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Darbininkų Kalendorius 
1930 m.

Būkit Laiku!
Nėra Entuziazmo.
Svarbios Sukaktuvės.
Ką Reiškia Sumanus?

Rašo R. Mizara

No. 295Darbininkų Kalendorius 1930 
m., kuris šiomis dienomis išei
na iš bookbanderio, bus di
džiausias metraštis, kokį kada 
Amerikos lietuviai darbininkai 
yra išleidę: turi 212 puslapių. 
Apart daug straipsnių ir eilių, 
telpa gausybė statistinių infor- 
formacijų. Kaina tik 25c. Pi
giau niekas negalėtų išleisti.

Bet atsiminkit, draugai, kad i 
mūs leidžiamas Kalendorius pi
gus tik todėl, kad 
spausdiname ir išplatiname. Jei Irieji sukilimo vadai laiko- 
negalėtum išplatinti ką at- i j 
spausdiname, tai reikėtų kainą! t--- 

pakelti. Todėl savaime supran- .... . .
. i 5 !• i • i i - • I sukilimo dalyvius tama, kad kiekvienas darbiniu-; . . Y,

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gruodžio (Dec.) 12,1929

Darbininkai Visų Salių, I

Vienykitės! Jūs Nieko Į
Nepralaimėsit, Tik |
Retežius, o Islaimėait t

Pasaulį! į

Telephone, Stagg 3878 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI
3

KOMUNISTU PARTIJAI RE1KAUNGAlikos sukilimo Dalyvius
PORT AU PRINCE, Hai

ti.— Trečiadienį tapo pa- 
lliuosuoti .98 sukilimo daly- 
i viai, kurie buvo suareštuo- 

daug jo I ti pereitą savaitę. Žymes-

FINANSINE PARAMA VEDIMUI KOVU
“tSZ, ®nois Mainieriy Streikas Plečiasi, » 

Tūkstančiai Darbininkų Stoja Kovon
Už Naujos Unijos Reikalavimus

Chicago, Ill.— Sears-Ro- Į 
ebuck kompanija išbandys j 
13 mėnesių kalendorių. 
Bandymą pradės sausio 2 d. 
šį kompanija, kuri samdo Milicija Atakuoja Streikierius; Suareštuota Streiko Vadas

mi uždaryti kalėjime.
Paliuosuodami nekuriuos 

;, \Ameri- 
kas turi stoti į pagelbą: jsigy- i kos impel ialistų valdininkai 
kit patys ir raginkit kitus nu-1 Čia bando pasirodyti “de- 
sipirkti Darbininkų Kalendorių j mokratijos” šalininkais, 
1930 metams. ! ' kad- “sušvelninus” padėti.

Kalbama, kad netrukus 
i bus atšaukta ir karo stovis.Tūli draugai zurza del paė

mimo “Laisvės” šiemetiniam 
koncertui Labor Lyceum svetai-' T V If I 
nes. Permaža—netilps visi”, į J- ’• l>dl V LuIVdb
sako jie. Tai tiesa, permala, j 
bet kitokios 
gauti 
tinis

nebuvo galima Aplankys Haiti Portas
Dabar pasilieka viena-1 

išėjimas: kurie norite; 
įtilpti į svetainę, ateikite anks-i 
čiau. Būkit ne vėliau tos va
landos, kuri garsinama.

PORT AU PRINCE, Hai
ti.— Jungtinių Valstijų ka
ro laivas Galveston, kuris 
atplaukė į Jacmel portą ke
lios dienos atgal, trečiadie- 

Kunigų “Garsas verkia, kad nį įa pOrįa apleido ir iŠ- 
gyvenln2^ plaukė j šį portą. Prie to 

jis aplankys portus Aux 
'Cayes, Jeremie ir Miragoa- 
ne.

Karo laivas aplankys por
tus su tikslu pagrasinti hai- 
tiečiams, kad nedrįstų . su
kilti prieš Amerikos impe
rialistus." ‘ 4 ' 7

Haiti valdžios viršininkai, 
parsidavę Wall Streetui, ir 
oficieriai Amerikos fnariuų 
korpuso tvirtina, kad suki
limas tapo sukriušintas. 
Prezidentas Louis Borno 
pareiškė: “Mažai mums yra 
ko bijotis ateity.”

Tačiaus jų baimė yra di
delė. Čia įvesta griežtesnis 
karo stovis. Išleista įsaky
mas, kad nei vienas asmuo 
negali išeiti iš namų 9 vai. 
vakaro. Militarinįs spėkos 
patroliuoja miestą.

Amerikos lietuvių 
apmiręs, nėra entuziazmo. Esą 

“Nesukelia entuziazmo i
Didžiojo Vytauto 500 metų ju- 

_b’iliejaus”.
Svarbu čia darbininkams,, 

kad 500 metų atgal gyveno mo
narchas, kuris, kaip šių dienų 
kaizeriai, carai ir karaliai, bu
vę vargdienių ęngėju! Jiems 
daug svarbiau tą energiją su
naudoti kovai prieš šių dienų 
karūnuotus ir nekarūnuotus 
engėjus išnaudotojus. Saujalei 
fašistų Lietuvoje ir jų pakali
kų Amerikoje Vytautas svar
bu, nes jie patys, gavę įkvėpi
mo “iš protėvių”, tunka darbi
ninkų prakaitu ir krauju.

Beje, naudojantis tuo fašis
tų triukšmu, kurį jie daro del 
apvaikšciojimo monarcho Vy
tauto sukaktuvių, lietuviai dar
bininkai 
pakeisti 
draugijų 
kus.

turėtų bandyt visur 
esamųjų “Vytautinių” 
vardus, į darbininkiš-

Draugai, nepamirškit, kad 27 
d. gruodžio sukanka lygiai trys 
metai nuo tada, kai Lietuvos 
kruvinieji fašistai nužudė ge
riausius Lietuvos darbininkų 
kovotojus: Požėlą, Giedrį, Grei- 
fenbergerį ir čiornį. Reika
linga suruošti masiniai mitin
gai paminėjimui to skaudaus 
įvykio, pasmerkimui fašistų ir 
sustiprinimui Lietuvos ir Ame
rikos priešfašistįnių pajėgų.

So. Bostono špitdlninkų laik
raštis klausia: “Kas sakė, kad 
ūkininkai nerangūs, neveiklūs, 
nesumanūs?”; 'Esą, nesenai tūli 
lietuviai ūkininkai Lowellio, 
Mass., apielinkėje suruošė x va
karienę ir visą pelną paskyrė į 
“Altoriaus Fondą”... Jei šis 
ūkininkų darbas bandomas pa
daryti argumentu už jų suma
numą, tuomet visoki špitolnin- 
kai ir davatkos būtų sumaniau
si pasaulyj žmonės.

Nusprendė, Kad Galima 
Pardavinėti Caro Val

džios Bonus

Sacramento, Cal.— Pir
madienį generalis prokuro- 

) ras Webb išnešė nuospren
dį, kad galima pardavinėti

• pirmkarinius ir karo paskO- i

Schwabas Sako, Amerikoj 
Tęsis “Geri Laikaiv

CHICAGO, III.— Antra
dienį kalbėdamas Illinois 
Fabrikantų Susivienijimo 
susirinkime- Charles • M. 
Schwab,. Bethlehem Plieno 
Korporacijos direktorių pir
mininkas, išgarbinęs prezL 
dentą Hooverį už sušauktas 
biznierių konfęrencijas Wa
shingtone . del;' “sudrutini- 
rpo’L biznio,. pareiškė, ' ' jog. 
Amerikoj ilgai tęsis “geri 
laikai”. , ‘ ‘‘ ’ .<•

(Kuomet Hooveris, Šcfiwa- 
bas ir kiti' kapitalistai kal
ba apie “gerus Taikūs”, tuo 
pačių sykiu tūkstančiai dar
bininkų, netekę darbo, ma
to juodas dienas, z *

-r--------—------r-------

Sukilėliai Atakuoja Nan- 
kingą

Shanghai us. — 'Sukilėlių 
spėkos artinasi prie Nan- 
kingo iš , dviejų pusių, iš 
šiaurių ir pietryčių.*

Didelis. mūšis įVyko ties
( joms išleistus caro valdžios Qhuchow, už!40 mylių1 mio 

Z*', bonus spekuliacijos tikslui; Nanking^), svarbiam gėlžke- 
taipgi ir Kerenskio valdžios lio! punkte. Mūšio pa!sękm£š 

dar pilnai nežinomos? !išleistus bonus.

Antradienį prasidėjo Komunistų Partijos vajus gavi- 
mui' 5,000 naujų narių Partijai ir 15,000 naujų skaityto
jų Daily Workeriui, Komunistų Partijos, centraĮiniam 
organui.

Illinois mainierių generalis streikas, kurį iššaukė Na-
cionalė Mainierių Unija, eina sėkmingai tik' todėl, kad
Komunistų Partija suteikia gerą, tvirtą vadovybę tiems j
kovojantiems darbininkams. • \ i :--------- — linnL

Pirmadienį prasidėjo Accorsi’teismas; Meliono teismai {ištirti jo vertę biznio reika- v. . , v. . . <-1 - ’ plečiasi, rūkstančiai mai-l
I . . .. . . aui i& učium yici ui vLaii-iia*menu jau sustreikavo ivai-i. . ‘ ,, .
riose^ vietose. Mainieriai !tonum..Nacionales Mainie‘ 
dedasi prie Nacionalūs Mai-j1’^ Unijos, vadovavo šimtus 
nierių Unijos, meta reak-! streikierių 
cionierių kontroliuojamą 
United Mine Workers c* , 
America Uniją.

■ Streikieriai su šeimyno
mis pikietuoja ] 
Mainierių moterys aktyviai! 
dalyvauja masinių pikietų 
demonstracijose.

Šiame distrikte streikuo- j 
ja su virš 
Streikieriai masiniai mar- 
šuoja nuo kasyklos prie ka
syklos, kad išvesti daugiau 
darbininkų į streiką.

Kincaid, Ill., antradienį 
milicija, apsiginklavus dur
tuvais ir . kulkasvaidžiais, 
atakavo pikietuotojus; ke
letas darbininkų tapo su
žeista. ’ d

tūkstančius darbininkų, 
naudos naują kalendorių sa
vo vidujiniams reikalams;

i metus laiko ar daugiau, kad

Thompson; Mainieriai su Šeimynomis Pikietuoja
TAYLORVILLE, Ill.—II- 

mainierių streikas
grasina jį sudeginti elektros kėdėj. Reikia sumobilizuo- Juose, 
ti darbininkų klasės spėkas, kad išgelbėti tą darbininką. Keletas kitų kompanijų | 

Kapitalistų atakos ant darbininkų klasės tęsiasi. Dar- Jungtin. Valstijose yra įve- 
bininkai toms atakoms gali pasipriešint tik esant tvirtai dusios 13 mėnesių kalendo- 
Komunistų Partijai, pajėgiančiai vesti kovą visuose fron-' 
tuose.

Mes nei ant minutos negalime sustabdyti veikimą vien 
tik del stokos pinigu. Todėl priedermė kiekvieno susi- 
pratusio. darbininko, kiekvieno Partijos nario ir šimpa-1 j~“ " sulig
tiko tuojaus paaukoti, kad musų kova nebūtų susilpnm-j nįujo f<alendoriaJus; bet 

nepalies išlaukinių biznio 
reikalų, sako kompanijos 
viršininkai.

rių vedimui savo vidujinių 
i reikalu.

Įvedus 13 mėnesių kalen
dorių bus reikalinga pritai-

i ta.
Siųskite aukas tuojaus į 

j gency Fund, 43 East 125th
Komunistų Partijos Eiuer- 

St., New York City.

Naujas Sukilimas Auburn Kalėjime; Kali
niai Suėmė Kalėjimo Viršininką ir Sargus

AUBURN, N. Y.— Apie 
10 vai. trečiadienio rytą su
kilo čia kaliniai, nepakęsda- 
mi kalėjimo viršininkų bnL 
tališkumo ir blogų sąlygų.

, Kaliniai•" nelaisvėn paėmė 
kalėjimo viTŠiniriką Edgar 
Jennings ir aštuonis sargus. 
Vyriausias kalėjimo sargy
binis tapo nužudytas.

Sukilę kaliniai užsitaisė

barikadas. Trys šimtai ka
reivių ir 45 policistai pasių
sta malšinti sukilimą.

George W.| Jones, valsti
jos kalėjimų komisionie- 
riaus pagelbfninkas, už ke
lių valandų vėliau pranešė, 
kad sukilimas tapo numal
šintas ir kalėjimo viršinin
kai ir suimti sargai tapo 
paliuosuoti.

Pilsudskis Labai Serga
BRESLAU, Vokietija. — 

Čia gauta pranešimas, kad 
Lenkijos fašistinis diktato
rius J. Pilsudskis labai ser
ga ir del jo ligos esą nega
lima sudaryti naujo kabine
to į vietą rezignavusio Swi- 
talskio .kabineto. 

---------

900 Studentų Suareštuota
TOKIO, Japonija.— Čia 

gauta pranešimas, kad su
virs 900 Korėjos studentų 
tapo suareštuota Seoul mie
ste antradienį. Kilo riau
šės tarp japonų ir korėjie
čių studentų. Japonijos im
perialistai laiko pavergę 
Korėją.

300 Neteko Darbo

LAUREL, Delaware. — 
Laurel Lumber Kompanija 
atleido iš darbo apie 300 
darbininkų. r

Baltimore, Md.— Trūkus 
lynui antradienį miesto sa
lėj nukrito eleveitorius nuo 
trečio augšto. Pavojingai 
sužeista miesto majoras 
Broening ir devyni kiti as
menys.

3 žuvo Nuo Eksplozijos

EVERETT, Mass.— Pir
madienį čia Trimount Alie
jaus kompanijos dirbtuvėj 
ištiko eksplozija. Žuvo trys 
darbininkai. Du kiti darbi
ninkai randasi! kritiško j pa
dėty ligoninėj.

Sovietų Spauda Apie Ameri
kos ‘Taiką* Haiti Respublikoj

Freeman Thompson, se
nas mainierių kovotojas, 
kuris dabar yra organiza-

i marša vime į
1 Kincaid kasyklas, kurios 

of i priklauso Peabody Coal 
i Kompanijai. Thompson ta
po suareštuotas. W. O. Ar- 

kasvklas igus’ Peab°dy Kompanijos 
■kasyklų vyriausias užvaiz- 
•da, įsake milicijai jį suareš- 
| tuoti, kaltindamas, kad pi- 
Ikietuotojai sustabdė jo au- 

4 „ _ _ . . . f tomobilį; kuriuo jis ir pen-4,000 malmenų.jki milicfijantai v<iavo/ ;;

Net kapitalistiniai laik
raščiai praneša, kad ant 100 
nuošimčių, kasyklos uždary
tos Christian paviete iš 
priežasties streiko.

Mainieriai reikalauja 
trumpesnių darbo valandų, 
$35 minimum algos j savai
tę. •

r

Pasmerkė 3 Jaunuolius Ilgiems Metams 
Kalėjimo už Komunistinį Veikimą

ST. CLAIESVILLE, O.— 
Lillian Ąndręws, 21 metų 
amžiaus,. Tom' Jphiison, 25 
arpžiauš, Jšx Cleveland©, ir 
Charles Guyrin iš Lansing, 
Ohio, antradienį tapo pa
smerkti ilgiems metams ka
lėjimo už komunistinį vei
kimą.

Teisėjas W: W. Cowen 
paskyrė jums bausmę. Abu 
•vyrus, Guynn ir Johnson, 
nuteisė nuo penkių iki de
šimts metų kalėjiman. ir už
simokėti po $2,500, o mergi
ną Andrews nuteisė į “pa
taisos namus” del moterų 
ant neriboto laiko ir užsi
mokėti $1,000.

Koks tų darbininkų pra
sikaltimas? Rugpjūčio 1. 
d., Martins Ferry, O., jie 
dalyvavo Komunistų Parti-

jos surengtame! ant1 gatvės 
mitinge^ protestui prieš im
perialistų •* rengimąsi prie 
karo ir dalino i komunistų 
atsišaukimus: į darbininkus, 
o lapeliuose ; buvo nurodo
ma, kad imperialistai ren
gia naują skerdynę, i kad 
darbininkai turi organizuo
tis ir kovoti prieš imperia
listinio karo pavojų. Jie ta
po suareštuoti. Jų teismas 
įvyko lapkričio 20 d. Teis
mui užsibaigus džiūrė į pen
kias. minutas išnešė nuo
sprendį, kad tie darbinin
kai yra kalti.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimo ądvokatas pa
reikalavo naujo teismo, nu
rodydamas, kad .byla ■ buy o 
neteisingai vedama,! bet tei
sėjas atmetė reikalavimą.

MASKVA.— Antradienį 
Sovietų spaudoj buvo pla
čiai rašoma apie sukilimą 
Haiti respublikoj: kaip A- 
merikos imperialistai turi 
pavergę tą šalį, kaip Ame
rika malšina sukilimą.

“Pravda” patalpino kari
katūrą, kurioj perstatoma 
milžiniškas Dėdė F 
pagriebęs mažą ] 
spaudžia jį, sakydamas: 
“Mes neleisime nei vienam 
laužyti Kelloggo taikos pak
to.”

Laikrašty “Izviestija” tel
pa piešinys, kuriame per
statoma surakintas negras. 
Prie jo galvos atstatyta re
volveris, viršuj jo iškelta 
Amerikos vėliava. Virš pie
šinio užrašyta: “Stimsonas 
pakeičia savo notą.” 
Dfcitr Sovietų laikraščiai 
taipgi patalpino panašius 
piešinius., '

Sovietų spauda nurodo, 
kaip imperialistinė Ameri
ka vykdo Kelloggo “taikos” 
paktą ir kokiais išrokavi- 
mais ji Siuntė notą Sovietų 
(Sąjungai delei konflikto su 
Chinija. '

Sovietu Biudžetas $5,800,000,000;
Daug Skiriama Pramonės Buda vojimui

MASKVA.— Sovietų laik- šinerijos pagaminimas ly- 
raštis “Ekonominis’Gyveni- ginsis Amerikjj^farmų ma
mas” j 

viu “Pilnas Socialistinis I metais.
Progresas”, pažymi, kad

Samas, biudžetas šiais iždiniais 
negrą ir metais siekia iki 11,621,- 

100,000 rublių (apie $5,800,- 
000,000), tai yra 43į»nuo^ 
šimčiais didesnis, negu pe- nuošimčių daugiau, negu v 
reitų metų biudžetas. i originaliai aprokuota pen-!

Iš tos sumos arti 7,000,- 
000,000 rublių (apie $3,500,- 
000,000) nuskirta socialist!-j 
nei statybai, kurion įeina; 
miesto ir ūkio industrializa- IJV n i
cija, transportas, elektrifi- Užsibaigė Konvencija Keak- 
■kacija, gyvenimo namų bu-; cionieriŲ Valdomos Garmen-

“Ekonominis Gyveni- ginsis Ameriką tarmų ma- 
editoriale po an tgal-į šinerijos pagaminimui 1922 f/TA'i „ i • _ i. • ~ 4--C

“Ekonominis Gyvenimas” 
pažymi, kad metinis kapi
talo indėlis į pramonę sieks 
3,500,000,000 rublių (apie 
$1,750,000,000), suvirs 50

kių metų industrializacijos 
plane, kuomet jis buvo su
darytas šešiolika mėnesių 
tam atgal.

MacDonaldo Valdžia Bau
džia Darbininkus

'LONDONAS. — MacDo- 
naldo valdžia išnešė; apkal
tinimus prieš' 123 mainie- 
rįus už pikietavimą, ,kurį 
draudžia streiklaužiškas 
B aid wino valdžios išleistas 
įstatymas., Darbo Partija 
laike rinkimų ,žadėjo tą įs
tatymą atmesti. Bet- Mac- 
Donaldo valdžia ’ dabar ne 
tik nededa s pastangų jį pa-, 
naikinti,, bet dar baudžia 
darbininkus, kurįe sustrei
kuoja. f | , • J r i

davojimas. 2,500,000,000 ru
blių ($1,250,000,000) skiria
ma kultūriniams reikalams.

Socializuota dalis šalies 
agrikultūros sieks ” beveik 
5O,O0O,OOO hekthrų. ;

Suma pinigų skiriama už
baigimui būdavo ti dviejų 
traktorių dirbtuvių, kurių 
kiekviena pagamins į me- nierius Benjamin Schlessin- 
tus pustrečio kartoj daugiau ger. 
traktorių, negu buvo viso ‘ 
pagaminta Jungtinėse Val
stijose pereitais metais.

Dvi kitos dirbtuvės, 'ku
rios pradėtos budavoti,. pa
gamins kiekviena 25,000 
laukų valymo mašinų. Tik 
25,000 laukų valymo maši
nų buvo pagaminta Jungti
nėse į Vąlstijosą pereitais 
^metais. (f t

Traktorių ir laukų valy-* 
mo mašinų dirbtuvės bus 
užbaigtos prieš 193.3 metus, 
bet vietų, Naęipnalę Eko
nominė Taizyba mano, kad 
sekančiais metais ūkio ma-

tiečii; Unijos \ '
CLEVELAND— Antra- 

dienį čia užsibaigė Interna
tional Ladies Garment,Wor
kers Unijos konvencija. Tę
sėsi astuonias’ dienas, r Uni
jos prezidentu vėl tapo’ no
minuotas tas pats reąkcio-

. Rinkimas , bus .^refe
rendumu.
" Konvencijoj buvo rapor
tuota, kad unija .turinti 
virš 60,000 narių.

Konvencija autoi.zavp 
pildančiąja tarybą .uždėti 
mokestį pušės dienos už
darbio ant visų narių, kad 
sukelti pinigų delei planuo
jamo streiko NewYdrke ir 
kituose miestuose. Apro- 
kuojama, kad strėiko fon
das sieks stivirš. $500,000.

Morris Hillquit, sociaj-fa- 
šistas, kalbėjo konvencijoj. 
Visą prakalbą pašventė1 nie: 
kinimui komtinistų. : ‘ ;
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VISIEMS LIETUVIAMS AUDĖJAMS, 
SWEJAMS IR MEZGEJAMS

ftje ;ąųdĮmo staklių ir prie verpiamųjų masinu lietu- 
vjsiH {ĮĖferbininkai triūsia ne tik Massachusetts; New 
Hgrpįps^irė • įit kitose Naujosios'Anglijos valstijose;' nesi- 
bajigiąį’lietuvių' audėjų, verpėjų skaičius nei su Paterso- 
nu/rassaiču, N. J., Eastonu ir Allentownu, Pa.

^Šimtus bei tūkstančius lietuvių audyklų darbininkų 
* rastume ir kituose “netikėtuose” tos pramonės centruo- 
B sė,_ kaip antai, Philadelphijoj, New Yorke ir daugelyje 
K kiti| vietų.

| ' ^Visiems jiems yra žinotinas dalykas, kas įvyks šio mė- 
> įiesio 21 d., Patersone, N. J., Union Hali, 205 Paterson 
\ Street. Tai bus antrasis suvažiavimas kairiosios Audė- 

jiį Unijos, kuri angliškai vadinasi National Textile Work-
b efš’ Union.
į fVfepse vietose, kur yra verpimo audimo- fabrikų bei 

(^rMuvių, dabar ta unija darbuojasi, kad sudaryt suva
žiavimą tikrai pasekmingą. O nuo suvažiavimo daug 
priklausys visų audėjų kova už būklę ir atsispyrimas 
prieš besočius išnaudotojus, kuriems niekad negana, ku- 
Je vis godžiau traukia iš darbininkų prakaitą, gyvybės 

wltis ir kraują,—taip ir patį kraują, kaip kad jau žino- 
rita'darbininkiškos spaudos skaitytojams, ką fabrikantai 
c&rė ir, tebedaro Gastonijoj, Elizabethtone, Marione ii4 
įvairiose’-kitose šitos pramonės srityse.

L lt* -

įNacionalė Audėjų Unija išsiuntinėjo savo organizato
rius į visus audyklų centrus; juose bus šaukiama verpė- 
jtj, audėjų, taipgi ir mezgėjų susirinkimai.

^Kiekvienas lietuvis tos pramonės darbininkas turi eiti 
j tuo§ susirinkimus; kiekvienas’privalo dėtis’ prie' darbi-; 
ninku komitetų audyklose, nuo kurių bus siunčiama de
legatai į antrąjį unijos suvažiavimu. '

t r- »t? v"* I * ' ’ ‘ į fa 1A i ,f 1 £ *. : • * f '■ ’ ' ' : ' 4 I

Kurię ^ejar nęsužinojo, kur, kaip’*nįjęąs tuo; reikalu jda-' 
Toma, t
djfirįktoį aijba ’Sekcijos raštinę 
ti£ kiippį; 6 kad ne, tai, parai

I TITV'TT

F

,ie privalo kreiptis į vietos Komunistų Partijos 
j, arba į vietinę < komunis- 

ašyti laišką su užklausimu 
stačiai NATIONAL TEXTILE WORKERS’ UNION, 
104 Fifth Avenue, New York City.

ų '-Audėjų Unijos suvažiavimas bus visai ne toks, kaip 
kad būna suvažiavimai Amerikos Darbu Federacijos ar- 

> ba jos valdomų ‘unijų. Į Darbo Federacijos suvažiavi
mus mažai kas patenka iš paprastų’ eilinių darbininkų. 
Federacinių unijų viršininkai į tuos suvažiavimus prisi- 

Š varo savo gižų, politikieriukų, grafterių ir darbininkų 
pardavikų.

' Nacionalės gi Audėjų Unijos suvažiavimas susidarys 
į’ iš delegatų nuo pačių audėjų dr verpėjų. Ir suvažiuos 
K ne vien tie darbininkai, kurie jau priklauso šiai Audėjų 
* Unijai. Į jį bus kaip galint daugiau sušaukta dar neor- 
r gatdzuotų, nelavintų, paprastų darbininkų, kurie yra 
| skaudžiausiai skriaudžiami, labiausiai prispausti ir en-

į-' Visose audyklų apskrityse yra vedama vajus, kad su- 
geriausią suvažiavimą. Visoše darbavietėse orga- 

numojama audėjų, verpėjų bei dažytojų komitetai. Iš- 
į siuntinėta unijos agitatoriai bei organizatoriai.
r ? 4

t'. jSuido Serio tam darbuojasi tarp Patersono dažytojų 
> ii^kitų. Naujojoj Anglijoj su maršrutu važinėja Jim 
s m prezidentas Nacionalės Audėjų Unijos. Philadel- 
k įįj&b pasirodo viena iš didžiausių audimo ceptų 
r'jftKpkoj, mpbiližuoja audėjus keli unijos organizatoriai, 
r Gfįfcdžio 10 fd. įvyko audėjų mitingas Passaic, N. JU-Bą- 
f suvažiavimo mobilizacijos mitingai .buvo surengti

APŽVALGA
Socialdemokratai Legališki 
Lietuvoj

“Naujienos”, rašydamos 
apie tai, kad Smetonos Kru
vinojo valdžia legalizavusi 
Lietuvos social-demokratų 
partiją, pastebi:

Visai neabejotina, kad so
cialdemokratų partijos užda- 

I rymas buvo atliktas neteisėtai.
Žinoma, žinoma,' kad ne

teisėtai. 1 Uždaryti' social
demokratų partiją, tai reiš
kia uždarymą tam tikros 
įstaigos, kuri visuomet pa
sitarnavo ir 'pasitarnąų^ fa
šistams’ Grigaitiš,* 'be' to, 

'suranda, kad socialdemo
kratų laimėjimas

rodo, kad civiliai teismai Lie
tuvoje dar nėra, visai nuėję 
velniop. į

Nenuėję velniop, nes jie 
remia social-fašistus. Išro- 
dytų, kad Lietuvoje, kur 
viešpatauja fašistų kruvi
noji klika, teismai yra ka
žin kokia iš viršaus aųtdė- 
ta įstaiga, visiškai nepri
klausanti nuo esamojo 
režimo. Bet tai nieko pa
našaus. SociaLdemokratai 
padaryti legališkais z todėl, 
kad.jie naudingi fašistams. 
Jie padeda pastariesiems 
kovoti prieš komunistus ir 
kitus revoliucinius darbi
ninkus.

Kurie manytų, jog mes 
perdedam, sakydami, kad-so- 
cial-demokratai eina su fa
šistais iš vien prieš revo
liucinius jdarbininkus, . tai. 
lai jie pasižiūri į Amerikos 
socialistus,1 Kauno social-de
mokratų broliukus. Ką mes 
mąįom ? Ogi fašistą Gegu
žį, Vitaitį, sbęial-fąšistą 
•Grigaitį-dirbant drauge S. 
L.A. prieš kairiuosius dar
bininkus. Nebuvo to prieš- 
komunistinio darbo, kurio 
social-fašistai nebūtų padę- 
ję fašistams. , Ar tuomet 
stebėtina, kodėl Smetona 
Kruvinasis legalizavo Lie
tuvos socialdemokratus?

jis tekias nesąmones rašo. 
Jam viskas “rimtas”, kas 
fašistiška. Jie savo buvusį 

i geriausią “frentą” gatavas 
■ paskelbti paskiausiu ' “bo- 

mu”, bile tik pateisinti kru- 
: vinuosius fašistus. Kas lie

čia mus, tai nė šilta, nė šal- 
• ta. Abu—Sirvydas su Am
braziejum — priklauso vie
noj gengėj ir remia tą pa
čią Smetonos Kruvinojo kli
ką, kuri tiek daug darbinin
kų yra iągalabinusi 

’ voje. .; .
Lietu-

Mimui Mainierių Audra Illinojiij

šešiuose
“The

Pats Nežino, 
Ko Jis Nori

Pastaruosiuose 
liberalų savaitraščio
Nation” numeriuose p. Vii-. 
Jardas rašė po^ straipsnį 
apie Sovietų Sąjungą, ku
rioje jis lankėsi pereitą va
sarą. Mes buvom padavę 
ištraukų “Laisvėje”. Daug 
gražių dalykų tasai žmogus 
yra prikalbėjęs apie Sovie
tų Sąjungą, bet tuo pačiu 
sykiu jis, prie pirmos pro
gos, stengėsi ir įgilti bolše
vikus. Dažnai jo raštai 
priešgiriiavosi. Vienur apie 
tai vienaip, o kitur—-'visiš
kai priešingai. Nukalbėjo 
kaip tikras liberalas, bandy
damas padaryti ir vilką so
tų ir ožką čielą. Bet nepa
sisekė vieno, nė kito.

Tai paprasta liberalų tak
tika.

Biznis ir Aidoblistas
. ' ■ j j |; y į

iMaikės Paltanavičiaus 
sledniiąkas, kųrj^da.bar lei
džia buvęs’’ aftl^ImSttfb j antis 
Kybą, praneša:^ •’ •'

“Vargonų fpašVentin imas ir 
bažnytinis koncertas rengia
mas gruodžio,” etc.
Argi aidoblizmas šito dar

bininkus mokina^p. Kybą? 
Argi per tiek laiko besiskai- 
tant susipratusiu darbinin
ku, verta taip ; suvaikėti, 
kad. garsinti tokius daly
kus, kurie nuodįn'a darbi-

na-

- ren^am^ daugelyje skitų ąuęlybps pen^ų, J^ietį-. L
v^lstijosę laikoma tokios konferencijos bei mitingai i 
dvylikoje atskirų vietų, kur-kairioji unija* randai 

įMtt^gausingo pasisekimo, nes tenai ji pasižymėjo .^.ar^y- 
^tfgamis kovomis prieš lupikus fabrikantus ir jiemp bej’- 

fašistinę valdžią. Visur ypatingos domės yra 
gjfinįiąina į jaunuolius ir jaunuoles, dirbaųčiu$ audimo 
Irifi^onėje.

SKjBhtras’ai ’ suvažiavimas Nacionalės Audėjų Unijos Pa- 
Kwthe, kaip matome, bus tikrai klasinis jų seimas, ir 
SMBfiąu negu seimas. ’ •

Motosios kovos, pei; kurių ugnį perėjo ši unija; mąsi- 
ir juodų darbininkų mobilizacija, kuri dabar 

Mi eina pirmyn; augantis krizis Amerikos kapitaliz-- 
patdarbininkų abelnasai kajrėjimas,—tie tai dįjyįc0.t 
Hįfts Audėjų Unijos suvažiavimą kongresu klasinės 

nepalenkiamu pasiryžimų stot į imtynes ir .jas 
Series kapitalistinę skųbinimo sistemą,~ prieš ųž^ar- 
gĮHpojimus ir prieš vergiškas darbininkų sąlygas ap-

Sirvydas Sako, Ambraziejus 
Lietuvoj Buvęs Girtas

Kuomet Lietuvos fašistai 
sužinojo, kad sugrįžęs ”į 
Jungtines Valstijas jų gau
sus rėmėjas Ambraziejus 
parašė į spaudą, būk Lietu
voje jį sekioję Smetonos 
Kruvinojo du agentai-žvąl- 
gybininkai, tai jie pradėjo 
tatai visaipi aiškinti. -Net 
šaulys Juozas Sirvydas, ku
ris, kaip jau esame . raš^, 
tarriauja. Lietuvos, fašistų; 
žvalgyboje, apie tai susiip-; 
teresavo. Jis sekančiai ra
šo, .
lapyj;; i,; . ;11 •

Prie prbgos’Rokišky netikė
tai < tekus susitikti ,su žynaum 
iš Kauno pųlkininkp, j taipgi 
su vienu stambiam šaulių va
du, ir apie tai užsiminiau, 
Abu tie rimti ’vyrai nusistebė
jo .ir jokiu būdu-nenori tikė
ti. Vienas jų net užsigavo ir 
pasakė: “Tamstos t^is Ameri- 

1 kietis, knatytj turi njegryną są
žinę, * ir jis pats savo šešėlį 
paskaitė už- kk nors paskui jį 
sekantį”.; As sakau: “Bet, 
ponai—jis sako;j kad du žmo- 

, nes paskui jį1 sekiojo, o šešė
lis, juk galėjo būti tik vienas”/ 
Tada šis rinitas vyras pasa
kė : “Jeigu taip; tai tas Tam- 

/stos amerikietis, neabejoja
mai; mėgstą' užsitraukti, o 
tuomet iš vieno matosi! ir du.,.
Kaip žinoma, šaulys ir 

žvalgybininkas Šįęvydąs ir
gi! jabai rneg'slaĄ “užsitrauk
ti”* ir todėl- heįštabu;r-1 kad

Apie kunigą Miežvinį, Ol
šauską ir kt. kuįnigų bjau
rius darbus Paltanavičiaus 
nasledninkas rašė kuo ma- i •
žiausia, bet tokįųs dalykus, 
kaip vargonų šventinimas, 
darymas kunigam biznio, 
stato pirmoj vietoj.
“bepartyvįškumas”, 
zakristijono. <

Kybos 
kaip

Kunigy Laikraščio 
Bendradarbis Apję ’S,' L A. 
) • * U t/'į •

Chicago^, kįuii jfc^Drąu-
£Q” laidoj4|^fcc Wtofeio 

Brooklyno, fašistų ,juod- tūlas A. R;-s rašo fe^GL^ąši- 
vj.. . ' . b kalbėjimą su tūlais tauti-

< f-1

Šiandie ir “Tamošiai nevierninkai” turi pripažint, kad 
kairioji Nacionalė Mainierių Unija yra jau didelė spėka, 
kaip jinai pasirodo dabartinia'me Illinois valstijos anglia
kasių streike.

Apie tos unijos įtaką angliakasiuose, apie jos kovin-

Vos streiką paskelbus, tuojaus prieš komunistų vado
vaujamus mainierius Illinois gubernatorius pasiunčia 600 
milicijos. Mato, kad čia reikalo turi ne su buržuazijos 
parsidavėliais, buvusiais lyderiais Lewisais, Fishwickais, 
Farringtonais, bet su pasiryžusiais tūkstančiais papras
tų angliakasių, kurių valią ir tikslus išreiškia komunis
tiniai kovos Vadai.

’ Streikas skleidžiasi, kaip potviniai staigiame pavasa
ryje po gilios sniegingos žiemos, apimdamas ir tuos ang
liakasius, kurie iki šiol nepriklausė jokiai unijai.

Kada atsiuntė miliciją “apsaugot Peabody kompanijos 
nuosavybę” /Taylorsvillėj, Ilk, tuojaus protestuodami me
tė darbą ir tūkstantis mainierių, kurie nebuvo nei seno
sios lewisines nei naujosios mainierių unijos nariais. ■ O 
tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kūne sako apie ke
rojančią vienybę tarp požemių darbininkų.

Taip, visus juos pradeda gludžiau krūvon rišti sųnkė- 
jantis kapitalistinis jungas ir begailestingas kabyklų kur
mių lupimas—skųbinimo sistema, masinė angliakasių be
darbė, nepaliaujami uždarbių kapojimai ir baudžiaviš- 
kas spaudimas prie darbo.

Nuo 1894 metų gelžkeliečių streiko (kuriam vadovavo 
E. V. Debs), iki šiol dar joks streikas Illinois valstijoj 
nesusimobilizavo taip sparčiai ir tai]) plačiai, kaip kad 
dabartinis anglies kasėjų streikas, vadovaujamas kairio
sios Nacionalės Mainierių Unijos; jokiame kitame strei
ke, apart 1894 m., nepasirodė tokio griežto karingo pasi
ryžimo, kaip kad šiame.

Illinois angliakasiai yra pasidirginę nauja vilčia ir 
energija, nes jaučia pasiliuosavimą iš Lewiso ir Fish- 
wicko nevalios, išeidami į teisingos klasinės kovos lauką. 
Jiems su pasibaisėjimu prisimena, kaip iki šiol juos 
smaugė Amerikos Darbo Federacija su josios Lewisais- 
Fishwickais, kurie, rankas sunėrę su kasyklų savinin
kais, ėjo koja kojon su išnaudotojais prieš angliakasių 
reikalus; III. mainieriai taip pat liuosiau atsikvepia, nu- 
sikratydami ir social-fašistinių padaužų, kurie per petį 
plojo angliakasių nevidonams.

Atgimusiu entuziazmu, primenančiu ir viršijančiu 
audringas mainierių kovas iš senosios praeities, dabar 
Illinojaus angliakasiai pirmyn maršuoja, su savo masi
niais pikietavimąis, kur susibūrę ne tik vyrai, bet ir mai
nierių moterys su vaikais.

Jie kovoja prieš masinę kasyklų darbininkų; bedarbę 
ir būdą, tuž penkių valandų darbo savaitę ir‘šešių Valan
dų darbo dieną, ir už mokesnio pakėlimą.

įlHįilūiš ^h^lidkasių jS'olidąfūA iįr JĮfnViflįąs įūpas įsudaro 
naują pa^iatihf punktą,, ‘kūriąmę u |rut)ij)fiis sūbyrėja 
ex-komųnistų Lovestonų,‘Be^tr<WdIfe>ų..iij Gitlo\yiį* skysti 
filosofavimai, kurie sapaliojo, būk Amerikoj dar ilgą lai
ką negalima esą laukti tikrų masinių, pasiryžusių pro
letariato kovų.

Dabartinis Illinois angliakasių žygiąvimas reikia' skai
tyti nauju apsireiškimu ne tik atgyjančios, bet ir smar- 
kėjančios darbo minių kovos didėjančiame krizyje šio 
laikotarpio. *

Jų streikas yra remtinas visais atžvilgiais, kaip finan
siniai, taip ir dvasiniai. Ir tai yra visų darbininkų už
davinys eiti į skubią masinę talką Illinojaus mainieriams, 
kad jų kova būtų laimėta ir tuom įvarytų didelį skelia
mąjį kylį į pradėjusį trūnyti Amerikos kapitalizmą.

Kodėl Jauni Žudosi?
Kodėl Kiti Nusiminę?

Nepersenai Long Islande Sumą krūpčibdami rašo visi kapitalistų didlapiai. 
ties New Yorku, iššoko iš or
laivio' ir užsimušė jauna, pa
mokyta mergaitė. Kada -da
rė jos kūno skriodimą, taip 
pat patyrinėjo ir jos krau
ją. Surado, kad kraujas, 
persisunkęs vidujiniais žmo
gaus kūno nuodais (toksi
nais). Daktarai pripažino, 
kad toks kraujo, užsiterši
mas buvo priežastis, kodėl 
ta mergaitė buvo taip nusi
minus, kodėl jai atrodė, 
kad neverta gyvent ir nėra 
jokios prasmės gyvenįme.

New Yorke paskutiniais 
mėnesiais šitaip buvo ištir
ta lavonai kokių 40 saužu- 
džių, ir pas visus atrado 
kraują užsiteršusį viduji
niais kūno nuodais.

Kada žmogus valgo baltą 
kviečių duoną, sugedusią 
arba pusiau sugedusią mė
są, kada jis gyvena dau
giausia “švelniais” civili
zuotais ^valgiais, o mažai 
naudoja žalių bei šakninių 
daržovių bei vaisių ir tt.,— 
tai jo vidupiai blogai valo
si, ilgai juose prarūgę val
giai ir mėšlai išbūna ir at
gal iš žarnų į kraują prade
da sunktis; prisidirba viso
kių kenksmingų rūgščių. O 
jeigu dar kuris lengvai dir-z 
ba ir negauna pasimankšti- 
nimo, tai dar blogiau besi
valo visokie vidujiniai kūno 
nuodai. O nuo jų sugenda 
kraujas, nupuola žmogui 
ūpasj yi6kas:apt svieto ura-, 
•dedą- rjodytišl juoda. ’ • ‘ ;

Daugumoj atsitikimų, 
kuomet žmogus atrodo su
rūgęs, reikia spręsti, kad 
kas nors negero yra su jo 
viduriais ir su jo maistu.

Jeigu žmogus natūraliais 
sveikais ■ valgiais maitinasi 
ir jo viduriai tinkamai dir
ba, jo kūnas reguliariai pa- 
siliuosuoja nuo nešvarumų, 
tai toks žmogus vargiai be- 
pamąstys apie nusižudymą. 
Toks, jeigu tik turi bent vi
dutinį darbą ir jį nevargi
na kokia tikra bėda, tai 
jausis gana laimingas vien 
iš to, kad jis yra gyvas.

PARTIJOS KAMPELIS
Svarbioji Partijos Kampa- ■ (3) 

nija naujų
Gruodžio mėnesio 10 d.! ų*

įkurti dar bent 50 
dirbtuvių laikraštu-

' Brussels, Belgija.—Devy
ni asmenys žuvo ir 40 su
žeistą; nušokus traukiniui 
nuo Belgijoj.

liauja. ’
Aišku, kad teks! Tačiaus 

klerikalai ’ turi atsiminti,

? ‘/Jjt.H U/ '' U 4 į
p, dfMrtioįy i SLA. valdovų 
"’’L ų*gGiąiškai sąiiva'

ninkais apie SLA. Jis pa
žymi, kad vienūs.' '

geras tėvynainis, ir sepas .S, įkad • „ naHpda reakeinin-^ 
munistąis šiąip .yrą.,išsitaręs: |kams laikytis SLA. viršū

nėse. Dori katalikai darbi- 
ninkai daugely j vietų re
mia komunistus, kuomet 
kunigiški politikieriai visur 
ir visuomet eina sii fašis-

“jei ne, komunistai, jei’nenu
rodytų* jų sauvaliavimų, ko
kius SLA. Centre. dabal’tihiaį 
samdiniai atlieka, tai kažin 
kas dėtųsi. Musėt pusę iždo 
į savo išlaidas įrašytų. Tik,

ivji uouzio menesio tu u. ✓. \ • * i , • , ,.
prasidėjo didysis Amerikos* / ) taiPe daibi-

100,000 nesenai Par-komunistų Partijos vajus. x ,
Jis pasibaigs vasario mene-1 įleistos brošiūros (ku
šio 10 . dą 1930. j tlk

Vyriagpiaą darbas .šitam nfokąs Turi Stoti J-Komu- 
vajuj—tai naujų narių ga-
vimas.} -Partijos Centru Ko-

nistų Partiją”.
(5)f' padaryti v

mitetaąsįiii$Ryfp,kvoteį . jš įjus Partijos kuopelėj;
5,000 ij|įg|ijĮ jjaijiŲ;';j 'Qhw '.-Tai visiškai npdidej^ ^>asi- 

įbrėžimai ir labai lengvai 
isft|l^rirftp&!’5,00Q J’us galima pasiekti, jfci tik

nizuotm įkd
turi būq $iL T T__ ?
naujų Jisą Ame-.;
riką—nėra' ’ daug; ' jei ' tiki padirbės. ‘ 
kiekvienas pasidarbuos! j’ Su tuo vajum yra sujung-

Sąlygos Komunistų Par-^a įaįp vadinama fTevoliu- 
tijos , .augimui Jungtinėse icjnjs lenktyniavimasis.” 
Valstijose i^bai palankios, yįena Partijos kuopelėšau- 
Bedarbė apsireiškia plačiai; j lenktynes kitą; vienas 
—; - vieno mie-
gėja, nes išnaudojimas, da- st0 komunistai—kito.

. Darbas ; jau pradėtas.

^us galima pasiekti, j£i tik 
kiekvienas Partijos narys

Su ‘tuo vajum yra sujung-

tijos augimui Jungtinėse 'ęjj-Įjg

ačiū komunistų, šiada-tada aš- tais ir social-fašistais prieš j darbininkai, bendrai, kovin- distriktas_ kita*
tram pastebėjimui, jie P1181", kairiuosius. ■ gėja, nes išnaudojimas, da- „Z. vnm,mi«faUbijo.” . .... ?. z
Nemanykit, kad “Drau

go” bendradarbis motetų 
komunistams padėtį. Jis 
surinka:

Nenorėč, kad komunistai, 
kaipo prieštautiniai- gaivalai, 
pasiimtų .SLA., valdžią, ' bot 
žiūrint,, sulig ■ dabartinio, 8LĄ. 
takto, ir sauvaliavimo, ankš
čiau ar vėliau teks visa val
dybą kairjesięrną, kurie randą

s DARBININKU
KAKĖN0/)RI^Š

Gruodžio 12: U .
—Katarina daro iš Lietuvos 

guberniją, 1796.—Sovietų ar-
rųija paėpiė 
1919.

ęhąrkpvp’ miestą,

tfosi nepakenčiamas. Darbas ; jau pradėtas.
■Per tuos plų mėnesių lai- Reikalinga tik kiekvienam 

ko, Partija yra pasįskyrusi 
gauti ne tik 5,p00 nauju na
rių, bet ir. |; j

suorganizuoti 100 
dirbtuvių kuopelių 

(fa&bi’y Aucley).
(2) ?gauti, „ f),000 naujų 

Daįjy WorKeriuL prenume
ratorių. K-

nariui stoti į aktyviškesnį 
veikimą ir varyti darbą pir
myn.

šitam vajuj ypačiai turi
me kręipti didesnį'domesį į 
pamatines industrijas: * ge
ležies, anglies, geležinkelių, 
tekstilinės, etc. j ' 1 i .1 • 

(Pabaigą pušį. 3)
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ŠUSIVIEN, LIETUVIU AMER.
______ ______  [reikalinga ta ištikimybė?

Nauji SLA. Įstatai Būtų Lai-1 saugoti SLA. “nuo bolševikų”. 
dotuvės Del SLA. i Vienam straipsnyj, apie S.L.

A. naujus įstatus nėra galimy- 
. bės daug ką pasakyti: čia
mes iš pradžios tų įstatų pa
imsime keletą punktų ir pažiū
rėsime, koks likimas laukia S. 
L.A. priėmus šituos įstatus.

Visų pirmiausia paimsime S. 
Įstatų Komisija ir paėmė i L.A. čarterio permainymą.

Vienas, arti SLA. centro sto
vintis narys yra pasakęs, kad 
dabar per “Tėvynę” spausdina
mi Įstatų Komisijos pagaminti 
nauji SLA. įstatai, buvo paga
minti da daug prieš Baltimorės i 
seimą, 1928 metais, šitame sei- 
me 
iš SLA. $500 už įstatų pagami- ! 
nimą. Būk fašistiniai elemen
tai SLA. vien tik del to nerodė 
šitų įstatų Baltimorės seime,

Įstatų Komisija rekomenduo- 
a permainyt čarteryj žodį 
Susivienijimas” (Alliance) į 
Bendrovę” (Association).

Prie to, žodis “ištikimybė” 
turi gana plačią reikšmę. Mes 
visi, o ypatingai SLA. nariai 
angliakasiai, kurių dauguma 
sudaro SLA., tą žodį pažįsta.

i- Laike 1919 m. ir 1922 m. 
(angliakasių streiko angliakasiai 
j buvo apšaukti neištikimais, bol- 
'šęvikais ir net federaliai teisė
jai English, Illinois ir Ander
son, Indiana, atsisakė streikie- 
riams angliakasiams išduoti pi
lietybės popieras.

Dabar ir tas pats. North Ca- 
| rolinos valstijoj streikuojanti

nes jie nebuvo iš anksto suor- Į visų svetimtaučių organizaci- audėjai yra vadinami triukšma- 
ganizavę seimo delegatų ir ne-1 jos, panašios mūšų Susivieniji

mui, vadinasi susivienijimais, o 
ne bendrovėmis. I 

Toliaus net pati įstatų komi- 
Ši 

bendrovė yra įsteigta ne pinigi
niam pelnui ir neturi akcijų 
kapitalo”.

Reiškia, kad SLA. nėra ir 
negali būti bendrovė, nes ben
drovės pamatas yra akcijų ka-

dariais, bolševikais ir net iš pa
rapijų prašalinami vien tik del 
to, kad jie sau ir savo kūdi
kiams reikalauja didesnio duo
nos. kąsnio. ,

Pricipus virš minėtą sakinį į 
SLA. įstatus, tada reikės SLA. 
narius raginti skėbauti ir būti 
“ištikimais S. V. valdžiai.”-

Su tuo “apvaikščiojimu žy
miausių įvykių lietuvių tautos 

f u puny imt) . i istorijoj” irgi gali būti visaip,
naujus įstatus! £ja ar tik nebus advokatiš-[ Pavyzdžiui,

įkas skymas? šitame seime įdės į Taryba susidės iš fašistų, tai, 
". o ki-j suprantama, jiems žymiausias

sitikėjo jų pervaryt.
Da daugiau^: būk nuo 1 d. 

sausio, 1929, iki 31 d. gruodžio 
1929 m., siuntinėjamas po vi-[sija (straipsnis 7) sako: 
sas SLA. kuopas po vardu or
ganizatorius A. Žukas, , kuris 
SLA. kainuos apie $5,000, turi 
tik vieną tikslą, būtent, suorga
nizuoti delegatus į būsiantį bir
želio mėnesį Chicagoj S. L. A. 
seimą ir su šitų delegatų pa- [ pitalas ir piniginis pelnas. 
gelba, priimti i ' 
taip, kaip jie yra parašyti.

Skaitant “Tėvynėj” A. Žuko i į čarterį žodį bendrove, w 
iš jo darbuotės raportą, pilnai tame seime pareikalaus, kad ir [įvykis lietuvių istorijoj bus 17 
pasitvirtina šito nario pasako- į SLA. įstatai būtų pritaikyti į d. gruodžio, nes tą dieną, 1920 

prie čarterio; būtų išmesta žo-į m., Lietuvos fašistai, vadovau
jant Smetonai ir Voldemarui, 
smurto pagelba nuvertė išrink
tą valdžią ir tuoj sušaudė ke
turis nekaltus geriausius darbi
ninkų klasės kovotojus: Požėlą, 
Giedrį, čiornį, Greifenbergerį ir 

tu- 
ap- 
lie-

j imas.
Perdėm visą raportą Žukas 

nieko nesako, kiek jis naujų 
SLA. kuopų suorganizavo, kiek 
jaunuolių ir aplamai naujų na
rių į SLA. prirašė.

Per visą raportą Žukas kar
toja, kad be maž-daug 
SLA. kuopose jis turėjo 
kalbėjimus” su kuopų veikėjais. Į

Tie “kuopų veikėjai”, 
tankiausia fašistuojanti SLA.

dis “Susivienijimas” (Alliance) 
o į jo vietą įdėtas žodis “ 
drove*’ (Association). Tuo 
du iš SLA. bus padaryta 
draudos kompanija.

Dabar paimsime Įstatų
visose l misijos siūlomus naujus 
“pasi- i įstatus.

Straipsny “tikslai” 
tai sakinys skaitomas: <

Ben- 
bū- 
ap-

Ko-
SLA. . tą dieną mes, SLA. nariai,

vienas

Palaikyti ir akstinti ištiki-
nariai, kuriems Žukas davė pa- mybę Suvienytoms Valstijoms 
mokas, kaip jie nuo SLA. kuo- ir apvaikščioti žymiausius įvy- 
pų turi būti delegatais į sekan- kius ir pasižymėjimus lietuvių 
tį SLA. Seimą ir balsuoti už tautos istorijoj.”
naujus įstatus ir tt., idant ap- SLA. yra apdraudos ir pa-
tį SLA. Seimą ir balsuoti i 
naujus įstatus ir tt., idant ap-

Hiaiiiaiiiaiiioiiiaiiioiiii manu imaiiiaiiiaiiiamainai laiiiaiiianiaiii

Nedelioj!

taipgi-ątsibūtų kas. keturi me- kuopą tuoj suspenduos ir įlie
tai. • . ,

Tokioj organizacijoj, kokia 
yra SLA., kurioj randasi arti 
20,000 narių, tai pasidaro vi
sokių reikalų. Dažnai dviejų 
metų seimai esti perreti, o ką 
jau kalbėti apie kas keturi me
tai seimus? Tada tai tikrai 
SLA. būtų anarchija.

Bet “SLA. geradariams” tas 
peapeina.

Dabar, kada P. T. rinkimai 
ir seimai atsibūna kas du me
tai, tai tiems ponams duoda 
nemažą kinkų drebėjimą, nema
žai rūpesčių, O' jeigu tas būtų 
kas keturi metai, tai tiems po
nams būtų ilgesnė rami vaka- 
cija.

Skirsnys 2 skaitome:
, “Speciali.? Seimo suvažiavi
mas gali būti šaukiamas pada
vus vyriausiai Pildomajai Ta- į 
rykai prašymą su parašais dvie-Į 
jų trečdalių Tarybos narių ar
ba pusės Susivienijimo lūiopų 
esančių gerame stovyje.” \

čia aiškiausiai parodo Įstatų 
Komisijos “demokratiją”.

Kada Pildomoji Taryba norės 
SLA. Pildomoji į specialio SLA. seimo, tai penki

' iš septynių (du trečdaliu) pa
sirašys sau prašymus ir pies, 
SLA. nariai, turėsime specialį 
suvažiavimą.

Bet visai kitaip bus/^jeigu 
mes SLA. nariai ir kuorfos, no
rės specialio seimo.

Tada pusė (apie 170/kuopų) 
visų susivienijimo kuopi), esan
čių gerame stovyje, turės tik 
tiek galės link šaukimo specia- kad klaidą padarė.
lio seimo, kiek penki Pildomo- Šiemet rytų Kanados mies-į

kada nesudarys reikalaujamos 
pusės visų kuopų.

čia aš padariau tik keletą iš
traukų iš tų įstatų; gal kas 
tas padarys daugiau.

Ištiesti, jeigu šitie nauji 
kaip jie
bus laidotu-

ki-

rėsime sykiu su fašistais 
vaikščioti, kaipo žymiausią 
tuvių istorijoj.

Straipsnis 2: Seimas, jo 
lybė, sąstatas ir jurisdikcija.

čia Įstatų Komisija naujuose 
įstatuose turi: kad SLA. Pildo
moji Taryba būtų renkama ant 
keturių metų ir SLA. ęeimai

ga-

lio seimo, kiek penki Pildomo
sios Tarybos nariai.

Čia da jeigu Pildomoji Tary
ba nenorės specialio seimo, tai 
kuopos ir negalės sušaukti.

Įstatuose pasakyta: “kuopų, 
esančių gerame stovyje”. Tai 
kaip tik Pildomoji Taryba su
žinos, katra kuopa stoja už šau
kimą specialio seimo, tai tą

ieiiiaiiiaiiiiiiaiijaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaitiaiiiaiiiaiiiaiiieiiiaiiiamaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiHHHIOIHIMHIIEC

Nedelioj! Nedelioj!“LAISVES“ METINIS KONCERTAS
PO KONCERTUI ŠOKIAI. E. RETIKEVIČIŪTĖS ORKESTRĄ

■ ...

Margaret E. Česnavičiūtė
Mūsų lyriško soprano lakštutė jau prisirengusi sekma
dieniui su naujomis dainomis.

i i Seserys Pauliukoniūtes
Garsiosios Naujosios Anglijos duetų dainininkės jau ren
giasi kelionėn į “Laisvės” koncertą. Jos atvyks šeštadie
nyje 14 d. gruodžio. Sekmadienyje New Yorko apielin- 
kės lietuviai darbininkai turės progos matyti ir girdėti 

jasjas “Laisvės” koncerte. Po šio koncerto girdėsime 
Columbia Phonograph kompanijos rekorduose.

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

JSITĖMYKITE, JOG KONCERTAS BUS JAU SEKANTĮ SEKMADIENĮ

GRUODŽIO (DEC.) 15 DIENĄ
BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJ 

949 Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y Pradžia 3:30 Po Pietų
Įžanga 75c, $1.00, $1.50 ir $2

pa-

darbininkes
ne

ir
Dar ne vėlu! 
gerai ir kitiems

tatai bus priimti 
rašyti, tai tikrai 
vės del SLA.

Darbininkai 
SLA. nariai! 
Apsižiūrėkime
pasakykime, kokį apiilastrį su 
naujais įstatais nori mums už
mauti Gegužis, Vitaitis, Bajo
ras, Grikaitis ir kiti SLA. gel
bėtojai. šauksmas j karą su pro
gresyviais SLA. nariais ;

nizacijų. Šiame vajuj ten
ka susidomėti kuolabiau- 
siai.

Vajaus padarymui sėk
mingu reikalinga išnaudoti 
visokios progos: dirbtuvė-' 
se, parengimuose, etc., kuri 
tik sueiname darbininkus, • 
privalome juos raginti sto-1

nistų Internacionalo, avan
gardo pasaulio proletariato.

Juo daugiau sustiprinsi
me Partijos eiles nariais,' 
juo labiau“ pagerinsim jos!

yra organą Daily Workerį, juo' 
skymas, kad mes nepamatytum, aktyviškesnes 
kaip jie nori mus pažabot su Partijos kuopas, tuo dides- 
naujais įstatais.

padarysim

Apsižiūrėkime!
Senas SLA. Darbuotojas.

TORONTO, CANADA
Šiemet Kanadoj buvo

blogas derlius irtas labai atsi-i 
i liepė Į visos šalies gyventojus.' 
Ypatingai didelį smūgį gauna 
darbo klasė. Bet sunkiausiai 
atsiliepia ant tų, kurie nesenai 
atvyko į Kanadą.

Iš vakarų Kanados mūsų lie
tuviai, sulaukę žiemos, vyksta 
į rytų Kanados didesnius mie
stus, manydami gauti darbo. 
Jie mano, kad čia atvykę nuo 
farmų arba girių suras gėrės- syklas, 
nius uždarbius. Bet kuomet 
atvyksta, tai patys pamato,

nį smūgį užduosim 
riems Partijos 
pradedant 
kapitalizmo 
cial-fašistais 
trockistais 
įčiais, iu uoc

ivai- 
ppešams,’ 

su aršiausiais 
ramsčiais so- į 

ir baigiantį 
ir lovestonie-

R. M.

“LAISVĘ” >

PLATINKIT

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS '
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y. .

tuose—Montreal, Toronto ir 
kitur—ir vasarą darbų buvo 
mažiau, negu kitais metais, o 
sulaukus žiemos veik visose 
dirbtuvėse apie pusę darbinin
kų atleido iš darbo. Todėl be
darbių skaičius labai didelis ir 
jis didėja ir didėja.

Kai kurie iš Toronto rugsėjo 
mėnesį buvo išvažiavę į miš
kus, bet daugelis jų vėl sugrį
žo. Pasakoja, kad kaip kur 
ir miškuose darbininkus atlei
dinėja nuo darbo, 
miškuose būdavo
kaj net pavasarį boseliai ne- 
ndrėdąvo atleisti.

Kaip matosi, tai'šiemet dar
bininkų padėtis bus sunki. To
dėl patartina lietuviams, kurie 
turi kokius nors darbelius ant 
farmų ar miškuose, laikytis iki 

[ pavasario, nes atvykus į rytų 
j Kanados miestus atsidursite 
; bedarbių armijoj.

Toronto Žvalgas.

New York an atvyko naujai! 
išrinktas Meksikos prezidentas! 
Pascual Ortiz Rubio. Sako,! 
norįs arčiau susidraugauti su ( 
Amerika. Veikiausia taikosi! 
gauti naujos paskolos iš Wall, 
St. kapitalistų, kuriems už tai! 

i pavestų išnaudoti Meksikos ka-' 
, girias, žibalo šaltinius! 

ir kitus gamtos turtus. Gauta-! 
sis iš Amerikos kapitalas, su-*' 
prantama, būtų naudojamas ir 
kovai prieš kylantį klasinį' 
Meksikos darbininkų judėjimą, i

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

O pirmiau 
tiek darbų,

| Partijos Kampelis
(Pabaiga nuo pusi. 2-rb)
Iš ten privalome gauti 

i kuo daugi ausi ai naujų narių 
ir stiprinti savo veikimą. 

. Kuodidžiausios domės taip 
'jau turime kreipti į čiagi- 
mius darbininkus: traukti 
juos į Partiją. Nereikia 
manyti, kad ateiviai darbi
ninkai turi būti apleisti. 
Anaiptol! Kiekvienas, ku
ris tik tinkamas ir gali, pri
valo būti raginamas kuo- 
veikiausiai patapti revoliu- 

i cinės darbininkų organiza
cijos nariu.

Partija kreipia kuodi
džiausios domės į negrų 
darbininkų traukimą į mūs 
eiles. Jie iki šiol buvo la
bai apleisti, neorganizuoti, 
atstumti nuo visokių orga-

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pasakantis, O.D.
Optometras ir 

Optikas
Norintieji tinkamai prisitaikyti 

savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street, 

New York City
Telefonas—Riverside 2229. ,

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama. 

... .................... ■

PAIN-EXPELLER
. -i RKG.UJs.ęAT.OFR. ’ .■ .

JI“'j
Milijonai 
JUSų 

pačių žmonių kalba 
•nėra kito tiokio linimento, ku
ris veikti} taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja jį nuo 
Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
simušimų, Reumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos . pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbaženklis 
ant pakelio yra jūsų apsaugotoji:. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

The Laboratories oi-'
F.Ad. RICHTER Ei CO 

BERRVANO SOUTH FIFTH ST3.
BROOKLYN, N.V

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

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

Keturios bolių alleys.
KAINO v mr PINAMOS.

949-959 .oughby Avenue
T<»1.. Stager 3842

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios 
Victrola Radiolos

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway, South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUT0- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia
tus

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Fageidavot

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU.

Išbandykite Šiandien
Juos išdirba

STANLEY PAUL ! .
1035 Spring Garden St- 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos eigą* 
rus taipgi ir per paštą išsiuntė 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi Visokią 

stebuklingų žolių vertčs tūkstančio 
j dolerių. Ką tas tūkstantis doleri! 
į žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei viduriu sug®» 
dimo Toks žmogus yra susirauktą 
nelinksmas i/ įvairių nesmagumą ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk-f, 
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąa ,» 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligą ii 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančią ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo^ patrūkimų, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krib. 
tine, reumatizmo, plauką slinkimo, 
Bleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitą 

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

Jeigu kenti nervą suirimų, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiąsk 85c, o gausi 
mūsą gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervą Preparatas.” Nervą li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervą Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigą paprastam 
laiške. ____

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. T.
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(Tąsa)
—Štai, čia duosiu antrašą, po kuriuo ra

site žmogų, kuris suteiks jums visas reikia
mas informacijas.

Ir padavė jiem raštelį, pridurdamas:
—Bet jum lėšuos.
—Labai daug?
Nežinau.
Nurodęs naujiem piliečiam vietą pernak

voti ir supažindinęs su kai kuriom miesto 
savybėm, Burba išdidžiai užbaigė:

--Šią savaitę suvirš 20 tokių svečių ap
rūpinau. '

Lydimi nedidukių, įdubusių riebioj saliū- 
niniriko kaktoj akių, abu vyrai išėjo lau-

DETROIT,MICH.
Yra Kuo Susidomėti

Ketvirtad., Gruod. 12, 1929

DETROIT, MICH. kit naujų narių, nes dabar paskutinė 
proga Įstoti j A. P. L. A. už nupi
gintą jstojimo fnokestį. Nariai gaus 
gaują konstituciją.

J. V. Stanislovaitis.
(294-295)

lyvaukit konferencijoj kuo ekaitlin-

£*ausia. " L i
D. S. 1 Rajono Org. J. j BondzL

(293-295)
Ačiū Visiems

Lapkričio 10 d., š. m., Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 46-ta kuopa surengė koncer
tą Gastonijos streikierių nau
dai. Programą išpildė sekanti 
draugai ir draugės: Fr. Taylor, 
J. Biliūnas, J. Skulevičius, J. 
Taylor, Alb. Juodaitis, Adelė ir 
Albertas Baltakiai (jaunuoliai), 
Horace Taylor, Nellie Anskai- 
čiutė, Aido Choras, ukrainiečių 
stygų orkestrą, lenkų darb. cho
ras, ir negrų kvartetas. Tenka 
dar pažymėt, kad dr-gė N. An- 
skaičiutė akompanavo pianu vi
siems solistams ir tūliems smui- 
koriams. Visi programos daly
viai savo užduotis atliko kuo- 
puikiausia; publika, rodosi, bu
vo patenkinta ir Gastonijos 
streikieriams liko $104.53. To
dėl visiems suminėtiems pro
gramos dalyviams tariame šir
dingą ačiū. T. D.A. 46 kp. ko
mitetas :.

Pirm. K. Tamošiūnas
Sekr. M.: J. M ašy s.

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

metinis susirinkimas bus nedėlioj, 15 
gruodžio, Draugijų svetainėj, 4687 
W. Vernon Highway. Pradžia 10-tą 
vai. ryte. Draugai ir draugės, ma
lonėkit atsilankyti, nes bus renka
ma nauja valdyba 1980 metams. Yra 
ir kitokių svarbių reikalų ir įvairių 
komisijų pranešimų. Tat nepamirš
kit atsilankyti. Atsiveskit ir naujų 
narių.

Sekr. V. Geraltauskas.
(293-295)

žiemos sezone darbininkiš
kos organizacijos daug suren
gia įdomių pramogų, pajėgia 
sutraukt daug įvairių pakrai
pų žmonių ir čia augusio jau
nimo. Darbininkiškos organi
zacijos turi savo globoje ir 
Ateities žiedo Vaikučių Drau
gijėlę. Organizacijų komiteto 
narių nuosekliu pasidarbavi
mu yra įsteigta A. ž. V. D. 
mokyklėlė. Mokinami vaiku
čiai, be skirtumo pažvalgų, 
lietuvių rašybos, aritmetikos ir 
net prieinama iki šiokio tokio 
lavinimosi iškalbumo, kad kuo 
draugiškiausiai suprastų dar
bininkų klasinį susipratimą, šį 
svarbų darbą daugiausiai ve
da draugijėlės komitetas. Mo
kytojam yra drg. St. Butkus. 
Po šių lekcijų seka ir dainų 
lekcijos. Vaikučiai, pertrau
kę mokinimąsi, draugiškai su- 
sieiliuoja, sudaro chorą. Tai 
yra Ateities žiedo Choras. 
Dainas mokina jaunas, ergin- 
gas dailės srityje darbuotojas, 
Aido Choro mokytojas drg. 
V. Žukas. Jis del vaikučių pa
deda daug energijos ir spėkų, 
nes pats gerai žino šios šalies 
prigimtį. Drg. V. Žukas yra 
klasiniai susipratęs, todėl ir 
vaikučius mokina eiti prie dar
bininkiško tikslo: kad užau
gęs jaunimas būtų susipratęs 
klasiniai ir podraug didelis 
dailės mėgėjas ir mylėtojas, 
šiame sezone vaikučiams gerai 
sekasi lavintis. Jie toli jau 
yra pažengę visame kame,. 
kuomet jiems taip gyvai vis
kas sekasi. Patys vaikučiai, J 
su komiteto pagelba, sumanė i 
surengti puikų vakarą ir pa-1 
sirodyti viešai visuomenei. 
Draugijėlės komitetas parinko 
jiems vieną iš geriausių ir gra
žiausių veikalų, “Sniego Kara
laitė.” Veikalas'SU dainomis, 
operetės formoje, keturių veik
smų drama. Ir šioj gražioj 
dramoj veik visi vaikučiai loš ■ 
roles. Matant dabar vaiku-! 
čius, kaip jie puikiai prakti- 
kuoja tą dranąą ir rengiasi 

1 prie gražaus, iškilmingo vaka
ro su perstatymu, malonu da
rosi kiekvienam žiūrėti iš ša
lies. Bet ant scenos jie tik
rai nustebins publiką. Drg. 
V. Žukas taip gyvai išmokina 
dainas, kad reikia pasakyti, 
jog rodosi kaip didelių choras, 
o ne vaikučių.

A. ž. Vaikučių Draugijėlės 
parengimas įvyks nedėlioj, 29 
d. gruodžio, I. A. S. svetainė
je, kampas 24th St. ir Michi
gan ’ Ave, didžiojoj svetainėj.* 
Pradžia 6 vai. vakare. Ka-j 
dangi draugijėlės parengimas 
yra organizacinis, tai svarbu 
visiems susidomėti, 
pareiga atsilankyti, 
vai

•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. 
metam1, 
turi dalyvauti, 
turės

davo jo žodį svarbesniu už advokato. Jis 
patapo mokytu, galvočium, politiku—auto
ritetu.

Murphy buvo didelis Lietuvos ir Ameri
kos patriotas. Ne sykį jis išdidžiai saky
davo: “Mano juodos duonutės tėvynė te
nai, už jūros, o^pyrago ir sviesto tėvynė ši
čia, Amerikoj.” Myliu abi, bet juo labiau 
tą, kuri duoda pyrago.

Prasidėjus karui, Mr. Murphy pats pir
mutinis paskelbė kovą vokiečiam. Neap
kentė jis jų visom pusėm. Seniau, kuomet 
užeidavęs į saliūną, dažniausia gerdavęs 
alų “Schlitz,” bet dabar jis jo nė į burną 
neimdavęs (ypačiai, kuomet kas mato).

—Kuomet jie pakeis jo vardą, tada ger
siu—tvirtindavo jis.

Jis pirkdavo laisvės paskolų bonus ir 
juos kitiem siūlė. Jo languose ir tame lai- 
kotarpyj, apie kurį mes čia kalbame, stovė
jo artistiškos iškabos su agitacija už karą, 
už laisvės paskolos bonų pirkimą, prieš hu
nus. Įvairiuose viešuose susirinkimuose 
Mr. Murphy agituodavo, tardavosi, keik
davo vokiečius, tuos barbariškus hunus, ra
gindamas jaunus žmones stoti į karą ir ap
laužyti tiem niekadėjam ragus. Jo kasdie
nio švarko atlapai buvo nusagstinėti įvai
riausiais dailiais guzikučiais, kaip antai: 
Raudonojo Kryžiaus, Laisvės paskolų, ir 
kitokiais patrijotiškais žvilgučiais, o cent
re jų-r-nedidukė Amerikos vėliava.

Laike savo agitacijos už karą, už jaunų 
vyrų stojimą į kariuomenę, Mr. Murphy vi
suomet nurodydavo:

—Jei tik aš būčiau jaunesnis (jis turėjo 
arti 40 metų amžiaus)—tuojau stočiau į 
kariuomenę, šautuvą ant peties ir parody
čiau tiems barbarams hunams!

Nelabasis tas amžius! Daug gerų patri- 
jotų sulaikė nuo karo!

. Ak, naje, pamiršom papiešti Murphio fi
zionomiją. Jis buvo virš penkių pėdų augš- 
čio, gan kuklios galvos, nosies trumpos ir 
biskelį pariestos. Viršutinė lūpa platoka 
ir stora, todėl ją Murphy uždengė juos
vais ūsais. Pilvelis—lyg būbnelis. Galvoj 
plaukų jau buvo mažai bepalikę.

Murphy dar nesenai vedė ir vedybos jam 
suteikė labai daug: be apydailės žmonos— 
keletą tūkstančių dolerių. Jo žmona Ame
rikoj augus—tai duktė Tonio Burbos, tur
tingo saliūnininko. Žmona—tikra ponia, 
tik Murphio ekonominiam stovėjimui ir te
tiko: josios visas darbas automobilium pa
sišvaistyti po bulvarus, kurių Chicagoj yra 
didele gausa, apsilankyti teatruose ir -daž
nai tai šen tai ten pasisvečiuoti. Gyveno 
tikru poniutės gyvenimu ir vis tikėjosi, kad 
ryt poryt bus daug geriau.

Ar jam kas anksčiau suteikė tą mintį, ar 
pats sugalvojo, lieka paslaptis, bet vienas 
aišku, kad vos Jungtinės Valstijos paskel
bė Vokietijai karą ir šalies kongresas pri
ėmė verstino ėmimo kariuomenėn įstaty
mą, Murphy pradėjo skelbtis ginančiu tei
ses tų, katrie del to kenčia.

Jauni vyrai kasdien pradėjo lankyti Mur-
. Patari

mus suteikdavęs pats Murphy, nes jam 
žmonės geriau tikėdavo nei advokatui. 
Kuomet jauni vyrai iš kitų miestų pradėjo 
lakstyti į visas puses pabėgimo nuo karia
vimo tikslais ir kuomet jų daug pradėjo 
užsilikti Chicagoj, tai Murphy pamėgusiai 
juos gaudydavo ir teikė “legalius patari
mus,” arba, “patarimus reikale militariškų 
pareigų atlikimo.”

Kad padarius darbą sklandesnių ir pla
čiau apėmus jaunų vyrų, Murphy turėjo 
visą eilę gerų žmonių, kurie siuntė pas jį 
be dokumentų ir-saugumui reikalingų po
pierių jaunuolius. Vienu iš tokių buvo Mur
phio uošvis, Antanas Burba.

‘ IIL \Vieną rytą paprastu savo įpratimu Mur
phy laikė dantyse įsikandęs ilgą,, nestorą 
cigarą ir retkarčiais trukčiojo lėtai iš jo 
dūmus, kuriuos atgal išleisdavo per šner
ves. Raštinėje nieko nebuvo, apart jo dvie
jų merginų-r-darbininkių, Staiga prasive
ria durys ir įeina du jauni vyrai, nedrąsūs 
ir pilni nepasitikėjimo.

—Labą Vytą!...
—Labą, vyrai! Kas naujo? 

oras...
—Gražus, taip.. .Atėjome su 

prie tamstos reikalu.
I —Gerai! Labai gerai.!...

Pasikėlęs dš suparhosios kėdės,

II.
Pietvakarinėj Chicagos dalyj, vadinamoj 

Town-of Lake, arti didžiųjų ir pasaulyj pa
garsėjusių šaldytuvų—Stock Yards—gyve
na, tarpe kitų tautų, virš 10,000 lietuvių, 
kurių didesnėji dalis kiekvieną dieną pelno 
kalbamose įstaigose sau duoną. Tai vieto
vė, kurioje gyveno Upton Sinclair “Raisto” 
vyriausias personažas, Jurgis Rutkus.

Nebandysim čia piešti josios savybes, nes 
tai genijališkai padarė minėtas rašytojas. 
Pasakysim tik tiek, kad ši metropolio sri
tis, dalinai, bent paviršiai, šiek tiek pasikei
tė, tačiaus josios gyventojų objektyvės gy
venimo sąlygos—labai mažai, arba nė kiek. 
Tik gal tuos naujesnius požymius ši andien 
galime čia patėmyti, kad tarpe pačių lietu
vių, lenkų, slavų ir kitų tautybių gyventojų 
nūnai greičiau išgirsi kalbančių angliškai 
ir daugiau, negu kitados, surastum atski
ros tautybės “savų biznierių.”

Vienu iš tokių “saviškių” vertelgų buvo 
Jonas Marcinkevičius, kuris, persikrausty- 
damas į šviesesnę ir patogesnę vietą, su
trumpino ir savo pavardę, pakeisdamas ją 
į Murphy. Jąja mes jį ir vadinsime.

Murphio trumpa biografija yra sekama: 
Lietuvoj jis buvo manomas padaryti kuni
gu, kaip daugelis kitų jaunų kaimiečių vai
kinų. Bet net ir tam jis buvęs netinkamu: 
stokavęs sugabumų ir paleistas iš semina
rijos pirmais metais, atvyko į J. V. pasi
šalindamas nuo caro kariuomenės. > Čia jis 
dirbo visur: šaldytuvuose, elektros įrankių 
gaminimo fabrike, saliūne, o vėliausiai— 
mėsinyčioj. Susitaupęs šimtą kitą dole
rių, Murphy įsisteigė real estate'bizniuką, 
nedideliam sklepukyj, ant kurio viršaus bu
vo barbernė. Pardavinėjęs lotus, namus ir 
Vedė kitokius su real estate surištus reika
lus. v

Murphy mokėdavęs surišti savo politines 
pažvalgas su bizniu ir jam tas dikčiai pa
dėjo. Savo politinių įsitikinimų jis nie
kuomet nebuvo turėjęs ir neturi. Gyvena, 
kaip tūkstančiai panašių individualų, be 
partijų ir grupių, tačiaus, užsiėmęs vertel- 
gyste, jis mokėjo būti politikierium. Tūlą 
laiką buvo socialistų partijos nariu ir tub 
pačiu sykiu priklausė katalikų' parapijai. 
Kuomet nueidavęs pas parapijonus, aišku, 
Murptiy mokėjęs nuduoti geru ir dievotu,! .. raxti"ne vj^Viak ^atanmais 
o pas socialistus—“internacionalistu,” kaip T ", . m i... . .v . .v. _ ’ r!miiR snt.piknavps nn.ts ivmrnnv.jis kelis sykius issireiske.

- Murphy savo ofise turėjo ir kitus pata
rėjus. Vakarais į jo raštinę dažnai atei
davęs kvalifikuotas advokatas, kuris, var
de Murphio, suteikdavęs įvairius legalius 
patarimus nesusišnekantiem angliškai. Ne-

4 girdėtu greitu šuoliu Murphy pasistūmėjo 
* pirmyn 1917 ir 1918 metais. Taip gerai 

vyko, kad ūmai iš sklepuko jis perkėlė sa
vo raštinę į komercinę, plačią gatvę, netoli 
Ashland Avė. Turėjo rūmingą ir šviesią 
raštiųę, it gubernatorius. Pažvelgus į jo 
esamą būklę ne vienas rasi nemanytų, kad 
ji priklauso buvusiam apskurusiam bu- 
čeriui Murphy, Bet kažin kokiam, dideliam 
vertelgai arba politikieriui.

. Mtįphy dabar, beje, buvo politikierium, 
tik jau ne tų “mužikų,” kaip jis vadindavo 
socialistus, politiką sekdavo, ale demokra
tų. “Esu demokratas iki kaului,” sakyda
vo jis. Susieidavęs su aldermanais, asme
niškai pažino miesto majorą. “Net valsti
jos senatoriai mano dratigai,” didžiuodavo
si žmogus. Turėjo gerų pažinčių su teisė-

£

Įsigijo puikų automobilių, išsistatė palo- 
ęinę rezidenciją, paežeryj; netoli Jackson 
parko, ir jau turėjo nemažai tūkstantėlių 
bankuose, be tų, ką įvesdino į tūlas biznia- 

įstaigas.
> J Murphio vyriausia kazyra, kaip jis saky- 

BUlvosi, tai jo reputacija: vardo iškėlimas, 
tipo teisingo ir mokyto žmogaus. Šian- 
n p;ias jį ateidavę žmonės jieškodami 

ių ar kitokių patarimų, ’jau neabejo- 
Jp; ar šį bei tą Murphy žino; visuomet im-

Gražus

nedideliu

Mr. Mur
phy atidarė grotelių duris, ir padavė ranką 
atėjūnams.
* —‘Petras Vilkas.

—Adomas Gudelis.
(Tąsa bus)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Bus renkama valdyba 1980 
'Kiekvienas nurys būtinai 

Kurie nedalyvaus, 
užsimokėti $1.00 bausmės.

Sekr. J. Kazlaupkas.
(294-295)

LIETUVIŲ DARBININKIŲ SUSI
VIENIJIMO I RAJONO 

KONFERENCIJA
Gruodžio 29 d. įvyks Lietuvių Dar

bininkių Susivienijimo I 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 kuopos 
nalonekit išrinkti delegates į minėtą 
conferenciją. Turim labai daug svar
bių klausimų^ išrišti. Draugės, da-

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 9-tos Kuopos susirinkimas bus 
panedėlj, 16 gruodžio, Liaudies Na
me, 8th St. ir Fairmount Ave. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit ateiti, yra nominacijos 
blankos centro valdybos. Taipgi ir 
kitokių reikalų.

Sekretorius.
(295-297)

PH1 LA DELPHI A, PA.
Darbininkų Organizacijos rengia 

puikų balių' subatoj, 14 d. gruodžio, 
Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare.- 
Grieš šaurfi J. Sutkaičio orkestrą, tat 
visi galėsit 
nepraleiskit 
Įžanga su 
35c.

smagiai pasišokti Taigi, 
šios progos, atsilankykit. 
drapanų pasidėjimu tik

Kviečia Rengėjai.
(295-297)

WILKES-BARRE, PA.
D. S. A. 48-ta kuopa rengia 

ne-
L. 

puikią vakarienę su programa 
dėlioj, 15 d. gruodžio, Irving Theatre, 
ant viršaus, 206 S. Main St. Bus 
kvartetų, duetų, gyvasis laikraštis ir 
daug kitokių įvairumų. Įžanga $1.00 
ypatai. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjos.
(295-296)

AIAHAN1OY CITY, PA.
L. D. L. D. 48-tos kuojos me-A.

tinis susirinkimas bus nedėlioj, 15 <1.
gruodžio. Central Studijoj, 321 
Centre St.

nariai ateikit, yra svarbiij rei- 
aptarti.

Komitetas.
(295-296)

Visi 
kalų

Central Studijoj, 321 E.
Pradžia 10-tą vai. ryte.

Bell Phone,' Poplar 7545

į A. F. STANKUS

LIETUVAITĖ F0T0FRAFI8TĖ
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

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

MARČARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numi- 1 
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.

DETROIT, MICH.
Šokių Vakaras

Choras rengia šokius-baliųAido
nedėlioj, gruodžio (Dec.) 15 d., 1929 
m., Draugijų Svetainėj/4637 Vernoi’ 
Highway W. Pradžia 7-tą vai. va
kare. įžanga tik 25 centai. Bus 
a'ngliški-iietuviški šokiai: bendras 
valtzas, bendra polka ir kiti. Taipgi 
skanių užkandžių, ir gėrimų.

Kviečiame visus ii* visas.
Komisija.

Kiekvieno 
Ypač tė- 

kurie auklėja šeimynas, 
turėtų kreipti atydą ir šiaip vi
si kiti lietuviai. Programa pa
ti už save atsako, nes veikalas 
yra ilgas, nenuobodus ir turi 
savo vertę. Matant vaikučius! 
ant scenos lošiant, net suaugu-!
šieji gali daug ko pasimokin- . 
ti. Ir veikalas pilnas gyvumo, 
dailės žvilgsniu, su gražiomis 
dainomis. < ...

.šiuos kelius žodžius rašant, 
darbininkiškoms draugijoms ir 
jų nariams reikia priminti, kad 
organizacijų mitinguose -būtų 
pilnai ' ir gyvai ' apkalbamas 
klausimas vaikučių rengiamo i 
vakaro, idant jis būtų skaitliu- ! 
gas publika, kad vaikučiai ,ir

HILLSIDE, J.
A.L.D.L.D. 20Ū kuopos metinis su

sirinkimas bus ketverge, 12 d. gruo
džio, paprastoj vietoj, 8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bi!] reikalų. Bus renkama nauja 
kuopos Valdyba ir delegatai į apskri
čio konferenciją.

Sekr. G. K.
(294-295)

L.

ATHNANČ1Ų HTĮI MADOS

PRIST ATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

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

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

FORNISIAI
IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

Lir
f J,

ant toliaus galėtų lavintis, pri- ki£asVs pėt/yčio" i3°d°gruXo, 
duodant dar daugiau jiemS^Kubio svetainėj, 79 Jackson St., 8-tą 
gyvumo, didesnės energijos ir 
kad jaunuolių Ateities žiedo 
•Choras žydėtų tarpe darbinin
kiškų organizacijų, sykiu ei
nant vienu '■ darbininkišku 
.draugiškumu prie lęlasinio su
sipratimo ir vieno tikslo.

Apie vaikučių rengiamo vą
škaro platesnę programą t’ėmy- 
kite vietos išleistus draugijėlės 
plakatus. 1

’ Rašo Jaunuolių Proletaras.

vai. vakare. Visos narės ateikit, yra 
.svarbių reikalų.

' Org. o: Staneliene.
(294-295)

HARTFORD, CONN.
Turime pranešti vietos ir apielin- 

kes lietuviams, kad Bendras Darbi
ninkų Organizacijų Parengimų Ko
mitetas rengia šaunią vakarienę su 
šokiais subatoj, 14 gruodžio, Labor 
Lyceum svetainėj, 29 Lawrence St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Šokiai pra
sidės 9-tą vai. vakare. Kviečiame 
visus atsilankyti laiku.

Rengėjai.
(294-295)

Buenos Aires, Argentina. 
—Argeritinos spauda smer
kia Jungtinių Valstijų poli
tiką linkui Haiti respubli
kos.

HMH

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

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 60c; po 6 vai. vakare 75c. 

r’V'T’F* J Antroj klasėj lašais išsimaudymas o — «LAIKA ir miegojimas per visą naktj ant Jį CCFltfll 
trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujau
sios rūšies maudynes su modemiškąis pagerinimais. _čia Įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS ISSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

PanedŪliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei Išsipūtimo: 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 Ste.

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



Ketvirtai, Grūod. 12, 1929

BOSTONO IR APIELINKES NAUJIENOS I.“
Korespondentų Biuro Pranešimai

P.

iki valiai. MAYWOOD, N. J
WILKES-BARRE, PA. Dalyvis.

CASTON ROPSEVICH
WATERBURY, CONN.

Visiems

WATERBURY, CONN.

X-Spinduiiai,

Cleveland, Ohio

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
(Pusė Pelno Skiriama Dienraščiui “Vilniai

V'aMaa ___

No,

&

774 
dole- 
visos

rei- 
tas

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

kitus dalyvauti progra- 
Na ir taip būna kiek- 
nedėldienj, chorai važi- 

busais veik 'visą vasarą, 
nėra kada vietinėms

gerai lęšė. 
kad A. Kas pa
kartu lošime 

save gabumus 
Ateitis gali

Stebėtinas Namuose Gydymosi, 
Kuriuo By Kas Gali Naudotis 
Nuo K^lo& Didelės Ar Mažos

kurių buvo 400 ir 
uždarė.

išsivežė,
ir
su

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

kričio 24 d. buvo 
sirinkęs būrelis 
draugių, kaipo

DffL Z i NS no EAST 16th SI. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

o-vvonnnii -nd tai ir įsnuudojifnas didelis, gyvenantį ant _ . .cįįe_j Keli menesiai atgal Stasiu- 
jįs; kaičiai susilaukė sūnų. Lap-

KONCERTAS
RENGIA LYROS CHORAS

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

Grand $t., 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 pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepi 1”

s

Menkeliūniūtv

■

oV

Laisvės Choras rengiasi prie 
koncerto, kuris bus nedėlioj, 
gruodžio 15 d., Liet. Svetainė-! 
je, So. Bostone. Pradžia 7:30Į 

' vai. vakare. »
Tikime, kad Bostono ir apie- 

linkės lietuvių visuomenė šį 
parengimą savo atsilankymu 
parems, šis parengimas yra 
labai turiningas, bus klasiškų j 
dainų ir juokų; išpildys Lais-; 
vės Choras ir pavieniai solis- • 
tai.

Taipgi bus juokinga komedi-Į 
ja “Vienas iš Mūsų Turi Ap
sivesti,” kurią atliks tam tin
kami juokdariai.r * < • • i

Kviečiame visus delegatus 
pasilikti po konferencijai ir 
kurie nebūsite delegatais, at
važiuoti minėtą nedėldienj 6-tą 
vai. vak. į Laisvės Choro įvai
rybes, nes po dienos diskusijų 
reikalinga išsijuokti, o juokų 
bus

cijoj. Patartina atvykti ir ki
toms delegatėms, kurios neuž- 
kviestos, išvakariais ir daly
vauti vakarienėj, nes pernak
voti bus vietos.

Vakarienė rengiama 
Bank St. Įžanga vienas 
ris ypatai. Todėl visi ir 
dalyvaukite.

EAISVB ' Puslapis Penktas

NORWOOD, MASS.
Atitaisau Klaidą

Laisvės” num. 289 paskelb
ta aukojusių vardai į' Agitaci-

ijos Fondą per drg. L. Prūsei- 
j kos prakalbas ir yra praleistas 
vienas vardas, tai yra, J. Kra
sauskas (bučeris) aukojo 50c. 
Atsiprašau už klaidą.

Reporteris.

Šis miestelis nedidelis ir ran
dasi netoli Hackensack. Ap-Į 
gyventas didžiumoj amerikonų 
ir vokiečių. Daugiau pasitu
rinčiai gyvena biznieriai ir 
amatninkai. Gyventi labai 
graži vieta, ypatingai vasarą. 
Lietuvių randasi penkios šei
mynos ir turi šiokias atokias 
nuosavybes.

Randasi trys vaistų dirbtu
vės, kuriose' dirba po kelias 
dešimtis darbininkų. Kadan
gi darbininkai neorganizuoti,

tvarkyti. Išgirdau ką tai atei
nant, bet nekreipiau domės, nes 
maniau, kad pašalinis ar paša
linė. Bet štai pasigirdo kuni
go rūstus balsas, kuris pradėjo 
rėkti, kad kųogreičiausiai išsi- 
neščiau iš bažnyčios. Ir turiu 
pasakyti, kad dar negirdėjau 
tokių žodžių ir ant gatvės žmo
nes vartojant, kokius kunigas 
vartojo bažnyčioj.. Turėjau ap
leisti bažnyčią arba, kitaip sa
kant, už įžeidimą kunigo gaspa
dinės, kunigas išvijo laukan.

Parapdjonas.

< ; • i • -1
Kuomet susimokinimas aidie- 

čįams nemažai laiko ir energi
jos atėmė, neturėtų pasitenkin
ti sulošę tik vienoj kolonijoj. 
Man rodosi > jį tiktų sulošti 
Scrantone ir Plymouthe. Ply- 
mouthas irgi didelė lietuvių ko
lonija, bet ji yra pavergta po 
tamsybės apaštalų skvernu. Ją 
reikia judinti, budinti. Kaip 
tik dailės pagalba gąli išjudinti 
pavergtus tamsybės agentų dar
bininkus.

Kas liečia scrantoniečius, ma
nau, jie nepraleis šios progos, 
greitai surengs “Kova ūž Idė
jas.”

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI- Keystone, Main 9669 
Bell, Oregon 6136

Joną Orintą,
Paplas St., padėkavonės 
noj patiko baisi nelaimė, 
norėjo baltinių džiovimai vir-

■ ves pataisyti ir lipo į stulpą. 
Palypėjus truputį, krito, žemyn

■ ir ant vietos užsimušė.
Velionis su visa šeimyna ne

buvo karšti katalikai. Jų duk
terys, tūlas laikas atgal pri-i 

Bet: jiman.
Pa-'<<C1C

jkaveckas $2; S. Ambrazas, A. 
Dutkus, J. Balandi/, K. Sta- 
siukaitis, J. Jurgaitis, J. Lat- 

! vis, B. Naudžiūnas, A. Gricie- 
j nė, P. Dailidenas, A. Dailide- 
! nienė, J. Adomaitis, S. žižas, 
j J. Luyall, A. Motiejūnas, J. 

T . įTumavičius ir G. Stasiukaitis 
JelgU po $1.

______  ____ __ „-r- prie '• . 1 J • J 
c 1 .____________ * i Visiems aukotojams • tariuprogresyvių organizacijų, tuo- L, ]( 

met ji būtų palydėję didelis; <
į žmonių būrys.

su- čia yra susitveręs komitetas 
trims gelbėjimui G astenijos streikie- m ' . - 1

gulėjo prie Vilijos Choro. 
Joną Orintą palaidojo su baž 
nytinėmis ceremonijomis, 
laidotas tapo 30 d. lapkričio 
Palydėti į kapus susirinko tik-i 
tai keliolika žmonių, nors tai Į 
buvo subatos diena ir oras gra-į 
žus. Manomai, katalikai susi-j 
renka palydėti tiktai kokius ■ 

'nors buvusius biznierius, o ne j 
paprastus darbininkus.

pas juos su- 
d raugų ir 

paminėjimui 
atsiradimo naujo šeimynos na
rio, kuris pavadintas Alfonsu. 
Svečiai, besikalbėdami, neuž
miršo ir Gastonijoš streiko va
dų, kurie dabar nuteisti kalė- 

Tam tikslui sumetė 
$18. Aukojo sekamai: K. Bu-

“Kova už Idėjas”
Lapkričio 27 d. buvo sulošta 

operetė “Kova už Idėjas.” Lo
šimą atliko vietos Aido Cho
ras. Ir reikia pasakyti, kad 
sulošė labai gerai. Kuomet vie
ną iš didesnių . veikalų sulošė 
Aido Choras, po vadovybe Bo- 
tiriaus, tai reikia pasakyti, kad 
Aido Choras ir wilkešbarriečiąi 
dailės srityje toli nužengė ir ga
li žengti tolyn, nes turi spėkų, 
kaip lošėjų, taip ir dainorių. 
Nei viena kita sriovė negali su
silyginti su progresyviais dailės 
mylėtojais.

A. L. Prolet. Meno Sąjun-I 
gos II Apškr. Chorų konferen
cija įvyksta gruodžio 15 d.,' 
376 Broadway, So. Boston.! 
Prasidės 10-tą vai. ryte.

Gal būti, kad biskį vėlai, bet
galima paminėti, ką chorai tu-i 
retų šioje konferencijoje nau
jesnio atlikti.

Štai kas būtų reikalinga: 
Chorai galėtų patvarkyti vasa
rinius piknikus. Antrame Ap
skrityje yra 8 chorai ir kiek
vienas turi savo piknikus at
skirai; rengiama nedėldieniais 

kiekvienas choras kviečia 
visus 
moj. 
vieną 
nėja 
Todėl
draugijoms bei organizacijoms 
patarnauti. Finansiškai irgi 
labai sunku, neš daug jaunuo- 
lių negali kiekvieną nedėldie- o.-intas l.ūtu 'prigulėję 
nį užsimokėti 2 ar 3 dol., 
kia kam nors užmokėti, ir 
labai apsunkina.

Taigi, ar nebūtų galima 
sidėti. bent dviems ar i 
chorams ir rengti sykiu? Tuo-'rių, kuris renka aukas, rengia 
met liktų daugiau liuosesnio pramogas, kad tik pagelbėjus 

*laiko‘dalyvauti ,savo draugijų , nuteistiems. Dabar tas komi- 
parengimuose. Taipgi ir tarp-! tetas nutaręs 14 d. gruodžio 
tautiniai Bostone yra rengiami' surengti tam tikslui vakarienę, 
piknikai ir kviečiama. Laisvės ‘ Teko kalbėtis su VIII rajono 
Choras fr kiti, kad dalyvautų, sekretore drauge M. Vaiteliai-' eijos" 
o chorai negali.- O tas nėge-; te, kuri sakė, kad bus labai! dvi 

•Tai iF; nemandagu, nes rengė- daug svečių iš kitų kolonijų, 
jai nežino, kad chorai visados nes rajono konferencija bus 
užimti, bet mano, kad mūsų: laikoma 15 d. gruodžio. l^at, 
chorai nesupranta darbininkiš-Įji užkvietus delegates atvykti 
kų reikalų. Tikime, kad II išvakariais, kad galėtų daly- 
Apskričio org. J. Grybas įdėsivauti toje vakarienėje ir per- 
ant dienotvarkio šį klausimą. ■ nakvoję, galės būti konferen-

Baiges Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant srnui- 
koą. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane^ o gausite tikrai profesionalę 
pageltu. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

pi « i /yi • ' ■ aarys SLl leveland, UniO(tel;o/atirtt
i paleido apie

Didžiausia American Brass 
Co. pradėjo supirkinėti tos pa
čios išdirbystės mažesnes dirb
tuves, kad nevarytų konkuren- 

Tfumpu laiku nupirko 
mažas dirbtuvėles—Ren- 

;dolf and Claus ir French Mrg. 
(Co. Abiejose dirbtuvėse dir- 
: bo apie tūkstantis darbininkų, 
j Iš pirmosios atleido visus dar- 
; bininkus, 
i dirbtuvę 
mašinas 

! sudaužė 
1 rr i i Ką darys

Geresnes 
•prastesnes 

paleido j liejyklą, 
budinkais, dar ne- 

Antroj dirbtuvėj 
pusę darbininkų, 
į trumpą laiką ir 
Pirmoj dirbtuvėj

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

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

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

■ Medelio i 15 Gruodžio (December), 1929
SLOVENIAN AUDITORIUM. 

6417 St. Clair Avenue
Svetainė bus atdara 4 vai.

Programa prasidės lygiai 5 v.
Gerbiami Clevelando lietuviai!

Mums yra linksma pranešti 
visiems dailęs mylėtojams ir 
šiaip į gęj’os valios . lietuviams , 
darbininkams, kad šiame Ly
ros Choro koncerte dalyvaus 
pagarsėję tarp Amerikos lietu
vių ir svetimtaučių dainininkai 
K. Menkeliūniūtė ir F. Stankū
nas iš Brooklyn, N. Y. » šie 

• svečiai dainininkai dainuos so
lus ir duetus. Apart to, pro
gramoj dalyvaus Lyros Choras 
su mokytoju S. Altschuler, F. 
Panzer, tenoras, A. K. Gailiū- 

teįjjas, bassas, Genovaitė Janciū- F. Stankūnas

Sakoma, kad 
ją uždarys, 
daugelis darbininkų buvo išdir
bę net po 40 metų, bet dabar 

]juos išmetė iš darbo. Kai ku- 
I rie buvo atėję į American 
Brass Co. prašytis darbo, bet 
j iems atsakė, kad jau prie dar
bo jie netinka, seni. Tai tokis 
darbininkų likimas. žinoma, 
jeigu darbininkai būtų organi
zuoti, tai visgi taip neatsitiktų, 
bet dabar darbininkai neorga
nizuoti ir kompanija kaip nori, 
taip su jais elgiasi.

Došėjai
Reikia pasakyti nors keli žo

džiai apie lošėjus, kurie turėjo 
■svarbesnes roles. V. Tamulai- 
tis—Kasto rolėj, gerai lošė per 
visą laiką; K. Miškinis—Antano 
rolėj irgi lošė gerai; A. Kaspa- 
riutė—Onos rolėj 
Reikia pasakyti, 
rintė dar pirmu 
dalyvavo, bet ji 
geerai parodė.

’laukti įš jos geros dainininkės 
ir lošėjos. Zdanienė motinos 
rolėj gerai vaizdino; Valinčius, 
Vitkunas, žindžius ir visi Aido 
choristai atliko gerai. Tiesa, 
buvo ir trūkumų, kaip lošime, 
taip ir dainose. Bet tucs trū
kumus išlygins lošdami kitose 
kolonijose. Smuikų orkestrą 
buvo sudaryta iš jaunuolių, po 
vadovyste drg. Botiriaus. Vi
są laiką pianu akompanavo D. 
Zdaniutė. Vadinis, wiikes- 
barriečiai turi kelias jaunuoles 
geras lošėjas. Perstatydami ir 
susimekindami į trumpą laiką 
wilkesbarrieciai įrodė, kad už
tektinai turi spėkų, tik reikia 
jas gerai darban sumobilizuoti.

žmonių buvo virš 400, tai* 
skaitoma nedaugiausia, buvo ti
kėtasi daug daugiau. Priežas
tis—tą vakarą lijo. Kurie da
lyvavo, visi buvo pilnai pasi
tenkinę ir linksmi skirstėsi na
mo, išsėdėję dauginus tris va
landas. Pertraukoj drg. K. 
Miškinis ir A. Kaspariutė su
dainavo duetą. Jie labai gra
žiai sudainavo, publika nesigai
lėjo jiems griaudingo (?— 
Red.) plojimo. Jiedu turėtų 
tankiau dainuoti darbininkiškas 
daineles ir linksminti mainie- 
rius savo žavėjaučiais balsais. 
Lošėjams po kiekvieno akto 
smarkiai plojo publika, tas jau 
aiškiai įrodė gerą lošimą. Ne
mažai liks chorui pelno.

GEORGE NOBILETTI
Įgaliotas, ir Paliudytas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvę 
Seriją (Eilę)

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS'

✓ V

niūtė, pianistė, ir A. Bimba, 
literatas ir vienas iš pagarsė
jusių lietuvių prakalbininkų. 
Visi programos dalyviai yra 
pilnai prisirengę atlikti savo 
užduotį. Po koncerto toje pa
čioje auditorijoje bus šokiai 
prie didelės F. Tąmošiūno or
kestras. Taigi, visus nuošir
džiai kviečiame atsilankyti ir 
linksmai praleisti nedėlios va- 
kara, o ypatinga? išgirsti čia 
suminėtus programos dalyvius.
Įžangos bilietai į koncertą 95c 

ir 75c ypatai; vaikams iki 
12 m. amžiaus 15c.

Į Šokius įžanga 50c ypatai
Kviečia LYROS CHORAS.

Bet ką čia kalbėti apie darb
davius, kurie darbininkus iš
naudoja ir kuomet jau ‘pasens
ta, tai išmeta iš darbo; Mūsų 
kunigas irgi ' panašiai elgiasi. 
Pas kleboną Valantiejų buvo 
zakristijonas Pranas Skridla, 
jau senyvas, žmogus. Kunigas 
jį išvijo iš darbo. Zakristijo
nas pasakojo man sekamai. Jau 
senai dirbu tą darbą ir niekad 
kunigų gaspadinės nesikišdavo 
ir nemokindavo ką aš turiu da
ryti ir kaip turiu elgtis. Bet 

(kunigo Valantiejaus jauna gas- 
’ padinė pradėjo ant kiekvieno 
i žingsnio mane persekioti ir mo- 
: kinti, kaip aš turiu bažnyčioj 
'dirbti, kaip apsieiti ir tt. Ilgai 
■ kenčiau, bet kuomet pritrūko 
(kantrybės, tai pasakiau, kad ji 
(nesikištų į mano reikalus, nes 
'čia kunigo dalykas ir/jis gali 
pasakyti, jeigu aš ką nors ne
gerai darau. Ji pradėjo man 
grūmoti. Tuomet liepiau jai 
eiti ir nosį apsivalyti, o ne ma
ne mokinti. Maniau tą pačią 
dieną pasakysiu klebonui, kad 
ji daugiau prie manęs nelystų. 
Bet tą dieną klebono namie ne
buvo.

Anl rytojaus nuėjau altorių

Štai Yra Bodas ' 
Išgydymui Kylos

NIEKO NEKAŠTUOS 
IŠBANDYMAS

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

Tiktai prisiųskite savo vardą ir 
adresa kapitonui W. A.. Collings, 
Inc., Box 768C, Watertown, N. Y. 
Tas jums nekaštuos nė cento, o 
gal bus vertas laimės, šimtai jau 
yra raportavę, jog pasigydė tik iš 
šio už dyką išbandymo. Rašyki
te dabar—pirma negu padedate į 
šalį ši skelbimą.

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO \
1763 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Bensjonhurst 6631

OFISAS }
981 Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel.. Jefferson 6393

LIETUVIS GRAMUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W.> 3rd St.

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

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa.

Del šupvočių, žaizdų ir l(itų skaudulių 
MEŠKOS MOSTUS (Qroh|ewskio) 
Sustabdę ąkaųsnią it išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c. 
“GYDO ir GYDO ir, GYDO—bet malonią!”

John Naujokas
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood A v., 

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

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyn©, 
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 Štaruose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigai-ų vir.šminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatifi- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

įk............... . ■ ........ . ... .

SERGANTI’VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkite^ į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bęndro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mešlažarnes Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, i Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš' jūnis galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, ūžgirtais moksliniais būdais. Greitos i? 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas Jvaro, bet 
ir į grabu paguldo, liet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

TT . . _ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UkUrban s Cold Powders 76c už baks^ apsiginkluok nuo »avo 
amžino priešo!

m i Zra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidu- Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpeačių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIUKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATI8KŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ
TEGALIME GAUTI PAS—

aas
%

Siųsdami pinigus 
su savo adrpsu, užrašykite:' 

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

Brooklyn, N. X.

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

St. or At*.

Hieataa __ Stata

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

/ ■ / Įėjimas iš 786 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti višokių. išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales/klasės moterims, Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.
KĮąsėą dienomis ir vakarais. '

Užganėdinimas. Leidimas ir Darbas Užtikrintas



■'

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Tel. Stdgg 9938

DR. MENDELOWITZSUSIRINKIMAI

su-

smarkiai.

iš

jc*u vuvv xj. xxvivi/zjna, • , , - v. . « •
ir jie visi pageidavo dar sykį mazl&u kaip j dešimts, o

J. LeVANDA
(Levandauskas)

dviejų,

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

padarė 
naudai

Sudė-

‘MARRIAGE PLAYGROUND’
BROOKLYNO
PARAMOUNTE

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

127
(Tarpe

ge- 
Nes
ug-

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

česna- 
sopra-

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimų 

medicinoje.

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

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 

’ (UNDERTAKER)

džiai. Be to, pianu 
Valenčiūtė.

Vadinasi, aidietės 
žygiuoja pirmyn!

Specialistas del visų ligų ir operacijų: 
Akių,

Naujausi

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENE 

SAVININKE

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

East 84th Street
Park ir Lexington Avės-)

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

MASPETH, N. Y.
A. L. D. L. D. 91-mos Kuopos 

sirinkimas įvyks penktadienį, 13 die
ną gruodžio (Dec.), 7042 Link Court, 
Maspeth.'—Visi nariai būtinai daly
vaukite, nes yra daug svarbių daly
kų aptarimui. Taipgi bus valdybos 
rinkimai. Pradžia 8-tą vai. vakare.

J. K.
(295-296)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių, ice cream ir 

stationery Storas. Prie Storo 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

Laisvėje” pranešimą, 
ka- 

važiuoja

Veikalo turinys da- daugybė svarbių reikalų,
. sų kitų svarbių reikalų, yiu n uaioa- 

VynaU- vjino blankos rinkimui T. D. A., L.

koncer-i , .
Draugas A. Gudzinskas 

Schenectady, N. Y,., rašo “Lai
svės” manadžeriui d. Bukniui:

“Sužinojau, kad iš čia ne

KOOPERATYVIS 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)

GRABORIUS
(Undertaker)

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS

nebuvo surinkta
gabių dainiškų

Kodėl “Laisvės” Koncertas Rytoj Sužinosit, Kas Ištikro 
Bus įdomiausias Dedasi Pasaulyj ir Amerikoj

Nieks neabejoja, kad meti- 
nis “Laisvės” koncertas atei
nantį sekmadienį, gruodžio 15 
d., Brooklyno Labor Lyceum 
svetainėje, bus vienas iš pačių 
įdomiausių, kokius tik kada 
“Laisvė” turėjo. žiūrint į 
programą, atrodo, kad dar 
niekad į jokį koncertą šioje 
apielinkėje 
tiek įvairių
ir muzikalių spėkų, kaip kad 
matysime ir girdėsime šiame 
koncerte.

Dainuos seserys Pauliuko- 
riiūtės, kurios Massachusetts 
valstijoje buvo vadinamos 
“raudonomis rožėmis.”

Girdėsime Margaret 
vičiūtės jautrų lyrišką 
no.

Pennsylvanijos M a in i e r ių 
Kvartetas, mainerskais darbi
niais drabužiais apsirengęs, 
parodys, kaip dainuoja anglia
kasiai.

Išgirsime, i ką gali Aido ir 
Lyros Chorai, vadovaujami 
naujų mokytojų.

Ukrainų ir rusų pasaulinis 
dainų tūzas, Steschenko, kuris 
čia dainuos, yra galingas ne 
tik, kaip baritoniškas basso, 
bet ir kaip artistas.

A. B. Arlauskas, norėdamas 
lietuvius nustebinti, per pasku
tinius trejus metus “slapta” la
vino savo gražų tenorą, visą 
laiką imdamas pamokas sulig 
naujausios mokslingiausios sis
temos. Jis “Laisvės
te parodys savo mokslo vai
sius.

Kai kurie, nors nedaugelis, 
jau buvo girdėję L. Koretzka.

ją j išgirsti. O negirdėjųsieji 
įųrės labai malonų siurprizą.
I Gal tas ir netaip svarbu, bet 
galima priminti, jog Koretzka 
yra ukrainietė, pabuviiŠi ib 
Liętuvoje. Jos sesuo. tebegy
veną Kaune.

f L. < Koretzka yra > prasimoki 
nusi dainuot ir .lietuviškai, su kurios net įsižeidė, matyda- 
artistiškai pritaikomais judeji- mos 
mais ir atatinkama veido ir kad atvažiuoja “draugai, 
balso išraiška. Yra dainavusi' dangi didžiuma 
Philadelphijos operoje.

Puikios muzikos turėsime 
iš Retikevičiūtės sutaisyto trio.

Akrobatiški, komediški šo
kikai brolis ir sesuo Skučiukai 
suteiks publikai atmintino paį
vairinimo.

Pirkitės tikietus išanksto, 
kad paskui nerūgotumėte del 
prastesnės tekusios vietos.

Komaras su Žmona 
Apsilankė “Laisvėje”

Juozas Komaras, garsusis 
lietuvių sunkiasvorio ristikas, 
apsilankė “Laisvės” įstaigoje 
antradienį. Jau nebe vienas, 
o su jauna gražia žmona.

Tikimasi, kad jinai bus ge
riausias Komarui manadžeris.

Juk boksininkas Eddie Ben- 
sonaš pradėjo kilti, kaip ant 
mielių, kuomet jo žmona pasi
darė jo manadžeriu ir padarė 
pertvarkymų jo gyvenime.

Manoma, kad ir brdlis Ko
metas nepadarys klaidos, jei
gu 'pasiduos pačiukės diktatū-

5 ‘ ; j
Dar tik trumputis laikas, 

kaip Komaras vedęs, o pasku- 
tiriis pasirodymas prieš Stein
ke New Ridgewood Grove, 
kaip matysite iš sporto žinių, 
buvo visiškai geras.

Frėntas.

Poetas su Mylimąja Pagal 
Susitarimą Nusižudė

! Policija sako, kad tai pagal 
susitarimą . užbaigė gyvenimą 
poetas, eilių rašytojas Harry 
Crossby, 35 metų, su savo my- 
lėtine Josephine Roache,' 26 
metų, pasiskolintuose nuo jų
dviejų draugo^ kambariuose, 
po num. 1 W. 67tH St., New 
Yorke. , Poetas ^nušovęs savo 
hiylimąją, o paskui pats save.

. Ta porelė buvo misibankrū- 
tijua.

Rytoj, penktadienį, gruo
džio (December) 13 d., Mil
ler’s Grand Assemble], Brook- 
lyne, įvyks didėl&^masinis mi
tingas, kurį ruošia Amerikos 
Komunistų Partijos Sekcija.

Prakalbos bus ytin svarbios, 
nes bus svarstoma tokie dienos 
klausimai: (1) Apie Stimsono- 
Hooverio pasiuntimą notos So
vietų Sąjungai; (2) apie Hoo- 
verio konferenciją su'kapitalis
tais, i Amerikos Darbo Federa
cijos lyderiais ir kt., del numa
žinimo darbininkams algų ir 
uždraudimo streikuoti; (3) 
apie Amerikos imperialistų 
(veržimąsi į Haitį ir ten šaudy
mą žmonių.

Šie ir kiti dalykai bus nuo-! 
dugniai išaiškinti. 1

Bus keli geri angliški kalbė
tojai. Apart jų sakys prakal
bą ir drg. R. Mizara.

Lietuviai darbininkai, nebū
kite tokiė* “ramūs,” arba 
riau pasakius, susnūdę. 
pasaulis vėl atsiduria ant 
niakalnių kranto.

Skaitlingiausiai sueikite 
mitingą, o patirsite, kas ištik- 
rųjų dedasi, o ne taip, kaip 
kad iš paviršiaus daugeliui at
rodo.

Pradžia 8-tą vai. vakare

Iš už Šimtų Mylių Važiuoja 
Į “Laisvės”'Koncertų

daugiau važiuoja į “Laisvės” 
koncertą. Tai delei tos skait
linės prisiųskite ir tikietus po 
$i:50. ;

“Aš pats nebūsiu, nes da
bar nedrūtas jaučiuosi. Iš 
Šchenectady važiuoja lai mote
rys didelėj didžiumoj. Tai ne-

/‘draugių.”
“Velydamas “Laisvės” kon

certui geriausio pasisekimo, 
Draugiškai,

A. Gudzinskas.”

Koncertam kaip matome, 
prisirengę žmonės iš už šimtų 
mylių. Tolimesnių vietų drau
gai, išanksto apsirūpindami ti
kintais, smarkiai stumia tolyn 
nuo steidžiaus tuos brooklynie- 
čius, kurie laukia paskutinės 
dienos.

Tarp. Darbiniu. Apsigynimo 
Koncertas Puikiai(Pavyko

8 d. sausio buvo koncertas, 
surengtas bendrai |penkių 
Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mo' kuopų; rengė lietuviai, ru
sai ir lenkai. 'Programa buvo 
įvąiri ir> turininga. Neminint 
visų smulkmeniškai, .visgi rei
kia paminėti nors tūlas dalis 
programos.' Freihęit mandoli
nų orkestrai atidarė programą, 
sus ‘“Internacionalu” ? ♦ paskiau* 
skambino dar; keletą kąvalkė- 
lių » labai vykusiai dr ■ puikiai. 
Ukrainų Choras, matyt, suga- 
baus mokytojo lavinamas) irgi 
labai puikiai net tiktai dainuo
ja, beū sykiu vaidiną tam tik
rą vaizdą? daro įvairias gesti
kuliacijas,! judėjimus ir tūli at
lieka smarkiausius šokius be
dainuojant, !kas sukelia dide
lį entuziazmą publikoje. Rusą 
dainininką Dylovą lietuviai yra 
jau girdėję, bet atrodo, kad 
Dylovas ant vietos nestovi; jo 
balsas’yra padaręs progreso, ir 
malonu klausytis jo dainavimo. 
Buvo taipgi keletas neblogų 
smuikininkų ir pora^šokikių,— 
tai vis dar jaunuoliai ir mūsų 
pačių organizacijos, tėvų sūnūs 
ir dukterys, ,kurie;įrodė gerą 
talentą tose srityje. Lyrop 
Choras buvo paskutinis T>ro~ 
gramoj. ' Nors buvo^publika 
jau gerokai- pa varginta 'nė tik
tai ilga koncertine programa,

bet ir įvairiomis prakalbomis, 
Vienok Lyros Choras sugebėjo 
sužadinti publikos ūpą ir iš- 

i šaukė didelį entuziazmą. Vie
na pas Lyros Chorą yra ge
ra ypatybė—tradicija: jeigu 
važiuoti kur, tai visiems va
žiuoti, kaip sako, truks ar 
plyš. Pavyzdžiui, draugė 
Kaulinienė ne kokiam sveika
tos stovyj buvo; kitai būt už
tekę tos priežasties, kad išlikt 
namie, bėt pas lyriečius tas vi
sai ne madoj.

Prie dainų ir muzikos šia
me koncerte nemažai buvo at
likta ir agitacijos už organiza
ciją ir .josios reikalus. Taip ir 
reikėjo1; agitacija niekur netu
rėtų ' būti pamirštama.

Padaryta kolekta Gastonijos 
bylai, surinkta $44.80. Nuo 
koncerto veikiausia liks apie 
porą šimtų d oi.; tai puiki pa
rama gastoniečių bylai.

Mario supratimu, tokie tarp- 
tautiški parengimai turėtų į- 
vykti tankiai, ypatingai tokių 
organizacijų, kaip T. D. Ap- 

fsigynimo. Jie ne tiktai mate- 
jrialiu žvilgsniu, bet ir moraliu- 
dvasiniu žvilgsniu yra naudin
gi-,

Iš vienos pusės tokie bendri 
įvairių tautų susiėjimai, pasi
linksminimai nejučiomis naiki
na kenksmingą įsigyvenusį 
tautinį antagonizmą pas dar 
klasiniai nesąmoningus darbi
ninkus; iš kitos pusės, čia yra 
proga apsipažinti su vieni ki
tų kultūra ir papročiais, kas 
dar labiau artina vienus prie 
kitų. Pavyzdžiui, kad ir šo
kiai; pas rusus didžiumoje 
naudojami įvairūs europiniai 
figūriški šokiai, nepalyginamai 
puikesni, negu amerikoniški 
skerečiojimai.

Ten BuVęs.

Šiaučių Pikietai Smarkiai 
Demonstravo Kalėjime -

Šimtui čeverykinių darbinin
kų bepikietuojant Diana Shoe 
Kompanijos dirbtuvę Ridge- 
woode, atbrido policmanas, iš
sitraukė revolverį ir grūmoda
mas, šauti /paliepė pikietinin-i 
kąrps’ išsiskirstyti. Jie gi ne-| 
siskįrštė. Atėjo ir daugiau po
licijos; policininkams į talką 
stojo mušeikos, kurie lindėjo 
dirbtuvėje.
* Tapo areštuota 38 ' pikieti- 
ninkai, tame skaičiuje,pi^gani- 
zatorius Lippa. Jis kalėjime 
sakė areštuotiems prakalbas 
angliškai ir itališkai. Areš
tuotieji dainavo revoliucines 
dainas ir sukėlė smarkią de
monstraciją. Taipgi 
savo tarpe rinkliavą 
streikuojančių šiaučių.
jo $12.

Tardyme visi, apart
liko paleisti be parankos iki 
teismo, kuris bus gruodžio 19 
d. Vienas gi iš areštuotų, yra 
laikomas po $200 kaucijos, o 
kitas po $300.

10 Aktorių Sudegė ir 19 
Susižeidė New Yorko Gaisre

Išviso dešimts asmenų žuvo 
ir 19 apturėjo žaizdas laike 
užvakarykščio gaisro kalban
čiųjų jųdžių studijoj, ' 134th 
St. ir Park Ave., New Yorke. 
126 asmenys, ’daugiausia pus
nuogės lošėjos, išbėgo į gat- 
vę, etaip kad praeiviai turėjo 
“šio” veltui.. y

Pasirodo, kad toje < studijo
je nebuvo įstatymais reikalau
jamų apsaugų nuo gaisro. Ug
nis kilus iš numesto cigareto, 
nuo kurio užsidegę kurtinos 
bei filmoft.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Mikolas švermickas, 64 me
tų, 204 Waltham St., mirė 9 
d. gruodžio; bus laidotas 13 d. 
gruodžio šv. Jono kapuose.

Velionis paliko moterį, pen
kias dukteris, sūnų ir penkio- 
liką anūkų. Amerikoje išgyve
no 46 metus.

Emrik Miloz, 53 metų, 961 
Grand St., mirė 8 d. gruodžio; 
palaidotas 11 d. gruodžio šy. 
Trejybės kapuose.

; Laidotuvių ■ apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

šeštadienį Masinė Protesto 
Demonstracija Prieš Kruviną 
Amerikos Imperializmą'

Komunistų Partija rengia 
masinę protesto demonstraciją 
prieš Amerikos karišką užpuo
limą ant kylančių Haiti darbi
ninkų ir prieš Ilooverio-Stim- 
sono užsipuolimą Sovietų Są
jungos.

Demonstracija bus šeštadie
nį ties Federal Building, Park 
Row ir Broadway, New Yor
ke. Prasidės 1:15 vai. po pie
tų. Tai nebus tik pikietas, 
kaip kad iki šiol būdavo, o 
tikra minių demonstracija. 1 

I

Kiekvienas Partijos narys 
turi dalyvauti; kiekvieno kito 
pažangaus darbininko prieder
mė yra atvažiuoti jr prisidėti 
prie šio protesto prieš Ameri
kos imperialistų žygius.

Visi Partijos nariai pirm to 
turi susirinkti 12:30 vai. po 
pietų į demonstracijos vietą.

AIDIETĖS DAINAVO 
PER RADIO ,

Pereitą antradienį iš radio 
stoties WNJ (Newarke) dai
navo Aido Choro merginų 
sekstetas, vadovaujant B. ša- 
linaitei. Sekstetą, kaip žino
ma, sudaro Vaicekauskiūtė, 
Pekiūtė, Kairiūtė, Butkiūtė, 
Ašmenskiūtė ir Skučiūtė. Su
dainavo šešias lietuviškas dai
neles labai skambiai ir sklan- 

skambino

Nuo rytojaus prasideda ro
dymas naujausios rūšies kal
bančio judžio “Marriage Play
ground” Brooklyno Paramount 
Theatre, Flatbush ties DeKalb 

‘ ' iAve. Čia piešiama amerikonų 
kolonija Italijoj, kur jie suva
žiavę, kad atsiskirs! vyrams 
nuo savo žmonų, bei žmonoms 
nuo vyrų.-
linai yra komediškas.
sias roles vaidina Mary Brian 
ir Fr. March.

Prie Rudy Vallee Connecti
cut Yankees “geųgės” priside
da dar gabi dramtiška daini
ninkė Belle Baker, atvažiavusi 
iš Hollywoodo, Calif. Jie 
šoks, dainuos, grieš ir vaidins 
dailišką vaizdelį “The Match 
Box Revue.”

Pirmadienį, be kitko, bus 
rodoma magaryčioms ir “Cov
ered jWagon,” tylus istorinis 

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

Demokratinė Kontrolė.

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

Maspeth, N. Y.
144 Clinton Avenue

ATEIKITE Į KOOPERATYVĄ IR PERSITIKRINKITE!

MALONAUS PASIMATYMO

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

Kurte' dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma- 

< loniai priimti.

- X ir O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N^ Y/

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas 'neužtraukia 1 papročio 

ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia .virint, , o tik sumaišyt su 
vandenili ir užsinert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paltą 65c. j t t
t i 5 KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

krutamasis paveikslas iš senų
jų Amerikos kolonizavimo lai
kų.

R. H.

SPORTAS
KOMARAS GERAI LAIKĖSI 
PRIEŠ STEINKĘ

Antradienio vakare,’ New 
Ridgewood Grove, Juozas Ko
maras grūmėsi su vokiečiu 
“aržuolu” Hansu Steinke. Lai
ko buvo skirta 30 minučių. 
Steinkė svėrė 240 svarų, o 
Komaras—232 sv. šiuo tarpu 
Komaras pasirodė labai gerai. 
Išėjo lygiomis su Steinke. Bet 
galima sakyti, jeigu Komaras 
būtų daugiau išsilavinęs, tai 
būtų prispaudęs savo oponen
tą prie matraco, šį kartą Ko
maras nebėgiojo po “ringę,” i 
bet ėmėsi gražiai.

Ragenas, Amerikos marinų 
čampionas, ėmėsųsu Geo. Cal- 
za 1 vai. ir 20 minučių. Rage
nas, galų gale, liko priplotas 
prie grindų. Ragenas svėrė 
220 svarų, o Calza 230 sv.

Buvo ir dar trys poros risti- 
kų, kurių pavardžių neįsitėmi- 
jau.

K. Raudonarmietis.

RIDGEWOOD, N. Y.
A. L. D. L. D. 55-tos kuopos susi

rinkimas bus petnyčioj, 13 d. gruo
džio, Deguho svetainėj, 147 Thames 
St. Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai . malonėkit atsilankyti, yra 
svarbių reikalų. Bus balsavimas 
centro valdybos. Taipgi pasirūpinkit 
mokesčius užsimokėti.

Sekretorius.
(295-296)

ATYDAI VISŲ TARPTAUTINIO 
DARBININKŲ APSIGYNIMO, 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 

.• Apart vi
sų kitų svarbių reikalų, yra ir balsa-

Sekcijos, Centro Biuro sekantiems 
metams.

• Sekr. B. Krasauskas.

Ketvirtad,, GrUod.12,19

LIETUVIŲ VALGYKLA
giai, Gaminami Lietuviški 
ir Amerikonišku Stilium

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi- 

, skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoze 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS 
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Telephone: 0783 Stagg

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

1 ’ < ‘ r į1

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u b paveikslus 
Įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
Ir sudaro su 
amerikoniSkals.
< ‘ TEL.;

Trianrle 14501
KyeipkiĮžs 

Šiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge;St., C. Brooklyn, Y.

• r i

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. i

Tel., Juniper 6776.

Telephone: Stagg 4409

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

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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