manil
la, Filipinų. Jie čia pribus 
ketvirtadienį. Karo laivai 
saugos Amerikos imperia
listų interesus, sukilimui 
tęsiantis.

Bijo, kad Darbininkai
Neužimtu Kantoną

PASIUNTĖ KARIUOMENE LAUŽYTI 
ILLINOIS MAINIERIŲ STREIKĄ

Sako, Amerika Turės Pas
kutinį žodį Tarptautiniam i

Teisme

MAINIERIAI MASINIAI PIKETUOJA 
KASYKLAS; STREIKAS PLEČIASI

r

Nori Pasmerkti Accorsi Elektros Kėdėn

KANTONAS, Chinija. — 
Čia prasidėjo didelis darbi
ninkų bruzdėjimas prieš re
akcinę valdžią. Sukilimui 
tęsiantis prieš Nankingo 
valdžią, reakcionieriai bijo, 
kad darbininkai, komunistų 
vadovaujami, nesukiltų 
neužimtų miesto.

n

Anglija Siunčia Daugiau 
Kariniu Spėkij j 

Nankingą
LONDONAS.—Pirmadie

nį Anglijos užsienio reikalų 
ministeris socialistas Hen- 
dersonas pranešė parlamen
tui, kad besiplečiant sukili
mui Chinijoj ir sukilėliams 
grasinant nuverst Nankingo 
valdžią, Anglijos valdžia 
nutarė tuoj aus pasiųsti dau
giau karinių spėkų į Nan- 
kingą, kad apsaugoti ten 
Anglijos imperialistų inte
resus. ’ •

“Dabartiniu rlaiku Nan- 
kinge yra du kariniai lai
vai”, sakė zHendersonas. 
“Tuojaus ten pribus kreise
ris Suffolk ir kreiseris 
Berwick. Aš neturiu in
formacijų apie paskelbtą 
karo stovį Shanghajuj. Ten 
yra trys Anglijos kariniai 
laivai ir flotilijos vadas ir 
du naikintojai vyksta ten iš 
Hongkong. Viskas prireng
ta perkėlimui batalijono iš 
Hongkong į Shanghajų.”

Reiškia, Anglijos “socia
listinė” valdžia taip pat el
giasi Chinijoj, kaip ir Bald-i • t i 1 T V • (

PITTSBURGH, Pa.—Šios 
valstijos anglies kasyklų sa
vininkai deda pastangas pa
smerkti Salvatore Accorsi, 
mainįęrį, elektros kėdėn už 
tai, kad tapo nušautas val
stijos policistas laike polici
jos brutališko užpuolimo 
ant mainierių protesto mi
tingo, Cheswick, Pa., prieš 
žudymą Sacco ir Vanzetti. 
Policija buožėmis daužė su
sirinkusius, mėtė gazo bom
bas, šaudė i' minią. 'Daug 
darbininkų tapo sužeista.

Prieš Accorsi tapo suda
rytas suokalbis pasmerkti jį 
elektros kėdėn. Jo teismas 
prasidėjo pirmadienį, teisė
jo McLaughery kriminališ- 
kam teisme.

Džiūrė tapo sudaryta. 
Laike džiūrės narių rinki
mo prokuroras dėjo visas 
pastangas, kad užagituoti 
juos prieš komunistus. Pro
kuroras atakavo Accorsi 
kaipo komunistą ir kaipo 
narį Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo.

■Tarpt. Darbininkų Apsi
gynimas yra nusamdęs ad
vokatus M. Schneirov, John 
Henry ir Jacob Margolis 
ginti Accorsi.

Pirmadienį neįsileista pa
šalinių žmonių teisman, tik 
laikraščių atstovai buvo į- 
leisti. ■ ;* : ; x .

xx x^xvx-. Accorsi atrodė pavargęs I
wino konservatyvų valdžia, i po išsėdėjimo keletą rnene-l WASHINGTON. -

ant susirinkusių. Raitieji 
policistai arkliais sutrempė 
daug moterų ir vaikų. Po- 
licistas Downey raitas puo
lė lazda mušti du darbinin
kus. Vieną darbininką jis 
parmušė. Downey pasilen
kęs siekė buože sudaužyti 
jam galvą. Tuo tarpu kas 
tai paleido šūvį į policistą, 
matomai, norėdamas išgel
bėti pamuštą darbininką, 
kad policistas jį neužmuštų. 
Downey tapo nudėtas • ‘ ant 
vietos.

Daug darbininkų tapo su
areštuota. Nebuvo galima 
įrodyti, kad jie kalti; taigi, 
vieni buvo visai paliuosuoti, 
o prieš kitus sudaryti ma
žesni apkaltinimai. Nesu
rasta kas nušovė policistą 
Downey. Accorsi nekaltas 
jo nušovime, nes tuo tlaiku 
jis buvo už keturių mylių 
kitam miestely. Prokura
tūra, kuri atstovauja ang
lies kasyklų savininkus, de
da pastangas pasiųsti jį 
elektros kėdėn už tai,- kad 
jis yra kovojantis darbinin
kas ir drąsiai kovojo už 
mainierių reikalus būdamas 
jų tarpe. \

Už Puskvortę Degtines Ga
vo 3 Metus Kalėjimo

TOWANDA, Pa.—George 
Vogle tapo nuteistas trims 
metams kalėjimo ir užsimo
kėti $5'000 bausmės ir teis
mo išlaidas už butlegerystę. 
Teisme prieš jį įrodymas 
buvo puskvortė munšaino. 
Blaivybės agentai, daryda
mi kratą jo krautuvėj, bon- 
ką^su - munšainu'' rado pa
slėptą krautuvės sienoj.

Bedieviai Sudegino 4,000
Ikonų Sovietų Sąjungoj

MASKVA.— Sovietų val
džios organas “Izviestija” 
pažymi, kad'Jungtinės Val
stijos prisidėjo prie tarp
tautinio teismo su tam tik- i 
romis išlygomis, ir kad tuo •, 
būdu Amerika turės teisę 
tarti paskutinį žodį spren-1 
dime, ar ją paliečiantis gin
čas turi būt svarstomas ir 
sprendžiamas i 
niam teisme, ar ne. ___
raštis pažymi, kad to tribu- 
nalo reikšmė kaipo “tarp
tautinio teismo rišimui gin
ču” sumažinama iki zero. v 1

Nacionale Mainierių Unija Vadovauja Streiką; Atsišaukia į 
Visus Kairiuosius Darbininkus Pagelbos •

WEST FRANKFORT, |ir Darbininkų Tarptautinės 
III.— Pirmadienį Illinois I Pagelbos. Nutarta, kad vi- 
mainieriai paskelbė genera- sos trys organizacijos bend- 

|lį streiką, kad laimėti ge- rai veiktų teikime paramos 
resnes darbo sąlygas. Jie Illinois streikuojantiems 
reikalauja šešių valandų I mainieriams. , „

streikuojantiems

tarptauti- darko dįenos penkių dienu! 
le. Laik- j , ./-? • L •/

9 Žmones Sudegė Kru

i

, . i Atsišaukia I Kairiuosius
darbo Savaites įvesti poil-. Darbininkus.
mašinų, daugiau darbininku! . ^ac\onaies Mainierių U. 
pastatyti prie mašinų, pa-'ni^ ^b^Pir‘

i naikinti “check-off” riste- |madienl >sleido atsišaukimą 
mą (atskaitymą už duokles * ,V1SUS kainuosius ar 1- 

I iš algų), įsteigti bedarbiams inm <u? n.. aiil0J° vsParn°!
< į organizacijas, prasydama

: 1 1 , * .. i paramos kovojantiems
• U /Y/YO * * * db ba a i nois mainieriams. Atsišau- 

pie 50,000 mainierių. Bus . nurodoma> kad reika. 
dedamos pastangos visus

gaisras mainierius išvesti į streiką. re-kia
NEW YORK.— Antra

dienio rytą ištiko 
dviejų augštų mūriniam na
me, 134th St. ir Park Ave., streikavo,- tuojaus pradėta 
New Yorke, kur buvo gami
nama krutamųjų paveikslų 
kalbančios filmos. Sudegą 
devyni asmenys, jų tarpe 
keturios moterys.

Viršininkai Pathe Kom
panijos, kuri randavojo na
mą, sako, kad name buvo 
75 asmenys, kuomet gaisras 
prasidėjo.

linga pasiųsti organizato-
Kur tik mainieriai su- Finansinė parama reikalin-

kasyklos - masiniai pikietuo-: ^a; 
ti. Streikieriai eina masi
niai pikietuoti tas kasyklas, 
kur darbininkai pasiliko | 
dirbti, kad išvesti juos į ■ 
streiką.

Streiką vadovauja nauja 
unija—Nacionale Mainierių 
Unija. Streiką autorizavo 
Nacionalės Mainierių Uni
jos trijų distriktų konfe
rencija, įvykusi gruodžio 1 
d., kurioj dalyvavo mainie
rių delegatai iš Illinois, 
Kentucky ir Indiana valsti
jų-

Mainieriai organizuoja j 
savo streiko komitetus iri 
apsigynimo korpusus.

Reakciniai vadai United; 
Mine Workers of America • 
unijos, abiejų frakcijų, Le-I 
wiso ir Fishwicko, mobili-i

“Prieš mus yra susimobi- 
lizavę visi darbininkų kla
sės priešai,” sako atsisauki- 
mks. “Illinois mainierfiĮ; 
streikas yra kairiųjų darbi-;;; 
ninku streikas. Pergale ko
vojančios Nacionalės Ąlai-; 
nierių Unijos Illinois ang
lies kasyklose bus pergalė 
viso kairiojo sparno darbi
ninkų judėjftno. Visi darbi
ninkai, visos darbininkų or
ganizacijos, privalo skubiai 
siųsti aukas Unijai, 119 Fe
deral St., Pittsburgh, Pa.

• » / J e J***!? 1 f t *» *• i

Žuvo 5 Darbininkės

ir ’ Vanzetti;

Reikalauja Neįsileisti Sve
timšalių Darbininkų

W. E. D. Stokes $37,500/ 
kuomet buvo teisėju.

Atėmė Advokatūros Teisę Įėjime. Jis buvo suareštuo- 
Buvusiam Teisėjui Lindsey tas j d namuose State'ri Is- '

Bandė Nužudyti Darbiniu-

Siunčia Orgahizatorių
Da^bo linijų Vienybės,

; šių Allegheny apskričio ka-1 

tas j d namuose State'n Is
land, balaridžid mėnesį, 1^29 
m., ;ūž: dviėjiį: metų fpo‘ to, 
kaip tapo nušautas valstijos 
pblicistas. ’ Laike tardymo

DENVER,' Colo.-^Pirma-
. dienį Colorado valstijos 
augščiausias teismas atėmė 
Ben B. Lindsey, pagarsėja-; po suareštavimo buVo nhro- 
šiam liberalui advokatui irjdyta, kad Accorsi gyvepo 
buvusiam Denver vaikų tei-dr dirbo netoli1 Cheswick,' 
smo teisėjui, teisę prakti- i Pa., per aštuoniolika mėne- 
kuoti advokatūrą Colorado i siu po nušovimo to policis- 

? * valstijoj. Jis kaltinamas' to, o paskui persikėlė į New 
paėmime kyšių nuo ponios Yorką, negalėdamas gauti 

darbo mainose, kaipo kovo
jantis mainierys.

leido pareiškimą, nurodyda
mas, kad nuo jo advokatū
ros teisės atimamos del po-i Nušautas policistas buvo 
litinių išrokavimų. į Downey. Apie- 100 policis-

-- -- * | tų užpuolė ramų mainierių 
Londonas.— šiomis die- protesto mitingą prieš žu-< 

nomis nuo didelių audrų dymą Sacco
Europoj žuvo 108 žmonės. ■ Policistai brūtališkai puolė

Reikalauja Radio
Monopolio

Pir-; 
madienį kalbėdamas senato 
tarpvalstijinio prekybos ko
miteto susirinkime Owen D; 
Y6ung,! pirmininkas Ameri
kos Radio Kėrpčracįjbs; sa
kė, Rad reikąlinga įvesti ra-r 
did * ftfondpolį, 'kad' 1 išvengti 
kompeticijos. Jis pareiškė: 
4 “Aš .nemanau, kad ^būtų 
rėikalinga’ ; šiuo. tarpu> su
jungti telefono ir Telegrafo 
kompanijas, bet radio .mo
nopolis yra reikalingas da
bar.” ' ę. .

Toliaus jis pareiškė, kad 
jo nuomone, dar neatėjo lai
kas pavesti valdžiai susisie
kimo priemones, tačiaus jis 
mano, kad ir šis žingsnis 
būtų geresnis, negu “kenks
mingoji kompeticija.”

Young/patarė,' i’kad dvi 
naminės telegrafo kompani
jos būtų i sujungtos į vieną 
del “geresnio* patarnavimo.

GORLOVKA, Sovietų Są
junga.— Pirmadienį 15,000 
'žmonių minia žiūrėjo, kaip 
buvo deginami ikonai 
(“šventųjų” paveikslai). 
Vietos mainieriai, prisidėję 
prie Kovojančių Bedievių j 
Organizacijos, išmetė 4,000| 
ikonų. Į

Ikonai buvo sudėti į krū
vą miesto aikštėj ir uždeg
ti. Tuo pačiu sykiu tapo 
uždaryta vietos cerkvė. Šio 
mažo mainų miestelio dar
bininkai nebetiki į religi
nius monus, del to jiems ir 
cerkvė nebereikalinga. Vie
toj to jie turi įsiteigę kliu- 
bus, knygynus, apšvietos įs
taigas.

Duona ir “Pajais” Maitina 
i ., Arklius

EAST HAMPTON, Conn. 
Ellery M. Flood, bizniavoto- 
ja's arkliais, po penkiolikos 
metų maitinimo arklių grū
dais ir šienu, suradęs,! kad 
geriausias arkliams mais
tas, tai duoną, o “užsigar- 
džiavimuij’ pyragaičiai ir 
“pajai”. Jis dabar maitina 
savo arklius duona, ir sako, 
kad arkliai geriau atrodo 
ir esą tinkamesni darbui.

Per Radio Klausėsi 106 
Valandas Ištisai A

LOUISVILLE— čia bu- 
vo surengtas kontestas 
klausytojų per radio. ;Kon- 
testą laimėjo Mildred Da
niel, 22 metų amžiaus, dvie
jų vaikučių motiųa. Ji j be 
pertraukos per radio .klau
sėsi 106 valandas.

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Čia chinų nacionalistų 
dienraštis praneša, kad 
Nankingo valdžios diktato
rius Chiang Kai-shekas, A- 
merikos imperialistų tar
nas, tapo nuverstas. Sako
ma, ne tik jis nuverstas, 
bet Kuomintango * kairysis 
sparnas pareikalavęs, kad zuoja streiklaužius ir bend- 
jo visa organizacija būtų rai su darbdaviais veda ko- 
panaikinta ir kad kairiojo va prieš kovojančius mai- 
sparno vadas Wang Chao- nierius. 
ming būtų nuskirtas prezi
dentu.

> Apie tąi vietos laikraštis 
gavęs prąnešipią iš Kauto-, 
no ii; Nąnkįngo.. ; : i , , '

OVIEDO; Ispanija.— Pii> 
madienį čia ištikę eksplozi> 
ja < parako dirbtuvėj. Žuvo 
penkios darbininkės.’ Eks
plozijos priežasties neišaiš
kinta.

BUDAPEST; Vengrija.— 
Vengrijos fašistine organi
zacija, Nacionale Federaci
ja, reikalauja, kad būtų iš
leistas įstatymas < neduoti 
darbo svetimšaliams darbi
ninkams (Vengrijoj.- <

Lygos sekretoriaus pagel- 
bininkas Schmies pirmadie
nį pranešė, kad Lyga siun
čia į Illinois nacionalį orga
nizatorių Jack Johnstone 
bendrai dirbti su Nacionale 
Mainierių Unija vadovavi
me streiko.

Visiems Darbo Unijos 
Vienybės Lygos distrįkto 
sekretoriams anglies kasy
klų srityse tapo instruktuo
ta sumobilizuoti visus na
rius ir simpatikus teikimui 
pagelbos streikuojantiems 
mainieriams.

Darbo Unijų Vienybės 
Lygos sumanymu pirmadie
nį tapo sušaukta Lygos na- 
čionaliam ofise konferenci
ja su atstovais.. Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo

Mainieriai Masiniai 
Pikietuo j a

- j KINCAID, Ill.—Sulig ve- 
^jlesnio pranešimo, Illinois 

. anglies kasyklų savininkai 
pasišaukė valdžią į pagelbą 
laužyti mainierių generalį 
streiką.

Prie Peabody Coal Kom
panijos keturių kasyklų pa- , ■ 
statyta milicija, apginjdūo- 
ta kulkosvaidžiais ir gazinė- 
mis ašarų bombomis., 3,400 
tos kompanijos darbininkų 
išėjo į streiką; tik keli dar
bininkai pasiliko prie dar
bo. ~ į

Keliai, einanti į tos kom
panijos kasyklas, buvo <pi- 
kietuotojų užpildyti. Strei
kieriai masiniai pikietuoja. 
Streikas plečiasi.

Taylorville miestely taip
gi pastatyta milicija laužyti 
streiką.

Rusų Teatras Kaune
KAUNAS.— Liaudies te

atro patalpose, kurias da
bar valdo Naujasis Žydų 
Teatras, žada kas savaitę 
du kartu vaidinti nuolati
nis rusų teatras, kurio 
trupė iš profesionalų artis
tų jau esanti organizuoja- • 
ma.
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Pagelbon Klasių Kovos Kankiniams!
- Paibįriįnkų persekiojimai šioje šalyje pastaruoju laiku 
didėja iii vis dar didės. Nes Amerikos buržuazija įžen
gia į prints trečio pokarinio laikotarpio. Norėdama pa- 

i 1 taisyt savo, biznįo ręikalus, jinai kas kartą sunkiau guls 
B ant darbihihkri?.didins jų išnaudojimą; p kad darbinin

kai, nėpąkįįdaniį įaugančio išnaudojimo! if įpripspaudosi, 
daro pąšipi'įesipiuio,. tai kapitalistinės valstybės mašine-

I Hja višVfcegaįiestingiau kriušina darbininkų judėjimą.
S Kapitalistų režimas prieš kovojančius darbininkus da

bar bus aštrinamas dar ir todėl, kad Amerikos kapitalas 
g ruošiasi į imperialistinį karą, pirmučiausiai prieš Sovie-

• tų Sąjungą. Tą paliudija Hooverio-Stimsono valdžios 
’ . ifiariifestas prieš Sovietus, delei santikių tarp Chinijos

i'• • ir Sovietų Respublikos,'s^yšjje su ginču tarp Sovietų
ir Chinų del Mandžurijos gelžkelio.
... Tuo pačiu laiku vystosi bruzdėjimai ir sukilimai prieš 

: Jungtines Valstijas amerikinėse kolonijose, Haiti ir ki- 
ž turz Amerikos kariuomenė jau taško kraują sukilusių 
L Haiti- vergų; turės darbo ir su kitomis Wall Stryto ka-
• pitalo pavergtomis tautomis.

Kadangi sąmoningesnioji dalis Amerikos proletariato 
negalės tylėti prieš imperialistiniai-budeliškus savo val
donų, žygius ir planus, todėl darbininkai bus vis kiečiau 
žabpjami, ir kiekvienas jų pasijudinimas varžomas gele- į 

S ’ žjriiaiš pančiais kapitalistinės “demokratijos”.
Jau įvairiose valstijose buržuazija atgaivina ir veik-1

neri'leidžia vadinamus “prieš-sindikalistinius” įstaty-! . .
mus, .kurie buvo iškepti po pasaulinio karo, bet toliau j nyil°dineję, ad to lų nai- 
paskųi nebuvo vykdomi. Ne prieš “anarchistus bei sih-Įvių žmonių, kokiais yra 
dikalistus” tie įstatymai buvo taikomi, bet prieš tikslin-

- R4, komunistų vadovaujamą darbininkų judėjimą.
Ir štaijau pasinaujina dabar areštai ir baudimai sulig 

tų, il^olfą laiką pamirštų įstatymų. Kalėjiman siunčia 
komunistinius darbininkus vien -už skleidimą lapelių 
prieš kąrą bei prieš ginklavimąsi. Taip, antai, gruodžio 
9 d. žiniomis iš St. Clairsville, Ohio, liko kalėjiman nur 
teisti trys draugai: Tom .Johnson, Lil Andrews ir Char*- 

A "les Gwynn už dalinimą dąybirjįnkams lapelių, ir teisėjas 
į ątfpetė jų reikalavimą išnaū'jo jų bylą pernagrinėti, nau- 
i teismą suteikti. O kas tokio “kriminalio” buvo tuose tucijos gamintojai ir Vitai-

” - “• '* ’ - ’ ,uwo_kritikupjama’ Jungtinių tis nepasako. Jungtinėse
Valstijose gyvena, imant 
apskritai, dvi klasės—klasė 
darbo žmonių ir jų išnau
dotojų klasė; darbininkų ir 
neturtingų farmerių ir ka
pitalistų ir dvarponių kla
sė. Tarpe tų klasių visuo
met ėjo,

rats nemąto (r Aitus 
Apakina

SLA. organo redaktorius 
Vitaitis, už gruodžio 6 d. 
“Tėvynės” laidoje, sekamai 
nuposmubja:

Didžiausiu komunistaips bau
bu, pasirodo yra, SLA. tiks
luose pažymėta sekamas pa- 

f reiškimas“..-.palaikyt ir ak- 
; stint jištikimybę Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms ir ap
vaikščioti | žymiuosius ; įvykius 
ir pasižymėjimus lietuvių tau
tos istorijoj.« . ” j .
Del to Vitaitis pritaūškia 

virš špaltą nesąmonių,, tar
pe kurių yra sekanti: '

; Vadinasi, SLA. “progresy
vių narių” užtarėjas jų vardu 
oficialiai pasisako, kad komu
nistams labai baisus dalykai 
būti ištikimais Jungtinėms 
Valstijoms ir pripažinti lietu
vybei pilietines teises Susivie- j 
nijimc. Labai gerai, kad ko-|narius ištikimus kapitalis- 
munistų organas šitai oficia- ■ .........................
liai pasisakė. Nesą šitas pa
sisakymas kai kartas parodo, 
ko komunistų partijos vadai 
siekia Susivienijime. Jie'nori 
Susivienijimą padaryti neišti
kimybės Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms punktu ir išvyti iš 
Susivienijimo kad ir menkiau- 
sį lietuvybės požymį.

Mes jau ne sykį esame

| lapeliuose? • Nagi, juose bi
v Valstijų valdžia iiž/jpšįmilitammą, už još rengimąsi į 
f "karą ir> už minisferio* StimsopbV°tQ, kuri buvo atkreip
ia ta prieš Sovietų Respubliką^delei Mandžurijos gelžkelio. 
('L; O^iio teismo nuosprendis, suprantama, tarnaus kaip

? signalas ir kitoms valstijoms ir centralinei, Washingto- 
no, valdžiai pradėt pasmarkintą kampaniją prieš klasi- 

I niai pažangesnius proletarus, kurie tik nepritars grobi- 
I kiskiems Amerikos kapitalo jsumokslams.
gj Antra vertus, &os šalies buržuazija smabkina ir nai- 
g kinimo kampaniją prieš darbininkus kovotojus gramo- 
| neš fronte.
£ •

priėmus, Gegužis su fašistų 
klika pasiliktų nekarūnuo
tais 'carais, o SLĄ* nariai 
darbininkai pasiliktų be jo-

žodį, tas yra priešas šalies,
tas nepatrijotas. /

Taigi SLA. !
komisija ir esamoji pildo-
moji įaryba, taipgi, visi san- Kiekvienas SLA. narys dąr- 
dariecių ir menševikų poli- į)jnjnkas turi žiūrėti, kad

Atsakykit į Priešų puoli
mus Naujų Narių Gavimu

konstitucijos kių teisių.
Prieš tai reikia kovoti.

tikieriai, taisydami konsti
tuciją, nori padaryti taip, 
kad kiekvienas SLA. narys 
turi būti ištikimu tai kapi
talistų klikai, kuri valdo 
kraštą. Komunistai gi ir 
visi susipratę darbininkai 
sako priešingai: jie yra iš
tikimi tai didžiajai’ darbi
ninkų ir biednų farmerių 
didžiumai, ir jos reikalus 
gina. Jie todėl sako,'kad 
SLA. konstitucijoj ištikimy
bės klausimas nereikia nė: 
minėti. Be to savišalpos 
organizacija apsiėjo ir galį 
apsieiti.

• Bet SLA. biurokratai už
sispyrė padaryti visus SLA.

na savo ginklus, galutinai 
kovai už galią. Pasekmin
ga likvidacija oportunisti- 
nių elementų mūšų Partijoj 
sudaro vieną svarbiausių 
priežasčių, kodėl kiekvienas 
darbininkas turi stoti į Ko
munistų Partiją.

Renegatai pasmerkė mūs 
i Naujų Narių Gavimo Vajų, 
šaukdami į darbininkus ne

Puolimai ant Partijos 
kasdien daromi vis aršesni. 
Kuomet Partija pradėjo 
kratytis lovstoniečių rene
gatų įtakos ir stoti į klasių: 
kovą, dalyvauti tarptauti-i 
nėąe didžiosiose demonstra-1 
cijose, mūsų klasės priešai 
vis .labiau ir labiau naudoja 
bjauresnes metodas. Jų tik
slu’ yra: padaryti mūsų 
Partiją nelegale. Mūsų at
sakymu turi būti: didesnis 
veikimas dabbįninkų masė
se, ir stiprinimas Partijos 
organizacijose dirbtuvėse ir 
fabrikuose. Tas reiškia va- Partiją, lyginai, kaip jiejie

jo kuOpos susirinkimuose 
būtų išrinkta tinkama seka
miems metams kuopos val
dyba. Be to, . jię privalo 
žiūrėti, kad pažangieji S.L. 
A. kandidatai į pild. tarybą 
gautų kiek galint daugiau
siai balsų nominacijose, čia 
pridedame darbininkų’ kan
didatų sleito vardus:
I. ’ + • 1 ’

J prezidentus
M. Baceyicius < 

i 139 • kp. narys, Chicago,
Į vice prezidentus 

P. Petronis
i kp. narys, Chicago, 

Į sekretorius
E. N. Jeskevičiutė

kp. narė, Brooklyn, N. Y.
Į iždininkus

B. Salaveičikas
kp. narys, Chicago’, Ill.

Į iždo globėjus
L. J. Joneikis

kp. narys, Wilkes-Bare,

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

Daktaru- kvotėju
Dr. M. Palevičius
kp. narys, Detroit, Mich.

139

83

Ilk.

111.

atakos tik parodo, kaip tei
singai judėjimas pasielgė, 
išmesdamas juos iš savo 
tarpo į šiukšlyną. Toki puo
limai yra kaip tik naudoja
mi bendrų kapitalistinių 
puolikų prieš Komunistų

i musu 
įrodyti 
reiškia

yra ' dalimi prisirengimo 
pulti karu ant Sovietų Są
jungos.

Mūsų atsakymas jiems 
yra tas pats, kaip lyginai 
mūs atsakymas buvo Char
lottes teismams, kurie nu- 
smerkė mūs septynius drau
gus ant 20 metų kalėjimo. 
Tokis pats mūs lygiai atsa
kymas ir Pa., Calofornija, 
New Yorke ir kitur nesu
skaitomiems policijos puoli -

jų, kuris prasidės 10 d. 
gruodžio už naujų narių 
gavimą.

Kad galėjus 
traukti darbininkus 
Partiją, reikalinga 
kandidatams, ką
Komunistų Partija, koki jo
sios tikslai ir kaip jinai vei
kia. Turime suteikti darbi
ninkams pilną supratimą, 
kaip reikia budavoti Parti
ja. Tai bus geriausias at
sakymas tom bosų ir jų le- mams- turim padvigubint 
kajų atakom. Mes turim savo energiją kovose; 
suteikti darbininkams su- ’budavokim revoliucines dar 
pratimą Partijos rolės, kaip|b° unijas, ir įtraukime

tam (apie tai, beje, prime
nant dd. skaitytojam paskdi- 
tyti rytojaus Nr. tūpsian
tį SLA. reikalais straipsnį 
d. Seno SLA. Darbuotojo). 
Prieš tai komunistai kovo
jo ir kovos! Mes esam tik
ri, kad ir kiekvienas SLA. 
narys angliakasys ir kito
kių didesniųjų industrijų 
narys darbininkas, kurie 
dalyvavo streikuose, griež
tai pasipriešins tokiai re
akcionieriškai SLA. bosų 
taktikai.

I Gegužiai, Grigaičiai, Vi- 
taičiai ar kiti fašistai ir so- 
cial-fąšiistai yrą . kapitalis
tams ’ištikimi! riw senai ir 
be konstitucijos. Darbinin
kai nebuvo jr nefyus* kąpita^ 
lįstų klaseK ištikimi, nepai
sant kaip bjauriai bu.s su
varžyta SLA. konstitucija.

Tas pats galima pasakyti 
ir apie kitą dalį to konstitu
cijoj sakinjo “apvaikšęįoti' 
žymiuosius^ įvykius ir pąsi- 
žymejimusy lietuvių tautos 
istorijoj’”. Ką tai LjJU LU 1XKX01U. V10UU- 1- .V .VI •

tebeina ir eis, kol ^as išaiškinti
viena kita nugalės, kova, įvykiai, ,V>'a; žymūs ir nau- 

marksistai vadina *ngi lietuvių tautos istbri- 
Kapitalistų lr kokle ne? • '

“Tėvynės” redaktoriai, ypa
čiai Vitaitis,' vargiai kur 
surastum. Jis dažnai nesu
pranta net to, ką Skaito, o 
politiniais ekonominiais 
klausimais tasai žmogus 
yra visiškai anaįfapętas, t .

Ką reiškia “ištikimybe1 J. 
V.”? SLA. naujos konsti-

, kokie

68
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Pa.
SU-

80,000 HEKTARU KOLCHO
ZAS BALTARUSIJOJ

ją nupiešė Leninas:
“Auklėjant darbininkų par

tiją, marksizmas mokina pro
letariato avangardą, tuo bū
du ruošiant ją paimti galią 
ir vesti žmoniją linkui socia
lizmo, plėsti, ir organizuoti 
naują tvarką, patapti moky
toju, vadu, kelrodžiu visų,

Partiją 5,000 naujų narių.
Atsakykit į bosų ir j1 

agentų puolimus!
Budavokit Partiją!

Earl Browder.

WILKES-BARRE, PA.
♦

Accmsi’o Byla
Dar tebeaidėja atbalsiai fašistinių žudynių ir cariškų teismų 

r »prieš pietinių valstijų audėjus, New Orleanso gatvek.arių stre.i- 
r ^kierius. O Jungtinių-Valstijų iždo ministerio MeUono karalijoj, 
p Pittsburghe, Pa.į jau taisoma elektros kėdė Salvatorei Accor- 
I "si’ui, veikliam nariui Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo. 
< . Pri,eŠ jį prasidėjo kapitalistinės mašinos teismas gruodžio 9 d.

Visus 1^8 mėnesių Meliono teismiški bernai dirbo ir tobulino su- 
L •mokslą* samdė ir mokino meluot parsiduodančius liudininkus. 
fe^Vatetijinįai kaltintojai-prokurorai išmoko savo roles, kaip teat- 
I? Jnj aktoriai, kad galima būtų formaliu, teismišku būdu nugala- 

dar. vieną darbininkų klasęs kovotoją, ir tuomi pribauginti 
gMtftus, kad dantis sukandę kęstų ir tylėtų. , ■ ,

Darbininkų nevidonai išperėjo šią bylą iš to,, kad nežinia kas 
»nudėjo''vjaktijos kazoką J. J. Downey tuo ląiku, .fyai CJieswicke, 
EPą-, 19Ž7 m. rugp. d., darbininkai-laikė dembhštraįijųijprįęš 
Eįjinižudyfną ‘Sacco ir Vahzetti’o. Policija su vaUtijols* kazolįaiš; 
Kj^riškai užputę susirinkusius darbininkus; mėtė į juosi rttto-'
rk'iingų g&žų bombas ■ Šaudė, buožėmis galvas daužę, po hrkĮių uz, 

_„L!______ «’ ■z A ‘ i - Si

■ j bufib'<iįrba ir yra išnaudoja-Į 
mi—organizuoti savo social į 
gyvenimą be buržuazijos ir 

’ būrlūazjij^l’,. < (“Valjst 
ir Revoliucija”)?.’ :
Jo‘ ’ supratimas Partijos i sėtinai, išskiriant mažus trūku- i — v • v t i • • i ' mile alzF/’ivGui

>- LtVVJ. M JL A & 4. A A A *■ I _ —.

- - Į še.’ Nors tą vakarą lietus Ii-
jo, bet publikos susirinko ne
mažai ir’pasekmės bus neblo
gos.

šiemet per 12-tų Spalio re-: 
voliucijos sukaktuvių minėjimą 
600 Rogačevo ir žlobino kolcho
zų’ dąrbipjnkų.VąūŠirinkę konfe- 
i.rencijoh,: į nutarė •; organizubtr 
j kolchozą milžimį iš 80 tūkstan-. 
į čių hektarų žemes ploto. Kon
ferencija ’ nutarė vesti neatlai- 
džią kovą už ž. ū. kolektyviza
ciją ir tvirtai užtikrino kom
partiją:, kad pavartos visas 
priemones išpildymui partijos 
direktyvų apie socialistinę že- 
riįės ūkio rekonstrukciją.

Tikrai, vienintelis būdas že
mės ūkio: produkcijai pakelti ir 
berno, žemės ūkio darbininko 
ir darbininkės, valstiečio bied- 
nioko būviui pagerinti—tai ko
lektyvizacija, bendras žemės 
dirbimas. Šis organizuojamas 
kolchozas-milžinaš pirmutinis 
tokio didumo kolektyvas visoje 
Baltarusijoje. Už jo organiza
vimą stoja visi esantieji Balta
rusijoje kolchozai, kurie prak
tikoje patyrė, kad bendrai (ko
lektyviai) žemė dirbti daug pa
rankiau, lengviau ir naudin
giau.
; Negalima nepriminti, kad 
pačios didžiausios ir turtingiau
sios kapitalistinės valstybės, 
kaip Jungtinės Amerikos Vals
tijos, į riąturi tokių didėlių ūkių, 
kokię|įra orgįnįkūojąmi Sorie- 
iįjLįėspublikosė .̂ ■ I f į L’;;'

Smulkios Žiliūtės

, ■* Lapkrtči072?‘d. Aido Choras 
! statė, scenoj operetę “Kova Už 
i Idėjas.” - Lošimas pavyko pu-

roles priruoš darbininkus!mus> aktoriai buvo savo vieto- ■T | A S\ M XX 4 1 - 4.. . — 1*
.imtis už pareigų ir narystės! 
atsakomybės ir tuo pačiu 
būdu padarys tam tikrą pa? 
sirinkimo proęesą tarpe tų 
darbininkų, kurie norį stoti 
į Partiją. Tas nustums to-

Gruodžio 1 d. S. L._A. 35 
kuopa laikė mėnesinį susirin- 

lyn minkštaširdžius ir be-jkimą. Buvo nominuojama pil- 
disciplinius, dar vis tebee-: dančioji taryba fr kuopos vai- 
sančins hnrrnazinpip itakn- dyba reJ’l<ama- Kuopoj pasi- ancius Duizuazmcje jiaxo aenjejj valdininkai, išski- 
j e, ir patrauks artyn tik-lrjanį globėjus ir organi- 
ruosius proletarus, darbi
ninkus fabrikuose, ’ kurie 
yra pilni kovos 
prieš kapitalizmą, 
jieško būdų, kaip 
pravesti. Mūsų 
nauja brošiūra, 
Kiekvienas Darbininkas Tu-

kurią
klasių- kova.
klasė palyginamai labai ma
ža, kuomet darbininkų kla- Lietuvoj ir ten baliavojo su 

Smetona Kruvinuoju ir 
Voldemaru, girdamas kad 
tai puikūs esą vyrai! Fašis
tui Gegužiui, Vitaičiui, Gri
gaičiui ir visai jų‘ klikai ga
li būti labai “žymiu įvykiu” 
Smetonos Kruvinojo užsė-. 
dimas ant Lietuvos žmonių 
sprando ir jįe tą gali pami- 
rieti (apvaikščioti), leisda
mi tūkstantius dolerių ^pi
nigų, kuriųdą. sudej o fSmį; 
bariai: J®
sant to fak^‘ka^' milŽM^ 
ka didžiuma naril- yra: tapt 
priešihįi. . b" 

’ ; -- t• i Štai ir dabar SLA. fašisti-1 ■ i i. -t

nė taryba nutarėjįiinėti mo- 
riarchp Vytauto 500 m. mir
ties minėjimo jubilejų, kuo- 
įnet nariai darbininkai yra 
tam priešingi, kadangi Vy
tautas' buyo monarchas, 
darbo žmonių nepritelius, 
kaip ir šių dienų monar
chai. Kiekvienas pažanges
nis darbininkas šiandien 
kovoja prieš monarchijas ir 
monarchus, o SLA. pild. ta
ryba verčia narius jį gar
binti. ; . , .

..Suėmus visą tai,>aiškiau
siai pasirodo, kad SLA. 
naujos konstitucijos garriin- 
įbjąį 4)ori sukaustyti SLĄ. 
narius- taip, idant jie nega-

sė milžiniška. Prie darbo 
žmonių klasės priklauso 
apie-90 nuoš. ir SLA. narių.

Visą šalies galią, turtus, 
teismus, kalėjimus, armiją, 
policiją, mokyklai ir tt. tu
ri savo rankose ta nėdidukė 
palyginamai saujelė kapita
listų ir todėl jinai' valdo 
tuos milijonus darbo žmo
nių, išnaudodama juos savo 
naudai: Kuomet, sakysim, 
■darbininkai Hšeiha į sveiką 
už,' ge/asnęs darbo sąlygas,.

•Jitanopomis trempė. - < • 'j .) H VIĮ H P Į
K;. Darbininkai turėjo teisę gintis nuo tų žvėrių, lygią j pcaip Gąs- 
g, toli jos "audėjai turėjo teisę apginti savo šėtrų koloniją huo po-; 
E&djiių galvažudžių. ’ < ’ v-'‘ b

Bėt kąltintojai iki' šiol neturi nei mažiausio tik|o -jtQdymo/ 
Mėllono kazokas būtų kritęs nuo Accorsio kulkos. \ Liūdi- 

K^įnkų liūdininkai faktais įrodo, jog tuo laiku, Accorši buvo na- 
už keturių mylių nuo tos brutališko užpuolimo scenos. Jo- 

Hyifa;, taSia’us, faktų nežiūrint fašistiniai Meliono prokurorai ir 
nersis iš kailio, kad tik sučirškinti šią naują sayo >kla- 

. auką elektros kedėje. O tai to paties plauko teišėjai,, ku- 
jįdrtif išteisino policinę kazokiją, kuri su šaltu žvėriškumu pįj mir- 
Eato užkankino angliakasį John Barkoskį už kelių mėnesių pirm, 

Aecorsi buvo areštuotas. t z p’’ c
tik per masinį darbininkų subruzdimą, per-pėrkū nuo j anT 

Buk darbo minių protestų demonstracijas ir per gaušiųgą lega- 
teisme, dabar tebūtų galirpa išvaduoti AccorSp iš mir- 

^WW^®tų. O tai yra klasiniai-šventa kiekvieno darbininkų pa-

proletariate veikimas įšvadąvo 22 gastonįe^ijLią. nuo 
MHmEui bausmės, Tik toks veikimas tegalės išgelbėti įr Accorsį'* 

:■ kedės. < ■’ ■***

įėismiu parminu
sįaf JMęiįžia’1 iĄdziohįšiiius, 
drausmbs^ giriribtJįlarbinin- 
kdms[, jSikietuoti it sykių, 
aiškių sfreikųot;. ' Jei' dar
bininkai nepaklaus© v-į rinį 
cįžionkšinb, < tii į kapiiaiį^tąi 
įsako' policijai i ■ 'aręąįioti 
stįteikierius (dąžn^ kaVei- 
viams įsakoma šaudyti 
jtfos\ ir ■ įmeta ilgiems- ihe- 
tąips^į kalėjimus. Šitie dar; 
bininkai tuomet p^sį^l^ia-’; 
ma neištikimais Jungtinėms 
Vąlšįijpnįs l r Toki& ;at:šitiki- 
mų -ųies u turėjome šinįtus:. 
Mat,'' saĮtjelė- kapitalistų-isr 
naudotojų, ’ t u rodama savb

ha S^ę^asj. gfft vftlstyhe n-, 
kas tik prieš jitos pasako

Nesenai Gegužis važinėjo

dvasios 
ir kurie

išleista
“Kodėl

zatorių. Aht pildančios tary
bos progresyviai kandidatai 
gavo neblogas pasekmes, nors 
tikrai neturiu galutinų skaitli
nių, bet kiek teko patirti, ne- 
kurie kandidątai gavo daugiau 
balsų, negu sandariečių grupė.

Legih and Wilkes-Barre ait
ri Stoti į Komunistu Parti- tdių kasyklose darbai sumažė-
Ją”, kuri’ paprasta kalba iš
aiškina tuos, klausimus, tu
ri būti panaudota kaipo vy
riausias ginklas -Naujų Na
rių Gavimo Kampanijoj.

> Ypatingai meš . priy

vietų S'ąjungdj’i J ' j * v ?( N
< Kiekvienas . bernas, > biednio- 
kasjir vidutinis yąl.stietis, mies
to fabriko darbihirikas ir tai‘- 
hautoja^ vyįaš ‘•ar tndteris, pi’i- į 
valo ąktyVįai t dalyvauti penk- _
metinio SSRS ūkio plano išpil- netgi kuomet josios pasi- 
dyme, o ypąč kovoje su nepma- reiškia pačioj Partijos ąii’’

dyj. / Jinai pąjėgia apsiva-1 
lyti .save ir pradėti naujus 
darbus su proletarine eneis 
gijif plaukiančia iš didžio
jo Tezervo darbininkų kla
ses. Per tas visas kovas, 
su atvirais, priešais, kaip ir
sti vidujiniu oportunizmo 
priešu, jih^j, Pąijįja, vis la
biau. ir labjaiv sustiprina sa-. 
vo eiles ir'pajėgas, išaštri-

grupės iš Partijos yra įro
dymu, jog mūs Partija eina 
Loninoz-nurodytais keliais: 
jinai.’ tinkama apgalėti viso
kias kapitalistines įtakas, į

L J * - -

jo: dirba po 3-4 dienas į sa
vaitę. Lapkričio mėnesį dirbo 
11 dienų. Dabar, užėjus šal
čiui,' mainieriai ramina vienas 
kitą, kad pradės geriau* dirbt. 
WelJ, pagyvensime, pamatysi
me. š

O' laiko ar dąu- 
gįi|ki vietos laik- 
bį* klad nuo nau- 
igh ‘and Wilkes- 
lijosį kašykkįs+ at- 
įdea? kompanija. 

Ar 'ištiįro pastaroji kompani
ja atpirks, tai nežinia, bet kad 
jos susivienys į vieną trustą, 
tas gali būti. Darbininkams 
vis toji nati pamotė, nes viena 
ar kita kompanija lygiai iš
naudoja. Vadoklietis.

- lĮiė

ieikįrf y ži^rėtį' gimįnystės 
pažinties. >4Kas priešinasi že
mės ūkio kolektyvizacijai, ša
lies ipdų^trialižacijai, tas prole
tarų į djktątųrps ; į priešas . ir 
kontrrevohucijos šalininkas. $ii 
tokiu visuomet reikia kovotų 
Kiekvienas priešo žingsnis; pa
stojantis kelią socialistinei sta
tybai, turi būti .-be pasigailėjN 

tpęmpįainą^’ i ■ i ■.;ų [•. i f:, >

bei DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Gruodžio 11:
-—pašautas švedų karalius 

Karolis VIL, - Estonijoj! 
įvyko didelis komunistų 
mas, kurį sutriuškinus, 
azija sušaudė daugybę 
ninku, 1921.

sukili- 
buržu- 
darbi-
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LAISVĘTHE YOUNG COMRADE CORNER PLATINKIT
and

DETROIT, MICH
Atskaita

visiem
give

Išlaidos

JOIN THE YOUNG PIONEERS SCHENECTADY, N. Y

Name
Address

State

KONCERTASLAISVES“ METIN
PO KONCERTUI ŠOKIAI RETIKEVIČIŪTĖS ORKESTRĄ

M
J. Barron

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

HAARLEM OIL

kavalkų

Pradžia 3:30 P® Piety
Įžanga 75c, $1.00, $1.50 ir $2

that 
fare

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

734 Grand Street 
BROOKLYN, N.

vie- 
86c

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

tinę valdybą, po 3 balsus. Su
sirinkime dalyvavo 21 narys, 
nebalsavo vienas.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Bus ir 
25 cen- 
ir apie- 
atsilan- 

• tuomi 
Atsi- 
rūpi-

HOOVER CALLS BOSSES AND 
LABOR FAKERS TO TIE 

DOWN THE WORKERS

LENGTHEN HOURS OF CHILD 
SLAVERY IN NEWARK

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

American 
were also 
They are

car 
and 

Even 
the students

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

cfrive to join the Young Pioneers. Please send me further 
information.

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

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai“ vardo kiekvienoje dė
žutėje. 1

BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJ
949 Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y

skirtumo, 
ne-

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

were 
This 

“democracy’’ 
in America! 
children all 
must follow 
Pioneers of 

and dem a lid

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

the workers 
go out on strike, 
strikebreaking.
these conferences 
the crisis of the

Vietinis raštininkas ir iždi 
ninkas pilnai sutinka su komi
sijos raportu.

Išbandykite Šiandien
Juos išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden St- 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nSjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

MATTHEW P. BARAS 
(BIELIAUSKAS)

Lapkričio 27 d. vietos Ko
munistų Partijos skyrius buvo 
surengęs dvylikos metų sukak
tuvių paminėjimą nuo įsistei- 
gimo Rusijoj Sovietines val
džios. Lietuvių tame parengi
me nedaug dalyvavo, daugiau
siai buvo finų. Draugas L.

Lietuvos baduolių šelpimo 
komisija peržiūrėjo knygas 30 
d. lapkričio, 1929 m. Knygas 
surado pilnoj tvarkoj.

Viso aukų surinkta Detroite 
$130.45.

Nors pas mus nedidelis vei
kimas ir daug žinių laikraščiui 
nėra, bet visgi pasitaiko tokių 
dalykų, kuriuos galima pra
nešti.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

stop
Neither can the labor 
betray the workers!

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

But 
eannot 
boses. 
fakers 
The working class will fight to 
better its conditions, and to 
establish in this country a Sov
iet government of the workers 
and farmers.

Pasiųsta Lietuvos baduolių 
centro komitetui $112.56; Gas- 
tonijos streikieriams pasiųsta 
$5; perduota priešfašistiniam 
komitetui $6.03; Gastonijos 
streikieriams pasiųsta $1 
tinio 
Viso

Nors kapitalistai per savo 
spaudą pranašauja darbinin
kams gerus laikus, bet tikre
nybėje to nėra, nes darbinin
kų padėtis darosi vis blogesnė 
ir blogesnė. Jau daug' darbi
ninkų atleujžia nuo darbo, o 
kurie ir dirba, tai laukia at
leidimo.

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik ii 
importuotų tabakų.

Al*® KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis
ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 
sules'e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

darė maloniomis ir MĮJĮĮ $ ■ bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo- i jgj| jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša- ® se 35c, 75c ir $ 1.50
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos. Iš-

The big crashes on 
Street scared the bosses 
out of their wits. While Hoo
ver and all the bosses were 
talking so much about prospe
rity, suddenly these great 
crashes came!

These crashes in the Stock 
market are caused by certain 
reasons in the capitalist sys
tem, and the bosses can’t get 
rid of these reasons.

The boses, in order 
more money

section FOR WORKERS’ AND FARMERS’ children 
EDITED BY THE YOUNG PIONEERS OF AMERICA

The workers ’ 
Cleveland, under 
the Young Pioneers, 
a demonstration in 
Council, demanding 
fare for children 
school. .

Gruodžio 1 d. įvyko S. L. A. 
205 kuopos susirinkimas. Iš
rinkta kuopos valdyba. Pirmi
ninkas P. Ramonas, prot. raš
tininkas A. Gudzinskas, finan
sų rašt. ir iždininkas Z. Gu- 
dzinskienė, org. S. Gudeliaus- 
kas, maršalka J. Krunąs, iždo 
globėjai: O. Krunienė, O. Ku- 
metienė ir L. Gudzinskienė. 
Išrinkus valdybą, slaptu bal
savimu atlikta Pild. Tarybos 
nominacijos. Už naujus, pro
gresyvius, kandidatus paduota 
po 17 balsų, už seną, dabar-

Thc bosses don’t want to 
it to us,'because they will get 
less profits. But we must 
fight for it, and we’ll get it!

Demand free fare for work
ers’ children!

there is a great crisis among 
the boses, and that the condi
tions of Che workers will be
come worse and worse.

In order to stop this crisis, 
Wall Hoover held conferences with 

almost! all the biggest millionaires, 
where they planned how to 
make the workers get lower 
wages, and work longer hours.

The leaders of the 
Fakeration of Labor 
at these conferences, 
planing to sell out the workers 
They pledged that 
would 
This

LYROS CHORAS, Vadovaujamas Orphejaus Eremino, Dainuos Šauniausias Dainas 

PROGRAMA SUSIDEDA Iš 11 NUMERIŲ
Dalyvauja pasauliniai garsūs dainininkai ir dainininkes. Apart dainų, bus ir kitokių muzikalių 

ĮSITĖMYKITE, JOC KONCERTAS BUS JAU SEKANTĮ SEKMADIENĮ

children of 
the lead of 

organized 
the City 
free car 

gaing to

|R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO

Callow pasakė ■ < prakalbą. 
Trumpais ruožais paminėjo 
Rusijos spalių revoliuciją, pa
lietė Amerikos darbininkų ju
dėjimą ir ragino susirinkusius 
stoti po komunistine vėliava— 
dėtis į Amerikos Komunistų 
Partiją. Draugas L. Callow 
atsiųstas čia Partijos kaipo or
ganizatorius, kuris apsigyveno 
Schenectady, kaip industrijos 
centre. Prie šio industrijos 
centro priklauso ir apielinkė, 
kaip tai: Albany, Troy, ir Am
sterdam. Draugas Callow, 
kaipo organizatorius, labai ga
bus ir jau čia parodė darbo 
pradžią. ! Amsterdame tapo 
suorganizuota K. P. vienetą. 
Gruodžio 4 d. prasidėjo darbi
ninkui mokykla Lietuvių Ap- 
švietos Kliubo.: kambariuose, 
kuriuos kliubas suteikė dykai. 
Pamokos bus anglų kalboj ir 
kurie norės, tie galės lankytis. 
Patartina lietuviams pasinau
doti šia proga, nes labai geras 
dalykas suprasti savo klasės 
reikalus. Suprantant savo kla
sės reikalus ir susidūrus su 
savo priešais, lengviau juos ga
lima sukritikuoti, parodyti jų 
klaidas.

Gruodžio 14 d. įvyks balius, 
kurį rengia Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo skyrius. 
Balius bus Lietuvių Apšvietos 
Kliubo kambariuose, 
programa. Įžanga tik 
tai ypatai. Visi vietos 
linkių lietuviai turėtų 
kyti į' šį parengimą i 
paremsite šią įstaigą, 
minkite, kad ši Įstaiga 
naši darbininkų reikalais 
rie kovoja už visų darbininkų 
reikalus, i

sekretoriaus išlaidos 
išmokėta $130.45.

Aukotojų Vardai
$1 : H. Kolley, A. M. An

tanaitis, R. Nauckis, J. Gudai
tis, S. Urbont, V. Račkauskas 
R. Navicki, A. Naiyad, J. Za- 
galis, G. Mitchell; po 50c: P. 
Zuckis, A. Lepšis, V. Lepšis, 
V. Žilinskas, M. Racka, Ch. 
Zanonis, R. Beniušienė, J. Ru
dzevičius, A. Kaminskas ir R. 
Stumbris; A. Žilinskas 15c; P. 
Babinas, A. Snayder, A. Vait- 
kūnas, J. Baronas, S. Kadys 
P. Siaurusaitis, A. Gotauta, J. 
Glosiškis ir A. Balunienė po 
25c; smulkių 20c.

Komisijos parašai:
J. Stakvilas, 
S. Vaičiulis, 
V. J. Geraltauskas, 
M. K. Antanaitis, 
L. Astrauskas, 
R. Beniušis.

METŲ 
NAUJAS

make 
produce too many 

things, and then have nobody 
to sell them to. This causes 
the crashes in the Stock Ex
change.

The papers tell us that this 
was caused by the great spe
culation. But this is not true. 
They want to hide the fact that

Reikia tikėtis, kad po šių 
nominacijų ir mūsų kuopą po
nai viršininkai priskaitys prie 
neištikimų. Bet jeigu ir kitos 
kuopos taip pasielgtų, tuomet 
dabartiniai mūsų ponai nuleis
ti! nosis ir organe “Tėvynėje” 
kiekvienas turėtų teisę išreikš
ti savo nuomonę organizacijos 
reikalais. O dabar organu 
naudojasi tik jii pakalikai, ku
rie plūsta progresyvius, ki
tiems špaltos uždarytos.

Beje, kuopoj buvo gautas 
laiškas, raginantis balsuoti į 
iždininkus už J. Tareilą, bet 
niekas už jį nebalsavo.

Vietinis.

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiąsk 60 centą, tai gausi visokią 

1 stebūklingą žolių vertės tūkstančio 
i dolerių. Ką tas tūkstantis dolerfą 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligą ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečią 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitą 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

M. ZUKAITTS
26 Gillet Road. Spencerport, N. T.

Varpas Bakery, 54 laujer St, Brooklyn, N. Y.
M. BaJchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

They demanded that the City 
Council pass a law to that ef
fect. When they refused to 
even read this law, the child
ren started to protest.

Some of them got up 
spoke. They told how 
children have to pay high 
fare to and from school, 
they cannot afford it 
in Czarist Russia 
had free fare.

The Mayor called in the 
police, who attacked the child
ren, and arrested their spokes
men. They tried to fool the 
children with promises that 
they would have to pay only 
5 cents, but the Pioneers yelled 
back, “We want free fare!”

Finally all the children 
kicked out of the hall, 
is fhe kind of 
that we have here 

, The workers’ 
over the country 
the lead of the 
Cleveland 
school children have free 
to school!

The City Council of Newark, 
backed by the boses, has issued 
an 1 regulation that child 
workers are allowed to work 
much longer hours’than before.

Now the children are allowed 
to work from 5:30 a. m. to 
8:30 a. m., and from 3:30 to 
8:30. This wil] allow the bos
ses to make millions of dollars 
from the thousands of child 
workers, who slave their lives 
away so that the boss will get 
richer.

The mayor said that the law 
was passed for the benefit of 
the children! He said that 
they will have less time-to be 
in, mischiefs! He ąlso said 
that they will have to go to be 
early, because they will be so 
tired.

The thousands of children 
who work have to do it because 
the bosses don’t give their pa
rents enough wages. ■ .

The officials of the A. F. of 
L. helped to pass this law. The 
A. F. of L. refuses to put up 
a fight against child labor, be
cause they are the tools of the 
bosses.

Only the fighting workers’ 
organizations, the Communist 
Party, the Trade Union- Unity 
League, and the Young Pion
eers fight against child labor, 
and for better conditions for 
the workers’ children.
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SLIAKERIS
MIKAS RASODA

gal į pietus ir greit, it nejučiomis, radosi 
palei tą pačią geležinkelio stotį!

Atsipeikėjo. Pasistūmėję vieną tarpgat- 
vį dar į pietus, vėl sustojo ant kertės, tar
si jau būtų pasiekę kelionės tikslą.

Jiem dabar reikėjo išrišti problema: kur 
saugiau: ten, kur daugiau žmonių, ar kur 
mažiau. Kur valgyti—tose valgyklose, kur 
daug svieto, ar kur mažiau? Kur jieškot 
buto, ten, kur daugiau žmonių sukasi, ar 
kur mažiau?

—Kas gali žinoti, kad mes ne vietiniai? 
—abejojančiai klausė Petras.

—Greit gali pastebėti: mudu perdaug 
valkiojamės. 1

—ššš... —kumštelėjo Petras,—eina!
Kitu šalygatviu persirito apystoris poli- 

cijantas, kuris tačiaus, į juodu nė nepa
žvelgė.

—Pajieškokim, gal čia kur rasim kokią 
lindynę: įsmuksim ir užėsim,—nurodinėjo 
Petras, kuris matomai jau buvo gerokai 
alkanas.

Perėjus virš porą blokų, netikėtai prieš 
juodviejų akis atsistojo saliūnas, ant ku
rio lahgo, tarpe kitų reklamų, buvo užra
šyta: Tony Burba, proprietor.

—štai lietuviškas saliūnas!
—Lyskim vidun.
įėjo.
Buvo tai vidutinio didumo ilgokas kam

barys. Typiškas senoviškas saliūnas. Prie 
sienos stovėjo apie keturi stalai—apleisti, 
galima sakyti, net gerokai purvini. To
liau į gilumą, gale ant baro riogsojo kum
pis ir kitokių valgomų daiktų. O kitoj pu
sėj kambario tęsėsi ištisai baras, už kurio 
lentynos buvo nukrauta įvairiomis bonko- 
mis. Svečių šiuo tarpu nebuvo daug ir tie 
patys stovėjo parėmę barą.

Kažin, ar jie lietuviai?—kuždėjo Petras?
—Bala žino!—nervuotai ir nedrąsiai at

sakė Adomas?
Suvalgę pietus ir išgėrę po stiklą alaus, 

abu, nešini -čemodanus vėl buvo belendą 
per duris laukan, bet staiga pasigirdo iš 
užbarė j stovinčio Burbos balsas: 

___  ___ __ —Say, vyrai, kaip einas?'
cago!—mechanišku balsu šaukė traukinio j ' Abu, it perkūno trenkti, nutirpo.. 
konduktorius, skubėdamas per vagonus.; Atsižgrįžę Į saliūnininką, per kokią, pu- 
Traukinio bėgimas sulėtėjo. Prunkšda-jsę minutes tylėjo, galvodami, kas jam ati
mąs dūmus į šaltą, giedrią padangę, jis j sakyti. Pagaliaųs Adomas išstenėjo: 
atsargiai šliaužė per didelį, skersai ir įžul-! Gerrrai.
niai sunarpliotą bėgių tinklą, it kokį retą —h toli esate atvykę?

—Mes?.. .Vietiniai.
—Che, che, che, užsidengęs stora plašta- 

, negarsiai juokėsi 
i Burba.—Nereiks tų baikų!

—Jau senai čia 
ras.

—Ne vietiniai, 
arčiau, prie baro.

Abu prisilniko 
viens kitam į akis ir paprašė alaus, 
matė

(Tąsa)
—Gerai, draugai, kad neleidau motinai 

ateiti. Žinote, aš pats neišgaliu besilaikyti.
—Nebūk kūdikis,—tarė Petras.
—Ar matote anas duris?—rodydamas 

ranka į šonines stoties duris—kalbėjo Ado
mas.—Matote? Rodosi dar visai nesenai, 
tik vakar, motina, Juozas, Zabelė ir aš vi
si keturi stovėjome ten tik išlipę iš trau
kinio. Kaip šiandien atsimenu tą skaudų 
reginį, kaip mūs motina, tarsi višta viš
čiukus globodama, drebėdama ir nervuoda- 
mosi kalbėjosi su policijantu.. .Mes džiau
gėmės, nežiūrint visko.. .Džiaugėmės, kad 
sueisim su savo tėvu, drauge gyvensim, bū
sim laimingi.. .Būsim Amerikoj... O šian
dien?—vėl braukdamas skepetaite prakai
tą nuo veido tyliai kuždėjo Adomas.—O 
šiandien? Kur mes? Kur toji laimė? Kur 
ta mūsų motinos viltis? Ji su tėvu palie
kami čia vargti.. .Juozas jau kažin kur... 
Sesers nebėra...Aš pats velniai žino kur 
atsidursiu. Gal jau nebematysiu nė šitos 
stoties.. .Ir, ot, jei šiandie# čia būtų moti
na, jei ji šitoj valandoj prisimintų pirmąjį 
mūsų kojos iškėlimą ant šito kieto cemen
to, šitam mieste...

Staiga sustaugė traukinio švilpukas, su
švokštė inžinas. Traukinys buvo stotyj 
Žmonės bėgiojo. Tik stoties darbininkas 
lėtai, garsiai trimitavo:

—Albany, Rochester, Buffalo, Cleveland, 
Toledo, Chicago. Ail aboard!

Adomas su Petru greit pašoko.
Abu paspaudė Kopkos dešinę ir įsmuko 

4 traukinį, kuris vėl staugdamas, šnypšda
mas, paprastu savo laiku ir eisena nusivy- 
niojo it žaltys į vakarus.

Likusieji žmonės skirstėsk Tik šlubis 
Kopka dar ilgokai stovėjo ant plotmės ir 
įsmeigęs savo melsvas akis žiūrėjo į tą pu
sę, kur nusistaugė traukinys, tarsi neprie
telius, nusinešdamas su savim jo du ge
riausius draugus.

SKYRIUS XXII. i
I.

—Chicago, Chicago! Last stop, Chi-Į

r.;' - J I

Akimirksnyj jis buvo apščioj La Salle L . v. v. x.
geležinkelio stotyj. Iš traukinio pradėjo i 
veržtis šimtai keleivių! daugumoj pasipuo
šusių, sočių ir, matomai, pasiturinčių.

' Mūs akis labiau atkreipė du vyrai, ku
rių vienas buvo aukštas, laibas ir tiesus, 
šviesiabrūvis, barzdotas, o jo draugas ma
žesnis ir juodbrūvis. Abu paprastai apsi
rengę: užsimovę apšlepusias ant galvų 
skrybėles ir vilkį senokais, dryžais pali- 
tais. Barzdoto vyro veidas ir bendra iš
vaizda panešėjo į kokį tai profesionalą, 
gydytoją ar chemiką, bet pažvelgus į ran
kas, kurios buvo be pirštinių, tuojau persi
tikrintum, kad tai sunkaus fiziško darbo 
darbininkas.

Sukdamiesi tarpe kitų keleivių, šitiedu 
vyrai išsisuko pagaliaųs per vartus į lau
kiamąjį, kur taipo pat rado masę žmonių, 

Žengdami iš viršutinės stoties dalies 
apatinėn, abu atsargiai dairėsi, bijodami 
vienas kitam žodį pasakyti. Pasisukę, aky
lai apsidairę, jiedu smuko į gatvę, kuri bu-* 

. vo užsibrukus tirštu trafiku. Lyg susita
rę, jiedu, drauge pasižiūrėję viens į kitą, 
prašneko:

—Kur dabar?
Abu šaltai nusišypsojo.

. Adomas atsakė:
—Velniai žino.
—Sukim, kur daugiau žmonių.

Hį; Pakrypo į State St.
Gatvės užsivertę praeiviais, vežimais, au

tomobiliais. Didmiesčio judčsis tokis dide
lis, platus, neaprėpiamas net žmogaus pro
tui, ypatingai to, kuris pirmu sykiu jin; 
įkelia savo koja! Visam akyplotyj, kur ne 
budinkai, ten žmonės: juda, eina, bėga, 
skubi.

Įsisuko abu į nepaprastai plačią minią, 
it į 'kokį tvarkų chaosą, ir, nešini jos, at
sidūrė už keletos tarpgatvių.

—Kur manai bus saugiau: Čia ar ten, 
kur mažiau svieto,—vėl klausė Adomas.

| ’ —Biesas žino!
Apsidairę plačioj ir garsioj State gatvėj, 

ties ta. vieta, kur kerta Madison gatvė, pa
matę, jūras žmonių, abu nauji pribuveliai 
nusitarė pasisukti į vakarus. Paėję kėlės 
tarpgatves, tiksliai ar ne, vėl susimetė at-

gyvenam,—pridūrė Pet-

ne! Aš pažįstu. Eikit
Ką gersit?
prie baro, pasižiūrėjo

Nu- 
, kad saliūnininkas supranta jų padė-

Saliūnininkas Burba buvo didoko1 ūgio 
žmogus ir storas, panašus dirižabliui: 
juosvų ūsų, ant nosies nešiojąs didoką kar
pą. Išgėręs “už jų sveikatą” stiklą alaus, 
Burba tarė:

—Čia tokių piliečių, kaip jūs, kasdien už
eina.

—Iš kur tamsta žinai, kad mes koki tai 
skirtingi ?

BOSTONO IR ATBUKĘS SAUMOS
BOSTONO NAUJIENOS bininkų—New Bedfordo strei- 

kierių ir G astenijos karingų 
streikierių. Taipgi T. D. A. 
teikia darbininkams paramą 
kiekvienoj kovoj prieš kapita
listus.

Todėl kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė turime’jaus
tis sau už garbę prigulėti prie 

Todėl visi nariai

(“Laisves” Biuro Pranešimai)
Lapkričio 30 d. Lietuvių 

Darbininkių Susivienijimo 13 
kuopa state scenoj penkių ak
tų tragedijų “Jėzuito Sąžinė.“ 
Užėjus netikėtai šaltam orui, 
publikos susirinko biskutį ma
žiau, negu buvo tikėtasi. Ka- T.. D. A. 
daugi prie minėto veikalo bu- skaitlingai susirinkime į prieš- 
vo sukviesti gabesni vietiniai 
ir apielinkės aktoriai-mėgėjai, 
tai lošimas išėjo pagirtinai ge
rai. Publika turėjo gardaus 
juoko iš bailumo tų laikų Ru
sijos žandarmerijos činovnikų, 
su kuriais sykiu veikė gaudy
me revoliucinių darbininkų ir 
popai ir mūsų kunigai. • Vie
nas iš žymesniųjų išdavikų bu
vo. dabartinis nuteistasis žmog
žudys kunigas Olšauskas, šia
me veikale aiškiai atvaizdina- 
ma> jo žandariški darbeliai. 
Veikalas turi ir tragiškų sce
nų, parodančių, kaip carber- 
niai kankino ir žudė darbo 
žmones, ųprs pilni baimės, bet 
dėjo visas pastangas, kad pa
laikius kruvinojo Mikės vieš
patavimų ant Rusijos liaudies. 
Ačiū jų pasišventimui, nors lai
kinai, penktų metų revolicija 
pasisekė paskandinti darbo 
žmonių kraujuose. Bet yra pa
tarlė, kad “Kiekviena lazda 
turi du galu.” Ir Rusijos dar
bo žmonės, pasinaudodami an- tainčj,
truoju lazdos galu, vėliau nu-j Pradžia 8-tų vai. vakare. Pro- 
šlavė kaip patį kruvinąjį Mi-| gramų išpildys ukrainų ir lie- 

! kę, taip, ir visus jo čebatlai-Į tuvių dailės jėgos. Dainuos 
žius. “Jėzuito Sąžinė“ yra! pagarsėjus vietos dainininkė 
geras sceniškas vaizdas, patar-ldrg. Vaidžiulienė solo ir due- 
tina ir mūsų apielinkėse juo-1 tų, bus stygų kvartetas, po va- 
mi pasinaudoti. j dovyste J. Jurčikonio ir daug

-:- -| kitų. Įžanga 50 ir 75 centai 
So. Bostono Laisvės Choras i ypatai. Kviečiame visus vie- 

pasišventusiai rengiasi prieitos ir apielinkių lietuvius at- 
puikaus koncerto, kuris įvyks! silankyti. 
gruodžio 15, nedėlios vakare,! 
Lietuvių Svetainėj, kampas Ei 
ir Silver gatvių. Pradžia 7 :30 
vai. vakare.

Nuo Piliečių Kliubo 30 me
tų sukaktuvių v a k a r i e n ė s 
South Bostone atsirado 
ja patarlė: “Kas 
demokratams ura? 
viečiai. Kas bomai ? 
viečiai 
taip. Į -vakarienę buvo pa-' 
kviesti ir demokratų politikie-j ateit 7-tą valandą, ne vėliau, nes tū
riai, ir kiekvienam 
girti savo demokratų partijų/ 
kaipo “vienintelę darbo žmo-į 
nių partija,“ Fortūnatas Bago-j 
čius p.šoksta ir surinka:! 
“Three cheers, boys!“ U-ra-a, 
u-ra, u-ra! šųukia su juomi ir 
visa traicė, iš kurios susideda 
vietinė socialistų kuopa, rajo- kuopo? 
nas ir kiti galai. Po vakarie-! 
nei, kad paslėpus savo veid-' 
mainystę ir apmulkinus savo į 
skaitytojus, o gal ir todėl, kad ; 
Michelsonui neduota kalbėti,! 
“Keleivis“ visus, kurie rėkė!’ . I luman uuo .14. u.
U-ra, pavadino bomais. Bet Tamkaus svetainėj, 8-tą vai. vakare, 
kuomet Bagočius su keleivie- 
čiais rėkė “ų-ra,“ tai žmonės, <d ų' 
kurie buvo vakarienėj, dabar' 
jau ir vartoja viršminėtų pa-i 
tarlę.

metinį susirinkimą, kuriame iš
girsite platų raportą iš visų 
metų darbuotėj. Taipgi mes, 
jau veikianti nariai, turirpe 
prikalbinti ir > kitus darbinin
kus prisidėti prie T. D. A. 58 
kp., nes kiekvienas . gali pri
klausyti, kuomet mokestis vi
sai maža, tik 15c mėnesinių ir 
25c įstojimas. Už tokią jną- 
žą mokestį jausies esąs karin
gos darbininkų organizacijos 
nariu. . Todėl dar sykį kvie
čiu ateiti ir prisidėti prie T. 
D. A. 58-tos kp.

Fin. Sekr. J. G.

PHILADELPHIA, PA.
Didelis Koncertas

Rusų savitarpinės pašei pos 
jungtinė draugija rengia mil
žinišką koncertą, kuris Įvyks 
14 d. gruodžio, ukrainų sve- 

849 N. Franklin St. 
vakare.

Komitetas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

nau- 
šaukia 
KeleiJ 
Kelei-

, PITTSBURGH, PA. .
Gruodžio 15 d., 8-tą vai. vakare, 

svetainėj Walton Hall, 220 Stanwix 
St., Downtown, Pittsburgh, įvyks 
svarbios prakalbos. Kalbės O'. Over- 
gaard, metalo išdirbystės Industria- 
linės Lygos narys, apie unijas ir ki
tus dalykus. Visi vietos ir apielin
kių lietusiai kviečiami atsilankyti.

Dist. Org. S. Chudnow.

PHILADELPHIA, PA.
Gruodžio 13 d., 8-tą vai. vakare, 

svetainėj Garrick Hall, 507 So. 8th 
St., įvyks didelis masinis protesto 
mitingas prieš Jungtinių Valstijų 
valdžios kišimąsi į Sovietų Sąjungos 
reikalus Mandžūrijoj ir kitus dalykus. 
Bus geri kalbėtojai. Todėl visų vie
tos ' ir apielinkių lietuvių darbininkų 
pareiga dalyvauti šiame susirinkime.

Dist. org. E. Gardos.

LIETUVIŲ DARBININKIŲ SUSI
VIENIJIMO I RAJONO 

KONFERENCIJA
Gruodžio 29 d. įvyks Lietuvių Dar

bininkių Susivienijimo T Rajono kon
ferencija 29 d. gruodžio (Dec.), 1929, 
“Laisvės” svetainėj, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Prasidės 11-tą vai. 
ryte. Visos • Pirmo Rajono kuojos 
malonėkit išrinkti, delegates į minėtą 
konferenciją. Turim labai daug svar
bių klausimų išrišti. Draugės, da-

WILKES-BARRE, PA.
Tarpt. Darbiu. Apsigynimo Liet. 

Sekcijos 87-tos kuopos mėnesinis su- 
’. gruo

džio, 338 Hazle St., pas drg. J. V. 
Stankevičių. Visi nariai kviečiami

Dalykas, mat, buvo i $inki™s '’u^ laįįomas 13, <L

n-žhm'onc 1 vėsime daug dalykų aptart. UZ,L»cllo Ub Į

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nyo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

Atsives- 
avo draugus prirašyti.

Prot Ra.št. K. Miškinis.

HILLS1DE, N. J.
A.L.D.L,.D. 200 kuopos metinis su

sirinkimas bus ketverge, 
Ožio, paprastoj vietoj, 8-tą vai. 
kare. ■ Visi nariai ateikit, 
bių reikalu. Bu 

s valdyba ir 
čio konferenciją.

12 d. gruo- 
va- 

svar- 
; renkama nauja 
delegatai į apskri-

Sekr. G. K.
(294-295)

GREAT NECK, N. Y.
L. D. S. A. 64-tos kuopos susirin- 

I kimas bus ketverge, 12 d. gruodžio.

kalų.
nares ateikit, yra svarbių rei 

Org. A. Bečienė.

NEWARK, N. J.
D. S. A. 10-tos kuopos susirin-

lyvaukit konferencijoj - kuo «skaitliu- ,'jl 
glausis. ■ ! U j. ’
L. D. S. I Rajono Org. J. Bondti.

(298-295)

DETROIT, MICH. •
A. L. D. L. D. 52-ros kuopos prieš- 

j metinis susirinkimas bus nedėhoj, 15 
| gruodžio, Draugijų svetainėj, 4637 
W. Vernon Highway. Pradžia 10»tą 
vai. ryte. Draugai ir drauges, ma
lonėkit atsilankyti, nes buą renka
ma nauja valdyba 1930 metams. Yra 
ir kitokių svarbių reikalų ir įvairių 
komisijų pranešimų. Tat nepamirš
kit atsilankyti. Atsiveskit ir naujų 
narių.

Sekr. V. Geraltauskas.
(293-295)

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių. No
rintieji geriausio patarnavimo 
ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. 
Pas mane galite gauti lotus ant 
visokių kapinių kuogeriausiose 
vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

—O kasyčiai—rodydamas dešros pavida
lo pirštu į Petro barzdą, kalbėjo Burba.— 
Augini todėl, kad senesnis būtum. Dabar 
seni vyrai madoj. Che, che, che! Fine! 
Mulkius čiutabakius tik šitaip ir galima 
apšveisti.

Tęsėsi trumpa pauza. ' .
Petras su Adomu dabar suprato, 'kad 

juodu gali bile kas greit pažinti ir pagrieb
tu už kalnieriauš. * •

—Jūs bizniui reikia gerų popierų.
—Popierų? '■ , t • .
—Popierų—dpkumentų,—šaipėsi Burba.
—O kur juos įgauti? » .
—Už pinigus; galima ir patį dievą, nu

pirkti. TuTite registracijų kortas?
—Tik vienas,—atsakė Adomas.
—Daugiau nieko ?
—Nieko.
Saliūnininkas pamąstė, parietęs į viršų 

savo storą, pliką galvą. Patylėjęs,' pri
merkęs akis, jis tęsė.

—Be stipresnių dokumentų jum bus sun
ku, neįmanoma, nežiūrint, kad miestas ap- 
štus. ,

—Kur? .
1 —Turėkit kantrybės,
Paėmęs telefono priimtuvą, Burba kažin 

ką pašaukė ir, pasikalbėjęs kelias minutas, 
prastenėjo:

susirkiki- 
,geresnio 
šalinta- 

nieko 
orga- 
vyrai 
reike-

ir

Įvykusiame paskutiniame A 
L. D. L. D. 2 kuopos 
me jau pasirodė 
draugiškumo dvasia, 
si nuo bereikalingų
gero neduodančių mūsų 
nizacijai ‘ginčų. Bravo, 
ir moterys! Taip senai 
jo. Tuščius ginčus palikime ir 
dirbkime savo revoliucinį dar
bą draugiškame solidariškume,- 
kovodami vien tik prieš darbo 
klasės priešus ir išnaudotojus. 
O veikdami draugiškai, kaipo 
draugai vienos šeimynos, dau
giau nuveiksime darbininkų 
klasei ir patys sau. R.

(Tąsa bus)

Į L.
; kimas bus pėtnyčioj, 13 d. gruodžio, 
; Kubio svetainėj, 79 Jackson St., 8-tą 
i vai. vakare. Visos narės ateikit, yra 
i svarbių reikalų.

Org. O. Staneliene.
(294-295)

NORWOOD, MASS.
Tarptautinio Darbiu inkų 

i Apsigynimo 58-tos • kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 11 d. gruodžio, 
Lietuvių Svetainėj, 13 St. 
George Avė. Pradžia 7-tą vai. 
vakare. Brangūs draugai ir 
draugės! T. D. Apsigynimas, 
tai yra nepavaduojama darbi
ninkų organizacija, kuri aktin
gai dalyvauja klasių kovoje, 
suteikdama darbininkams ma
terial? ir moralę pagelbą. 
Ypatingai T. D. A. įrodė savo 
didelį darbštumą rėmime dar-

HARTFORD, CONN.
Turime pranešti vietos ir apielin- 

kės lietuviams, kad Bendras Darbi
ninkų Organizacijų Parengimų Ko
mitetas rengia Šaunių vakarienę su 
šokiais subatoj, 14 gruodžio, Labor 
Lyceum svetainėj, 29 Lawrence St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

9-tą vai. vakare, 
atsilankyti laiku.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

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

sides 
visus

Šokiai pra- 
Kviečiame

Rengėjai.
(294-295)

WILKES-BARRE, PA.
A. P. L. A. 51-mos kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 15 gruodžio, po 
No. 12 Lynwood Ave. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų. Visi nariai ateikit, nes 
bus renkama kuopos valdyba. Yra 
ir kitokių svarbių reikalų. Atsives- 
kit naujų narių, nes dabar paskutinė 
proga ™ T * -x ---- ••
gintą 
naują

įstoti į A. P. L. A. už nupi- 
įstojimo mokestį. Nariai gaus 
konstituciją.

J. V. Stanislovaitis.
(294-295)

HARTFORD, CONN.
Svarbus Pranešimas

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos metinis susirinkimas bus ketver
ge, 12 gruodžio (Dec.), po No. 29 
Lawrence St., pradžia 7:30 vai. va- 
vakare. 
metam, 
turi 
turės

Bus renkama valdyba 1930 
Kiekvienas narys būtinai 

dalyvauti. Kurie nedalyvaus, 
užsimokėti $1.00 bausmės. 

Sekr. J. Kazlauskas. 
(294-295)

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Panedčliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedčliais ir 

Utar ninkais

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 7Rc< y-'V'rn A Antroj klasėj lašais išsimaudymas .EX1KA ir miegojimas per visą naktj ant C^ntūloringam kambaryj __ '***

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiškai-Tuękiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modėrniškąig pagerinimais, -čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090



Report.

WllKES-RARRE, PA.

kelis bal-

PIANO LEKCIJŲ

Vardai

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

B.
K.

skyriui 
Tombs

No......... .... .

tfioitai__

progresy- 
b., sand ar.

progresy- 
ir sanda-

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU-
SHENANDQAH, PA.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi

susirinkime dalyvavo 
nariai.

S*

Įėjimas iš 7.36 Lexington Ave.
Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą, ir pra- .

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

GEORGE NOBILETTI
[galiotas ir Paliudytas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvę
Seriją (Eilę)

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

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

TreČiaclien., Gruod. 11, 1929’ <

TAMAQUA, PA DETROIT, MICH
w.

pavyzdį turėtų imti ir kitų ko- ką suardyti, bet jiems ne pa 
i •• „ vyko. Pirmiausiai kai kurie

susirinkime iš

Kuopos Nary

1763

981

30-VIII-25. £

Eišgė.
Lietuva.

src

surengtas
Albertui
Gardens,

riuos gaudavo, kaipo pirmos 
klasės policinis detektyvas.

__  St. or Are.

Stata

Apačios Kyla Prieš U. M.
Reakcionierius

sunaikinti. Ir 
juk tos blankus 
balotais. Ba lo
bia n k as užmir-

lonijų mainieriai kietųjų ang
lių industrijoj, 
atsakymas gali 
nieriams.

Reikia žodis

kuopos reikalai eis geriau, 
gu dabar.

LAISVE ' Puslapis Penktas

paskyrė lapkričio 25 dieną 
botin - ( ?—Red.) diena, kurioj 
norėjo priversti mainierius lik
ti kompaničnos unijos nariais. 
Bet tas jiems’ nepavyko. Mai
nieriai stoja į-N. M. U. šim
tais, atsakydami J. L; Lewiso 
agentams: pasiimkite sau tuos 
čarterius ir pasidėkite, o mes 
stojame į N. M. U., karingą 
uniją, šį Tamaquos mainierių

Kietųjų anglių industrijoj 
mainieriai vis daugiau ir dau
giau pradeda suprasti, kas yra 
jų tikrasai priešas ir kas jų 
uniją griauna iš pat pamatų. 
Daugelis mainierių dar vis ti
kėjo, kad dabartiniai U. M. 
W. of A. vadai yra gynėjai 
mainierių reikalų ir kovotojai 
prieš išnaudotojus. Dabar ga
lutinai , persitikrina, kad taip 
nėra. U. M. W. of A. virsi-! 
ninkai, pradedant nuo J. Lew- aP*e. Tamaqua 
iso ir baigiant subdistriktų ir 
lokalų agentais, visi yra ištiki-i VT . , . . TT ..

Ąni tarnai anglių viešpačių. Ne Nacionalę Maimeuų Uniją, 
tik kad jie sulaužė kiekvieną !

' kilusią kovą prieš išnaudoto-Trie* 
jus,, bet ir iškalno pririioŠiap 
dirvą sulaužymui būsiančių 
kovų, streikų.

Distrikte 7-tame iki šiol dar 
vis buvo madoj kalbiniai loka-į 
lai ir miestų, o ypatingai Pan- 
ter Creek Valley, čia mainie
riai nuo senai laiko tokioj for
moj lokalus ir, kol kas, jiems 
sekėsi mažiau daugiau apgin-i 
ti savo reikalus. Kompanijos, 
negalėdamos sulaužyti mainie
rių vienybės, pasikvietė U. M. 
W. of A. viršininkus į pagel
bą, kad sulaužius mainierių 
vienybę, nukapojus mainie- 
riams algas ir kad ateinantį 
streiką sėkmingai sulaužyti.; 

kad sėkmingiau sulaužius, 
streiką, reikia dirvą priruošti 
ir planus patiesti. Tad reak
cionierių klika nusistatė panai
kinti 
vesti 
d ant 
linti 
kalų 
del, 
būtų 
su atskiromis kasyklomis, pri
versti vienus mainierius prieš 
kitus skebauti taip, kaip bu
vo padaryta pietinėj Penn. ir 
kituose distriktuose praeitame 
streike. Tamaquos ir apielin
kės mainieriai, pamatę, šį pa
vojų, kurį ruošia jiems unijos 
reakcionieriai, greitai subruz
do -kovoti, ir griežtai t Jcovoti 
prieš reakcionierius, f“ 
cionieriai pasiryžo ir savo pla-jzatoriai,-ir visados buvom pri
ims įvykinai. 13-kai lokalų imti kuo draugiškiausia. Mis- 
atėmė čarterius, ir mainieriai i kevičienė žadėjo aukoti del T. 
neturi unijos keturi mėnesiai. D. A. rankų dirbinį ir vieną 
Mainieriai matydami, kad ne- muzikališką instrumentą, 
gali prašalinti demokratišku bus didelė dovana T. d‘ A. 
būdu unijos viršininkų, ir kad M. ž.
jie visi likosi prašalinti iš uni-j 
jos, atsišaukė į Nacionalę' 
Mainierių Uniją ir skubiai or-! 
ganizuojasi. šimtai susirašė į| 
N. M. U. bėgyj poros savaičių, j 
N. M. U. turėjo du masinius 
mitingus Tamaqua ir abiejuose '; 
buvo aiškinama J. L. Lewiso ir 
jo agentų planai, ir kaip jie i 
sulaužė streiką ir sugriovė uni
ją njinkštųjų anglių industri-- 
joj. Pirmame mitinge dalyva-■ 
vo apie 500 mainierių, antra-; 
xne virš 600, ir įstojo į N. M. 

'U. 150. Tai tvirtas atsaky
mas reakcionieriams.

N. M. U. Programa
N. M. U. programa yra or

ganizuoti mainierius kasyklų 
lokalais, pačių mainierių kon
trolėje. Bet kuomet reakcio
nieriai organizuoja kasyklų; 
savininkų naudai ir sulaužy
mui mainierių streikų, nukapo-į 
jimui algų ir pavertimui mai
nierių unijos kompanična uni
ja, tai N. M. sako.' ‘‘Mes 
leidžiam organizuoti “komuni
ti lokalus,” kuomet dauguma 
mainierių to reikalauja.”

U. M. W. of A. reakcionie
riai, norėdami daugiau pasi
tarnauti < anglių viešpačiams, 

/

M" Ad E12(

Turėjo nesmagumų su 
nusilpnėjimu ir nemige

“AŠ buvau visai suirusi.” sako ponia 
Graoe Cashman. Marion, Ind. “Aš turėjau 
nuoatinius nusilpnėjimus ir negalėjau nak
timis miegoti. Vienas butelis Nuga-Tone 
nuteikė man daug pagelbos.” Kenkiantieji 
perskaitę tokį pareiškimą nudžiugs. iš
girdę, kad randasi tokios gyduolės kurios 
pagelbsti nuo tokiu trubelių, nes Nuga-Tonc 
yra puikios gyduolės ir suteikia pagelbą net 
ir labai pavojingose ligose. Virš milionas 
žmonių vartodami“ jas atgavo savo sveikatą, 
stiprumą ir jėgą. Ir jei jūs esate sergantis 
ir silpnas, jūs turėtumėt jas pabandyti.

Nuga-Tone pagelbsti tiems, kurie turi 
y skilvio suirimus, prastą apetitą, gasus vi

duriuose. raugėjimą, neveiklias kelinis ar
ba gitus svarbius organus, galvos skaudė
jimą, svaiguli, silpnus nervus, reumatlškus 
skausmus, arba skausmus del kurių negalit 
naktimis miegoti. Bandykit Nuga-Tone ir 
persftfkrinkit patys, kad jos yra puikiausios 
Ir greičiausiai veikiančios, sveikatą ir stip- 

;rumą budavojančios gyduolės, kokias tik , 
Aaa*t vartoję. Nuga-Tone yra parduodamos 

MMis visus gyduolių vertelgas. Jei jūsų ver- 
’ ‘Taigą nsturi Ji) savo sanilėlyj, reikalaukite, 

užsakytų Jums iŠ olsolio vaistinės. 
*7 L

Gruodžio 1 d. įvyko S. L. A. 
200 kuopos susirinkimas, ku
ris -skaitėsi priešmetiniu. Na
rių dalyvavo vidutiniškai. Ap
svarsčius kuopos reikalus, ei
tą prie nominacijos į Pild. Ta
rybą. čia jau tautininkai no
rėjo iškirsti šposą ir visą daly-

SPRINGFIELD, ILL
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Gruodžio 1 d. įvyko S. L. A. 
158-tos kuopos susirinkimas, 
kuriame nominuota ir į Pild. 
Tarybą nariai. Pasekmės no- 
minavimo sekamos.

Į pirmininkus progresyvis 
M. Bacevičius gavo 84 balsus, 
sandarietis Gegužis—18 ir Pa- 
levičius—i.

Į pagelbininkus progresyvis 
P. Petronis—74 balsus, sanda
rietis Mikalauskas—25 ir Ba
cevičius—2.

J sekretorius progresyvė E. 
Jeskevičiūtė—87 balsus, sa li
dar ietė Jurgeliūtė—15 ir Pet
ronis—1.

Į iždininkus progresyvi 
Salaveičikaę—86 balsus, 
Gugis—14 ir Tareila—1.

Į iždo globėjus progresyviai 
L. J. Joneikis — 94 balsus, 
D. G. Jusius—82 balsus, san- 
dariečiai—Januškevičius —-18 
bal., Raginskas—9 b.; Salavei- 
čikas—-2 b.

Daktaru kvotėju progresy
vis M. Palevičius—87 balsus 
ir sandarietis Klimas—-12 bal- 

|sų.
Viso

104

Tai HV vipnn« kuopos nariai, remdamiesi sei 
būti ronkein !mo tarimu, reikalavo, kad bu 

|tų leista apkalbėti kandidati 
j tinkamumas, kuriuos reikia 
nominuoti. I^et kuopos pirmi 
įlinkas J. Naujokas prie to ne 
prileido. Todėl nariai nei ne 
sipriešino. Prasideda nomi 
nacijos su visais formalumais 
išskiriant vice-pirmininką, ku 

; ris suspenduotas už neužsimo 
j tas yra žmoma lietuviams, hetĮ^gjįj^^ j draugiją, pats nega 

kad j lėdaiųias balsuoti, kitiems kai 
. J’ šiojo lapelius su visokiais sar 

gybų bokštais, kad už jų re 
, au ; komenduojamus k a n d i datus 

balsuotų.
Atlikus baisavimą, suskaity- 

visi lietuviai susirase į in. ivi. ; muį t>aiSų paskiriama du san- 
U. Tiesa, susirašė daug ir ki- į dariečiai ir vienas progresyvių, 
tų tautų mainierių į N. M. U. !susj<ait0 balsus. Progresyviai j 

K. Miskevičius įgauna dvigubai daugiau, negu I
Negalima praleisti nepaini- i tautimnkai. Tuomet vienas | 

nėjus jaunojo vado, kuris įsandariečių balsų skaitytojas 
drąsiai atsistojo kovos lauke vistiek turėsime su
prieš reakcionierius ir visąi'^a^s balsavimais nesmagumų,, 
darbą veda sėkmingai pirmyn, nes taisyklės reikalauja, kad i 
tai K. Miskevičius, dar jaunas Pa^la dieną susirinkime bū-1 
vaikinas, bet energingas ir su-pll išpildytos blankos ii pasiųs-, 
maniai veda darbą. Jis kelis j ^a i J^entią, o pirmininkas neat- 
mitingus suorganizavo N. blankų, namie paliko.
U. pirmiaus ir dabar. Kuomet į Viidinasi, jis žinojo, kad taip 
A. Minerich buvo areštuotas,1^/1’ bet pirmiau nieko nesa- 
daug gelbėjo jo išėmimui. Da-1 tik tuomet jau pasakė, kuo- 
bar veik visą darbą veda. Su-įme^ pamatė, kad progresyviai • 
organizavo mitingus pastaruo-; t>avo daug, daugiau . balsų. Bet 
ju laiku ir organizuoja ate i-Į b' čia nariai nenusiminė, nes 
čiai, organizuoja N. M. U, Ir' visas susirinkimas 

į tainėj ir
! privertė eiti namo ir atnešti I . , . -iti i rn • • t i 1 I sekretorius progresyve L.7.. blankas. laip ir buvo pada- T * ia i . • 1 Jeskeviciute—37 balsus, san-įryta. j

Kai kurie nariai sako, kad j 
j pirmininkas turėjo tas blan-į 
kas kišenių j e, bet tyčia sakė-! 
kad namie paliko, nes norėjo | 
balsavimus 
keistai išrodo 
buvo sykiu su 
tus.atsinešė, o 

!šo.
i Beje, šiame

kitas pasakyti! 
lietuvius mai- 

nierius. Lietuviai mainieriai 
laikosi kaip mūras už naują 

, vi
si į ją rašosi ir tvirtai kovoja 

reakcionierius. Ne tik

ir kitataučiai sako, L... 
taip laikytųsi, kaip 'lietuviai, 
kiti visi mainieriai, tai kiek
vieną kovą laimėtume, 
laikosi gerai šioj kovoj lietu-' 
viai, tai parodo tas, jog Veik 
visi lietuviai susirašė į N. M 
U. Tiesa, susirašė daug ir ki-į dariečiai ir vienas progresyvių fii tmiiii mainioriii i M M TT ,

“komuniti lokalus,” o į- 
kasyklų lokalus. Ir įve- 
kasyklų lokalus, praša- 

visus eilinius narius iš lo- 
vadovybės. Kodėl ? To- 
kad sekančiame streike 1 reikia pasakyti, kad K. Miške-1 
galima padaryti sutartį; vičius greitoje ateityje bus vie-' 

nas iš žymių vadų ne tik 
maqua apielinkėse, bet ir vi-į 
sos Amerikos klasių kovoje, jei i 
tik nestos žengęs pirmyn.. 
Dauginus tokių Miskevičių rei-į 
kia klasių kovoj. Ir kiti Ta
maqua jaunuoliai neturėtų at
silikti nuo K. Miskevičiaus. 
Drg. Miškevičiams turiu pasa
kyti ačiū viešai. • Jau; kelis 

Gi reak-■ kartus buvom nuvykę organi-1, 
151 VA TY 1 51 — i '/ofari o i .iv* Ari o n rl irnni '

; rinkta ir kuopos valdyba1 se
kantiems metams. Į valdybą 
išrinkti visi progresyviai žmo
nės, todėl reikia tikėtis, kad

, ne

į Vieną Minutę Galės 
Bombomis Troškint 
Darbininkus

Policijos greitajam
buvo duota žinia, būk 
kalėjimo kaliniai sukėlę riau
šes. Į vieną minutę atpleškė- 
jo policinis automobilis, apsi
ginklavęs gažinęmis bombo
mis, prieš-maištiniais šautu
vais ir kitokiais pabūklais, dė
lei riaušių malšinimo.

Pasirodė, jog Tombs kalėji
me nebuvo jokio sukilimo; o 
tik policijos komisionierius da
rė bandymą, kaip greitai bom- 
binė policija galėtų atvykti, 
.jeigu reikėtų kur riaušes mal
šinti.

Bet, suprantama,, tas išban
dymą s buvo taikomas prieš 
darbininkus—kaip, greitai poli
cija galėtų naujausiais įran
kiais suardyti kokias darbinin
kų demonstracijas, masinius 
streikierių mitingus gatvėse ir

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: A<^st^ne’ Mar\n 9669 
Bell, Oregon 5136

Gruodžio 1 d. įvyko S. L. A. 
kp. susirinkimas, kuriame 

atlikta ir nominacijos į Pild. 
Tarybą sekantiems metams. 
Pasekmės nominacijos seka
mos.

Į prezidentus progresyvis M. 
; Bacevičius gavo 33 balsus, šau
ti arietis Gegužis-—39.

Į pagelbininkus progres. P.
, sandarietispasiliko sve- 

pirmininką Naujoka į-Le.?oms” 
atnešti i 

Taip ir buvo pad a- •
- darietė Jtfrgeliūtė

Į iždininkus progres. B. Sa- 
. ilaveičikas—35 balsus, Gugis— 

i 32 balsus.
Iždo globėjais progresyviai 

!L. J. Joneikis—41 balsą, Ju
sius—34 balsus, sandariečiai 
Raginskas—34 b., Januškevi-
čius—10.

Daktaru-kvotėju 
vis Palevičius—33 
Klimas—32 b.

A be Inai paėmus, 
viai gavo 247 balsus 
riečiai 214 balsų. •

Kurie gavo tik po
sus, čia tų; nei nežymiu, kad 
neužėmus laikraštyje daug vie
tos.

S. L. A. 35 kp. Narys.

cAston ROPSEVICH

John Naujokas

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 101h St., Cainden, N. J

kvepi 1”
M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 

Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šimtų jų 

Plačiai 
SKAS iš 
si traukia 
parduoda 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

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

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

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

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerkles Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ię Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI L’ZDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai^-Spinduliai,

jau Mes Laukėm Ilgai
Et, užtenka vaitot,
Niekams laiką eikvot,
Reikia stoti prie darbo naudingo;
Reikia triustis pradėt
Ir ne liaujant krutėt, 
Kad išbridus iš būvio vargingo.

, Ak, mes laukėm, draugai,
Jau gana—perilgai,
Bet mūs būvis vistiek negerėjo,
Nematyt nei vienos
Laimingesnės dienos,—
Laukta laimė pas mus neatėjo.
Nesulauksim mes jos
Atkeliaujant pačios,

* Ji šiandien pas turčius—gaspadinė;
Mums gi reikia patiems, 
Jėgoje gan’ tvirtiems,
Susikurti sau laimės gadynę.
Na, prie darbo visi, 
Kad saulužė šviesi
Mums rytojų maloniai nušviestų;
Jau
Mes
Kad

gana—perilgai,
išlaukėm, draugai, 
rankas į mumis laimė tiestų!

Buolio Sūnus.

Berželis
—Ei, berželi, svyrūnėli, 
Ko taij5 liūdi susimąstęs? 
Ko taip verki, graudiniesi,

Ar dalužė tau karti?
2 t

Neraudokie, svyrūnėli,
Lipksmią mintį sau posmuokie, 
Štai atskirdus gegužėlė

Užkukuos tau ant šakų.

—-Ė, aš liūdžiu, Had aš vienas, 
Vienas, vienas—be draugužių ; 
Gegės'balsas neramina, 
Nes našlaitis aš esu. . .

Specialistas Jau 25 Metai
VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

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

Ginkluotas Detektyvas, Kuris- 
Atsisėdo Prieš Plėšikus

Detektyvas Art. C. Johnson 
gavo numušti žemyn iki pap
rasto policmano už tai, kad 
nešaudė plėšikus, laike |ban- 
kieto, kuris buvo 
teisėjui, magistratui 
II. Vitalei; Roman 
187th St., Bronxe.

Detektyvas buvo pastatytas 
j apsaugoti 50 svečių. Tačiaus 
! septyni plėšikai visiems jiems 
įkišenius iškratė, numaustė žie
dus, nukabinėjo laikrodėlius ir 
ištraukė brangesnes spilkutes 
iš kaklaraiščių, laimėdami 
$2,000 pinigais ir tiek pat į- 
vairiais brangumynais.

Jų “saugotojas” Johnsonas 
aiškina: kada du plėšikai buvo 
atkišę revolverius į mane, aš 
rengiausi šauti; bet kada atki
šo revolverį dar ir trečias, tai 
jaučiausi priverstas atsisėsti.

Patsai teisėjas Vitale teisi
na tą detektyvą; sako: jeigu 
jis būtų stojęs kovon su plėši
kais, tai būtų galėjęs ne tik 
pats žūti, bet ir kai kurie sve
čiai gauti kulkų.

Bet policijos komisionierius 
Whalenas pareiškė, kad nėra 
jokio pateisinimo ginkluotam 
detektyvui atsisėsti tokiose 
apystovose. Tai bailumąs.

Pažemintas ųž tą bąil.ųmą 
Johnsonas dabar gąus į metus 
$2,000 algos vietoj $3,500, k u-1

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn/ N. Y.

Te!., Bensonhurst 6631

OFISAS ’
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

162 Ęroądyvay 
Rezidencija: 13 W/3rd St 

' SO. BOSTON, MASS. 
Tel.rŠo, Boston 0304-)V 

' . ' ' _ •;' i ■■.

Kas yra didžiausias žmogaus prieSas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas jvaro, bet 
ir j grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių Ameriką pagarsėjusius

TT1 . ~ _ (Miltelius nuo žalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 76c baks^ apw*nkiuok nuo «avo amžino priešo 1 '
__ _ _ yra tai kanuolč prieš kitų amžinų žmogaus priešų—vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

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

TEGALIME GAUTI PAS—

°aas

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite: 

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

Brooklyn, N. Y.

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

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

; Įsteigta 25 metai. ____  __o____ o„_. _____
■ dėk kelią j pasisekimą.- Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą, 
Speciales klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasčs dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas. Leidimas ir Darbas Užtikrintas

I



Puslapis šeštas LAIS V ®

VIETOS ŽINIOS
Rep.

NEW YORKO ŽINIOS

/V. Paukštys.

SPORTASvieti-

Būkit

Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI

New
IŠRANDAVOJIMAI

tijos, tai klerikalų ir bolševi-

Kliubietis.

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

komisija pranešė, kad
architektais daroma

dolerių 
bus 21

svar- 
svars-

Susirin- 
dalyva- 
Kliubo

ir 
Kraucevi- 

Kavaliaus- 
stumiami, 
nenorėda-

PA SI RANDAVO J A 1 arba 2 kamba
riai, šviesūs, yra Šiluma, arti ele- 

veiterio. Klauskite telefonu: Skid
more 1872. (293-294)

Maspeth, N. Y.
144 Clinton Avenue

ATEIKITE Į KOOPERATYVĄ IR PERSITIKRINKITE!

J. ir O. VAIGTNIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y*.

Briedis, kasininku

skundė lietuvių organize KrUVinaS SoCial-Gorilu '

KOOPERATYVE MĖSOS MARKETAS 
IR GROSERNE

• Visokia Mesa: Jersey Kiauliena, Aviena, Jautiena ir tt.

Atsidaro Gruodžio (December) 12,1929 
410 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

(Tarpe Ten Eyck ir Stagg Streets)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių, ice cream ir 

stationery storas. Prie šjtoro yra 
du kambariai; biznis įdirbtas, randa 
nebrangi; savininkas turi du bizniu, 
už tai parduoda. Pasinaudokit pro
ga. Kreipkitės po num. 16 Olive St., 
prie Grand St., Brooklyn, N. Y.

292-97

Dalyvaukite Penktadienį 
Masiniame Mitinge

Sekantį penktadienį, gruo
džio (December), 13 d., Mil
ler’s Grand Assemblėje, Brook, 
lyne,, įvyks didžiulis masinis 
mitingas, kurį ruošia Ameri
kos Komunistų Partijos 
nė Sekcija.

Prakalbos bus labai 
bios todėl, kad jose bus 
tomi bėgami svarbūs Mausi
mai; (1) Apie Stimsono-Hoo- 
verio pasiuntimą notos Sovie
tų Sąjungai; (2)« apie Wash
ingtone turėtą Hooverio kon
ferenciją sų kapitalistais, Am
erikos Darbo Federacijos ly- 
deęiais ir kt., del numažinimo 
darbininkams algų ir uždrau
dimo streikuoti; <(3) apie Am
erikos imperialiątų veržimąsi Į 
Haitį ir ten šaudymą žmonių.

Šitie ir kiti dalykai bus pla
čiai išaiškinta, todėl kviečia
me visus lietuvius darbininkus 
dalyvauti. Pradžia 8-tą vai. 
vakare.

Bus geri kalbėtojai, 
kiekvienas ir kiekviena!

Bronxe Lietuviai Fašistai 
Užpuolė Darbininkus 
Susirinkime

Kas Yra Veikiama 
A. P. KHube

6 d. gruodžio buvo 
Kliubo susirinkimas, 
kime gana skaitlingai 
vo narių. Renkant 
valdybą sekantiems metams,
visi senieji kandidatavo ir ta
po aklamacijos būdu išrinkti: 
pirm. Bieliauskas, lyderiu ad
vokatas 
Gervė.

Namo 
jau su
susiėjimai ir net pora planų 
buvo susirinkime nariams aUį 
nešta aptarimui, kokios for-j 
mos namą nori pasistatydinti.

Pereitą sekmadienį įvyko 
viešas, jeigu taip galima išsi
reikšti, Bronxo lietuvių susi
rinkimas su prakalbomis. Pla
katuose buvo' sakyta, kad, pa
sibaigus prakalboms, bus vie
šas susirinkimas, diskusijos įsi
gijimui lietuvių namo. ,; . i

Kaipo į tokį jviešą.’ susirinki
mą, atvyko kokia 35 žmonės. 
Kalbėtojas buvo’S. Vitaitis ir 
šnipas Klinga. . Vitaitis visą 
laiką šmeižė darbininkus, ypa
tingai lietuvius: kad 70 nuoš. 
lietuvių darbininkių mergaičių 
esą paleistuvės; o berniukai ir
gi esą supaleistuvėję;< vaikš
čioja tarp italų ir airių ištvir
kėlių “down towne,” ir nuo 
kitų tautų užsikrečia tąja liga. 
Ypač mergaitės iš kasyklų, at
važiavusios New Yorkan už
darbių jieškoti, tampa paleis
tuvėmis.

Vitaitis stengėsi neva būt 
mandagus kas link kitų parti
jų ; bet tai buvo politikieriaus 
mandagumas; o jo gudrybė 
pasirodė tame, kad, girdi, nė
ra reikalo čia jums į jokias 
partijas skirstytis. Iš tokio pa
sakymo kas gi išeina? Nagi, 
tas, kad nesirūpinkite jokia 
darbininkiška politika, nesidė
kite į ! darbininkų organizaci- 

žinoma, jei- 
darbininkai 

mažu-pama- 
bepartyvių

kas. ’ Pasidaro betvarkė.
Biskųtį aprimus, Matulevi

čius baigia sekamąis žodžiais. 
Jisai sako: aš norėčiau paklau
sti Vitaičio, kada jisai veid
mainiauja, ar tada, kada pra
kalbą sako, ar tada, kad dir
ba praktišką darbą su S.L.A. 
Pildomąja Taryba; priminė, 
kad keturi metai atgal čia bu
vo surengtos prakalbos, ir Ma-į 
tulevičius su Kraucevičium pri
sirašė prie S. L. A., ir dakta
ras juos surado sveikais, bet 
Pildomoji Taryba jų nepriėmė, 
ir ar esą užtikrinimas, kad ne
galį įvykti daugiau panašių at
sitikimų. Toliaųs, Mat. atsi
kreipė į susirinkusius ir klau
sia: Ar jūs, gerbiamieji, žino
te, kas yra antras kalbėtojas 
Klinga? Jisai yra šnipas. Ji
sai, gyvendamas Scrantone, 
Pa 
cijas, ir jos, iš priežasties jo

piršto dalį; ir užvedus jai by
lą, tai apart gavimo pešelpos 
iš apdraudos (inšiūrins) kom
panijos, priteisė po 10 
kiekvieną savaitę, iki 
metų.

Darbininkių Susivienijimo 
1-mos Kuopos Mitingas

L. D. S. A. 1-mos kuopos 
susirinkimas įvyks gruodžio 
12 d., 8-tą vai. vakare, “Lais
vės“ svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Visos draugės, dalyvau
kite šiame susirinkime, nes rei
kia išrinkti delegates į Pirmo 
Rajono konferenciją ir kitus 
reikalus aptarti.

Sek r. T. Sherry.

East New Yorko Visų Trijų 
Kuopų Komisijų Nariams

Visų trijų kuopų komisijų 
nariai, malonėkite susirinkti 
12 d. gruodžio, pas V. Paukš
tį, 10154—UOth St., Rich-' 
in on d Hill, 8-tą vai. vakare, 
nes reikės padaryti apyskai
tą perstatymo veikalo “Ner
vai.“ ,

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Treciadien., Gruod. 11, 1929

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūši; Šviežas Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

jas. O juk jau 
gii tokį “obalsį“ 
prisiimtų, tuomet 
žu iš vadinamų 
ima ir peršliaužia į fašistinį
tautininkų abazą, ir ivis dar, 
žinoma, įsikandę bepartyvumo 

{kabliuką.
niuo kiaiiią nuli paoiovrtvyumu, Antras kalbėtojas, Klinga 

Komisijoms nurodžius apie pradėjo rusus vadinti burlip- 
vertingumą plano, kuris nužy- kais, sakydamas,, kad jie esą 
mi, kad svetainė su galerijų- tinginiai, nieko nenorį dirbti, 
mis esanti -parankesnė,tbk'sh’ tiek turėjo drąsos pasakyti, 
planas tapo priimtas. Disku- kad lietuvių tarpe Amerikoje 
gijų veik nebuvo. Tikį keli pa- gyvuoja dvi stipriausios par- 
siūlė dar kelis architektorius, tijos, tai klerikalų ir bolševi- 
kurie būk dirbą pigiai ir ge- kų; sandariečiai turį tik porą 
rai. Komisija mielu noru su-į šimtų narių, ir tiek pat socia- 
tiko ir su rekomenduotais ar-Uistai. čia tai jau kiek t&isy- 
chitektoriais pasimatyti. • i bės pasakyta, ką retai musų 
- Kaip dabar dalykai išrodo, priešai tokią teisybę išsiplepa; 
tai Piliečių Kliubas pasistatys ir tik tiek galima pridėti, kad 
nuosavą namą su vidutine sve- sandariečiai su socialistais dar 
taine, į kurią tilps virš keturi h’ tokio skaičiaus narių netu-

1 ri.

Devyni fabrikantų ir “socia
listų“ samdyti gengsteriai už
puolė pikietuotojus ties už- 
streikuota Wagnerio ir Fried- 
mano siuvykla New Yorke. Pi- 
kietuotojai buvo iš kairiosios 
Siuvyklų Darbininkų Industri
nės Unijos. Vienam iš jų, Na- 
tui Leventhaliui gengsteris pei
liu pervėrė ranką; kitus dau
žė “bliakdžekiais.” Pikietinin- 
kai gynėsi; policija užstojo 
užpuolikus, ir areštavo 13 pi- 
kietininkų 
tininkai, 
žeistasis, 
arba po 
Dešimts 
bausmes.
vienas “gorila“ užpuolikas, bet 
tą be jokios pabaudos tuoj pa
leido.

Siuvyklų Darbininkų Indust
rinė Unija (kairiųjų vadovau
jamoji) tęs kampaniją, kad 
organizuot siuvėjus į savo ko
vojančias eiles: nepaisys nei 
policijos, nei gengsterių smur
to, nei blofų International La
dies Garment Workers Unijos, 
kurios “socialistai“ vadai da
bar neva skelbia streiką.

PRASTAS SCOTTO 
LAIMĖJIMAS PRIEŠ 
VON PORATĄ

Prastos buvo pirmadienio 
kumštynės tarp Anglų čampio- 
no Phil Scotto ir norvego Ot
to von Porato, Madison Sų.' 
Gardene, New Yorke. Pirma-i 
me raunde smarkesnis pasiro-l 
dė norvegas. 25-toj sekundoj Į 
antro raundo Poratas lengvai j 
sudavė Scottui į dvišakumą, 
nuo ko Scottas ir sukniubo. 
Poratas pataikė savo kirtį per- 
žemai, todėl referas Dempsey 
paskelbė, jog pralaimėjo Po
ratas todėl, kad jis sulaužė 
taisykles. Publikoj, kurios 
buvo 17,000, apsireiškė dide
lis nepasitenkinimas.

Taigi, šios kumštynės neišri- 
šo klausimo, katras iš jųdviejų 
geriau tiktų kovai su Šarkiu.

Teisme trys pikie- 
tame skaičiuje ir su
liko nubausti po $10 
3 dienas kalėjimo, 
gavo supenduotas
Buvo areštuotas ir DaUgiaU VietOS ŽilŪlj

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Prieitais Bridge I’laza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų 
Akių, 

Naujausi

ir operacijų: 
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedėliomia 10 A. M. iki 1 P. M.

Te). Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

127
(Tarpe

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimų 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮA. VELIČKĄ ir

šimtai žmonių. Taip pat bus 
“steidžius“ mažesniem veika- 
liukam sulošti. Kai kas sako, 
kad’ Brooklyno visuomenei rei
kia milžiniškos svetainės, o 
Kliubas tokios nestato. Kliu- 
bas stato tokių svetainę, 
kokią gali pastatyti; kuri bus 
pačiam Kliubui naudinga ir vi- 
dutiniems parengimams 1 kitų 
organizacijų.

Kliubo svetainė bus ant 
kampo Stagg St. ir Union Avė., 
Brooklyne, N. Y. Vieta pa
ranki ir aplink apgyventa lie
tuviais.

Negrų Kongresas 
Protestuoja Prieš Haiti 
Skerdynes

Ąmęrikos Negrų Darbininkų 
kongresas priėmė aštrią rčzo- 
Ifyiciją, kurioj smerkia Jung
tinių Valstijų valdžią už pa
siuntimą. marinų prieš sukilu
sius Haiti darbininkus. Ame
rikos marinai jau žudo tenaitL 
niųs juodukus darbo žmones, 
apgindami Wall Stryto kapita
lo reikalus.

Diskusijos
Pasibaigus prakalboms, pir

mutinis gauna balsą A. Matu
levičius. Jo kalba bepartyviš- 
ka, vien tik kalba reikale įsi
gijimo namo Bronxe, nurody
damas, kad įsigydami namą ir 
su namo pagelba, mes nepri
trauksime prie lietuvių judėji
mo čia gimusį jaunimą, ir to
kioms1 išvadoms ^negalima ti
kėti, kokias darė kalbėtojai. 
Matulevičius parodė pavyz
džius iš kitų kolonijų, kur jau 
nuo senų metų lietuviai turi 
tokias svetaines, bet čia augu
sis jaunimas neprisideda prie 
lietuvių judėjimo, arba prisi
deda tai tik maža dalis.. Jis 
persergstii susirinkusius, kad 
nesukištų savo sunkiai uždirb
tų pinigų į -gerai, neapgalvotą 
namo bendrovę, ir kad nepasi
kartotų Audimo Bendrovės lai
kai, kur tūlas Kazlauskas: ap
siavė ne tik Bronxo lietuvius, 
bet ir kitų miestų, ir jų visi 
pinigai esą žuvę. i . j

Trukšmas
Pirmininkas Krikščiūnas ke

lia betvarkę, neduodamas A. 
Matulevičiui' baigti kalbą. 
Krikščiūnas rėkia, kad Matu
levičius esąs “Laisvės“ agen
tas ir Bronxe negyvenąs, bet 
Brooklyne, ir neturįs teisės šia
me susirinkimę; kalbėti. A. 
Matulevičius atsikreipė į pub
liką, kad jam leistų baigti 
kalbą, t kadangi jisai neliečia 
politikos, bet kalba reikale na
mo ir toj temoj, kokiam tiks-j 
lui šios prakalbos bei viešas 
susirinkimas sušauktas. Publi
ka savo pritariihu leidžia' Ma
tulevičiui baigti kalbą; - jisaį;

prie jo prisideda Kąvaliaus- ,
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skundų, negalėjo suruošti pa- UŽpUOllHlclS elllt i IKICtŲ 
rengimų.

Klinga paraudo, kaip vėžys,- 
besiaiškindamas, kad tik rusų 
agentams valdžia nedavė lei
dimo, bet jam buvo atsakyta, 
kad ten tokie pat lietuviai, ko
kie ir šioje svetainėje susirin
kę. Bet pasakydamas, kad 
tik rusų agentams neduodavo 
parengimam leidimo, Klinga 
patsai prisipažino, kad tuo 
purvinu darbu jisai užsiėmė.

Atsisėdus Matulevičiui, rei
kalauja balso Kraucevičius. 
Jau čia visos juodosios spėkos 
sukilo—riksmas didelis. Krau
cevičius balso negauna, bet 
reikalauja išreikšti savo min
tį; trukšmas didėja. Krikščiū
nas su Kavaliausku laksto per- 
pykę, pajuodę, reikalaudami 
išmesti Matulevičių su Krauce- 
vičium. Gi tie nesiskubina 
apleisti svetainę. Priešakyj 
atsistoja Krikščiūnas, Kava
liauskas, Vitaitis ir Klinga, da
rydami riksmą: susirinkimas 
išįra; liekasi uždarytas 
Matulevičius su 
čium, Krikščiūno su 
ku burnojami bei 
apleidžia svetainę, 
mi, kad pasikartotų kraujo 
praliejimas. Su jais išeina 
Gilmanas ir Kraučiukas.

Kas Kaltas?
žodis į Bronxo ir viso 

Yorko Lietuvius:
Vietos lietuviai, turėtumėt 

apsižiūrėti, kad tūli lyderiai 
jūsų neapgautų. Svetainės ne
bus galima Bronxe užlaikyti. 
Dalykas (tame, kad lietu
viai pasenę, išsimėtę ir nuo
šaliai vieni kitų gyvena. 
Perkant Šerus, jūsų pinigai nė
ra užtikrinti. Kadangi ban
kas duos pirmą paskolą, o jū
sų nupirkti Šerai bus antra pa
skola, tai atsitikime bankroto, 
tik banko pinigai nežus, bet 
antra paskola bei jūsų pirkti 
šėrai lengvai gali pražūti.

Mes nenorėjom ir neturime 
tikslo kelti suirutę bent kokia
me jūsų parengime. Bet ka
dangi buvo šauktas viešas susi- 
sirinkimas ir leista diskusijos 
namo klausime, mes pilnai tu
rėjome teisę išreikšti savo 
mintis ir persergėti lietuviu^ 
darbininkus, kad nebūtų ap
gauti. Jie mums nedavė baig
ti kalbas. Kiti visai negavo 
nei žodžio tarti, šio susirinki
mo išardyme didžiausi kalti
ninkai tai Krikščiūnas su Ka
valiausku. Jie yra akli fašis
tai, persiėmę neapykantą prieš 
susipratusius darbininkus, ir 
neleidžia net tokiuose susirin
kimuose priešingai kalbėti. Bet 
nori priverst visus kalbėti taip, 
kaip jiems patinka, arba užsi
daryti burną, f i Jie bando tarp 
lietuvių Bronxe įvykinti Kauno 
Smetonos fašistinę diktatūrą.

1 ’ ' Rep.
I« A. P. L. A. 4^-tos Kuopos 

Susirinkimo
1 d. gruodžio įvyko A. P. L. 

A. 49-tos kuopos susirinkimas. 
Kaipo metiniame susirinkime, 
tai narių dalyvavo gražus bū
rys. Į valdybą sekantiems 
metams išrinkti šie: pirminin
ku K. Kreivėnas, vice-pirm. 
Grigas, nutarimų raštininku V. 
Gendvila, turtų raštininku A. 
Matulevičius, iždininku P. Bie
liauskas, ir turtų kontrolie
riais/T. Lisajus' ir B. Benėnas.

Priteisė Atlyginimą
B; Young, narę A. P. L. A. 

49-tos kuopos, ištiko nelaimė: 
dirbančiai dirbtuvėje > nukirto

Nešiojasi Raudoną Liktame 
Prieš Automobilistus

Labdarybės veikėja, sena 
panelė Ida Lathersaitė nešio
jasi Jiktarnę,su raudona švie
sa, kada jai reikia pereiti sker
sai gatvę New York b centre 
arba prieiti prie gatvekario 
ant Broadway. Tą šviesą ji
nai rodo automobilistams, kad 
ant jos neužvažiuoty. Nes au
tomobilistai, ypač taxLcabma- 
nai vis labiau nepaiso, pėsčių 
Žmonių .ir kas.kartas, vis (iaji- kalba, Krikščiūpas rėkia, 
giau jų suvažinėja.

Trūkęs Vandens Vamzdis 
Užliejo 3-čius Aukštus

Bekasant požeminiam gelž- 
keliui tunelį, didelis akmuo 
krisdamas prakirto vandens 
vamzdį, turintį 28 colius sker
sai. Vanduo tokiu smarkumu 
pratrūko, kad pasiekė trečiuo
sius aukštus namų prie. Grand 
Concourse, palei 191st St., 
Bronxe. Vandens sriovė iš
laužė langų stiklus ir užpluk- 
dė kambarius ir laiptus. Kilo 
namuose didžiausias sumiši
mas, moterų klyksmas. Viena 
įpuolė į histerijos ligą, vos ne
išėjo iš proto; vienas vyras pa
vojingai sulamdytas kojomis 
tų, kurie bėgo laukan iš namų.

AT YDAI VISŲ TARPTAUTINIO
DAIRBININKŲ j APSIG YNIMO, L. 

SEKCIJOS, 17 KUOPOS NARIŲ
Kuopos susirinkimas įvyksta 11 d. 

gruodžio (Dec.), trečiadienį, “Lais
vės” name. Visi nariai būtinai pri
valote ateiti į susirinkimą, nes yra 
daugybe svarbių reikalų. Apart vi
sų kitų svarbių reikalų, yra ir balsa
vimo blankos rinkimui T. D. A., L. 
Sekcijos, Centro Biuro sekantiems 
metams.

Sekr. B. Krasauskas.

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

REPUBLIC LUNCH
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn^ N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALI0R1US
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

[steigta Rusų Darbininkų Kooperatyve Mėsos ir Groserių Sąjunga, 
Ine. Rusų Darbininkų Kooperatyvų Sąjunga yra biznio įstaiga, 
paremta Rochdale Kooperacijos Principais. PATARNAVIMAS 
VIETOJ PELNŲ. Teisingas svoris. Tikrai Marketing Kaina. 
Nuolaidai pirkėjams sulig viršpelnio. Nariais gali būti visi.

Demokratinė Kontrole. ■

Brooklyno Krautuvės
134 Belmont AVenue 341 Glenmore Avenue
323 Thatford Avenue 1777 Prospect Place

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

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

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u e pa veikslus 
Įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavas 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TEL. ] 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo* adresu:

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

JONAS STOKES 
173 Bridge St., C. Brooklyn,HCT.

SM

viduriai užkietėję?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas nepžtraukia papročio 

'ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį vidurių malimą.' 
^Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o . per 
paštą 66c. v

KUNDROTO APTIEKAI •

229 Bedford Ave., Brooklyn, N* Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■mSHhmMi

231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
264 Front St„ Q Brooklyn, N. Y.

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