
Pirmas Lietuvių
Connecticut Draugių 

Domei!
Darbininkų Dienraštis

uninkių Susivienijimo 
rajono konferencija 

15 d. 
po numeriu 774

8-
įyyks sekmadienį, 
gruodžio,
E ank St., Waterbury, Conn. 
Pradžia 11 vai. ryte.
, Visos kuopų delegatės 

/pribūkite laiku, nes daly- 
/vaus centro sekretorė, .d. 

/ Jeskevičiutė, tad reikės il
giau ir plačiau mūsų reika
lus pagvildenti. Taipgi ra
giname ir kitas nares, ne 
delegates, dalyvauti, o sy
kiu ir visai ne nares, L.D. 
S.A., darbininkes moteris.

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Vienykites! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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Kentucky Mainieriai
Nubalsavo Streikuoti

CENTRAL City, Ky. — 
Unijistai mainieriai vaka
rinėj daly Kentucky valsti
jos nutarė paskelbti strei
ką, reikalaudami pripažinti 
uniją ir sugrąžinti 1917 me
tų sutarties algų skalę. Va
karinėj Kentucky valstijos 
daly yra tarp 15,000 ir 18,- 
000 mainierių. Jie priklau
so prieMreakcionierių kon
troliuojamos United Mine 
Workers of America Uni
jos. Abejojama, ar tos uni
jos viršininkai prileis mai- 
nierius streikuoti.

Kasyklų savininkai mano,

Konstantinopolis, Turki
ja.— Antradienį Turkijos 

i parlamentas nubalsavo pa
vesti tarptautiniam teismui 
išspręsti nuosavybę penkio
likos salų, kurios randasi 
Ego jaus jūrose ir kurias sa
vinas! Turkija ir Italija.

Lausanne sutarty yra pa
žymėta, kad tokis žingsnis 
turi būt daromas’, jeigu abi 
tos šalys negalės tarp savęs 
susitaikyti.

Sovietai Uždraudė 
Apvaikščioti Kalėdų 
Šventes

9 Žuvo Laike Auburn Kalinių Sukilimo;
600 Kareivių Saugoja Kalėjimą

AUBURN, N. Y.— Ket
virtadienį šeši šimtai karei
vių buvo pastatyta ant sar
gybos saugoti Auburn ka
lėjimą, kur trečiadienį buvo 
sukilę kaliniai, nepakęsda- 
rni kalėjimo viršininkų bru- 
tališkumo ir blogų sąlygų-

Sukilę kaliniai kovojo per 
penkias valandas, kol paga
lios juos nugalėjo kareiviai 
ir policija. Kareiviams ir 
policijai buvo įsakyta šauti 
į kalinius, kad nužudyti.

Laike susikirtimo žuvo 
vyriausias kalėjimo sargy
binis George A. Durnford 
ir astuoni kaliniai: Perry 
Johnson, Alex Tucholka, 
Steve Pawlak, nuteisti ant 
viso amžiaus; Stephen Spo-

MASKVA.— Smarkiau 
vedant kovą prieš religinius 
prietarus Maskvos Sovietų 

_________________  , vyriausybė išleido patvar- Sako. Blaivybės Agentai 
kad John Lewis nedaleis kYmą uždraudimui apvaikš- 

čioti kalėdines šventes.
Uždraudžia krautuvėms 

pardavinėti kalėdų eglaites 
arba žaislus vaikams. Pa
tvarkymas sako, kad asme
nys, sugauti pardavinėjant

mainieriams streikuoti. 
Vienas iš stambiųjų kasyk
lų savininkų išsireiškė, kad 
Lewis, unijos prezidentas, 
nesenai prezidentui Hoove- 
riui pareiškė, jog streikai 
nebus skelbiami greitoj 
ateity.

Nužudė 147 Asmenis
WASHINGTON.— Dr. 

James M. Doran, Jungtinių 
Valstijų blaivybės komisio- 
nieriųs, sako, kad nuo blai-
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kalėdų eglaites, , bus bau- vybes įvedimo Amerikoj

Komunistai Laimėjo 6 Vietas 
Thuringijos Seimely

džiami. Policijai įsakyta i blaivybės agentai nužudė 
suareštuoti bile vieną, su-Af? asmenius; vykinant 
gautą gabenant kalėdų eg-1 b^ivybes įstatymą. Per tą 
laites į miestą arba parda-^a1^^ Jnivo 57 blaivybes

KUOJA; AREŠTUOJA VADUS

BERLYNAS.— Thuringi- 
jos valstijoj seimelio rinki
muose komunistai laimėjo 
šešias vietas. Pereitam sei
mely komunistai turėjo tik 
dvi vietas.

vinėjant jas čia.
Artistai ir dainininkai, 

•_ kurie dalyvaus kalėdų pro
gramose, bus išmesti iš uni
jos. Kalėdų diena bus dar
bo diena. Raginama vai
kus vesti į anti-religinius 
judžius ir koncertus.

agentai.

Amerikos Darbininkai At
lieka Daugiau Darbo, Negu 

Europos Darbininkai ’
Berlyno “Subway” Stotis 

Didžiausia Pasauly

BERLYNAS.—■ BerlynoNew York.— Dr. Thomas
Thornton Read, profesorius požeminio gelžkelio _(“sub- 
mainierystės skyriaus Co
lumbia Universitete, apro- 
kavo, kad pusė viso pasau
lio darbo padaroma Jungti
nėse Valstijose ir kad A- 
merike^ darbininkai nuo 
trijų iki septynių kartų dau
giau atlieka darbo, negu 

Profesorius Read tuo
Europos darbininkai.' 
klausimu vedė tyrinėjimą 
ir šiomis dienomis jis vie
šai paskelbė statistikas.

Amerikoj įvesta pašėlusio 
skubinimo sistema verčia 
darbininkus smarkiai dirb
ti.

way”) nauja stotis Kottbu- 
ser Tor yra didžiausia “sub
way” stotis pasauly ir mo
derniškiausiai įrengta. Ji 
yra 394 pėdų ilgumo ir plat
forma yra suvirs 36 pėdų 
platumo. .

Palvinis Anglijoj
LONDONAS.— Pakilęs 

vanduo Thames upėj užlie
jo kelius, sustabdė trafiką 
ir apsupo desėtkus gyven
tojų namuose žemesniuose 

■Middlesex ir Surrey dist- 
riktuose, kur trečiadienį 
vanduo pakilo 9 pėdas. Po- 
tvinis apima tūkstančius 
ketvirtainių mylių, šimtai 
šeimynų turėjo apleišti na
mus.

Oras nenormąliškai šiltas 
šiuo laikotarpiu. Trečiadie
nį, 5 vai. ryte, Londone 
temperatūra siekė 53 laips
nius. Paprastai viduryj ya-‘ 
saros būna tokia tempera-^ 
turą apie tą valandą. •

Numirė iš Išgąsčio

WHITE PLAINS, N. Y. 
—Laura Van Pel Penny
backer, 82 metų amžiaus, 
anksti trečiadienio rytą pa
matė degant greta esančią 
stubą. Persigando ir numi
rė.

Konstantinopolis, Turki- 
,— Trečiadienį Turkijos 

reikalų ministeris
ja
užsienio
Tęvfik Ruchdi Bey pranešė
Amerikos ambasadoriui

Malšina Sukilimą

PESHAWUR/Indija. — 
čia gauta pranešimas iš Ka
bul, Afganistano sostinės, 
kad Nadir KRan, nesenai 
patapęs Afganistano kara
lium, pasiuntė ekspediciją į 
Koidaman ’ distriktą malšin
ti ten sukilimą prieš vM-

Pasak pranešimo, dvide
šimts devyni sukilėliai buvo 
atgabenti į Kabul ir mirčia 
nubausti. 7

• / I » ' l

Teismas šerifų, Kurie šau
dė Į Marion Streikięrius

BURNSVILLE, N. C.
Dabar čiąi tęsiasi. » teismasf 
aštuonių šerifų,- .kaltinamų 
antro laipsnio žmogžudystėj 
sąryšy su nužudymu šešių 
tekstilės streikierių ’ i Ma
rion, N. C., spalių 2 d., Liu
dininkai pasakoja, kad še
rifai šaudė į beginklius 
streikierius.

Laimėjo Streiką

Anglijos Ambasadorius 
Atvyko J Maskvą ,

BRUSSELS, Belgija. — 
Ostend mieste žuvininkų 
streikas užsibaigė. Žuvinin
kai laimėjo streiką. Laimė-

MASKVA.— Šir Esmond 
Ovey, naujas Anglijo^ am
basadorius Sovietų Sąjun
gai, atvyko čia ketvirtadie
nį atsteigus Anglijai diplo-

jo algų pakėlimą ir šešias 
pašilįuosuoti nuoCręw, kad Turkijos valdžia šventes

užgiria Amerikos notą So- darbo, gauharit' už jAs at>
Vietų Sąjungai mokėti

matinius santikius su Sovie
tais. f •< J I

v Diplomatiniai > fsantikiai 
buvo nutraukti 1927 metais.

ring, nuteistas ant šešioli
kos metų; Duke J. Bonnell, 
nuteistas • nuo dvidešimts dėti priesaiką, kad daugiau i 
penkių iki 40 metų; Henry neberūkys cigaretų per sa-1 
Sullivan, nuteistas ant dvi- vo gyvenimą, pasak testa- 
dešimts mėtų; Ernest Pa
vesi, nuteistas ant keturias- 
dešimts metų, ir James 
Biancrassi. į

Dr. Raymond F. Kieb, 
valstijos kalėjimų komisio- 
nierius, pareiškė, kad tie 
sukilėliai, kurie nežuvo nuo 
kareivių ir policijos kulkų, 
be abejonės, bus apkaltinti 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėj už sukilimą ir bus nužu
dyti elektros kėdėj.

Tai jau antras kalinių Su
kilimas Auburn kalėjime 
bėgy penkių mėnesių.

Kongresmaną Kaltina 
Apgavystėj

WASHINGTON.— Kong- 
resman. Frederick N. Zihl
man, republikonas iš Mary
land; Daniel R. Crissinger 
iš Marion^^hio, kuris bu
vo • pinigų j kontrolierius 
prie ' prez. ;Hardingo admi
nistracijos, ir keli viršinin
kai F. H. Smith “brokeriu” 
kompanijos tapo Columbia 
grand 'džiūrės apkaltinti 
antradienį naudojime pašto 
apgavingiems tikslams.

Jie kaltinama organiza
vime visokių , korporacijų, 
per kurias jie varė apgavi
kišką biznį Šerais ir tt.

15 Suareštuota Haiti
t

PORT ĄU PRINCE, Hai
ti.— Čia dar Amerikos ma
rinai palaiko karo stovį. 
Antradienio vakarą suareš
tuota 15 asmenų - už tai, 
kad jie nesugrįžo namon 9 
vįl. vakaro, kaip Amerikos 
militaristų yra. patvarkyta.

Prezidentas Borno, Wall 
Streeto tarnas, aplaikė ra
portą nuo' teisėjo C. Leon 
'iš Aux<Cayes miesto apie 
ten , įvykusį; gyventojų susi-, 
kirtimąvsu 'Amerikos mari
nais;' Teisėjas savo.' ;rapor* 
te fpraneša,; kad marinai j iš 
kulkasvaidžių’ant vietos nu
šovė šešis hditiečius;. ir kad 
iš sužeistųjų į keturi numirė 
ligoninėj. Jis sako> kad vi
so sužeistųjų buvo 30;. dau
gelis stubų Gabines gatvėj 
kulkomis suvarstyta.

Athens, Graikija.— Ant
radienį rezignavo Graikijos 
prezidentas Paul Kondou- 
riotis. Jis patapo preziden
tų 1926 metais. Rezignavęs 
del senatvės ir silpnos svei
katos. šeštadienį susirinks 
parlamentas išrinkti naują 
prezidentą.
/ -----------------

Jersey City, N; J.— čia 
makaronų fabrikantai su-t
darė savo susivienijimą, kad 
geriau išhaudoti i darbinin
kus,* -nukapoti algas Jr pa4 
laikyti racionalizaciją. \ u

Jeigu Prisiektų Nerūkyti, VĮQf 
Moteris Galėtų Gauti vilto 

$10,000
CARLISLE, Pa.— Jeigu 

ponia Temple iš Bostono no-
ri ®a':°.teit0S.tur- Reakciniai Vadai Senos Unijos Mobilizuojato ($10,000), tai JI turi su- C1 ... . . nr, ... . v ■■■ ■ ■ 1 Streikienai Didvyriškai Kovoja

/ _i___________

WEST FRANKFORT, Ill. 
—Illinois mainierių streikas 
plečiasi su kiekviena diena. 
Antradienį čia Nacionalės 
Mainierių Unijos ^di strik to 
ofise iš aplaikytų praneši
mų, aprokuota, kad suvirš 
10,000 mainierių jau strei
kavo antroj, streiko dienoj, 
antradienį.

Streikuojanti mainieriai j tj; ROy Jones, p 
masiniai maršuoja nuo ka-ljsj. m. u. Springfieldo 
syklos prie kasyklos ir iš-Idistrikto, ir unijos 
veda dirbančius mainierius !zatorius Clarence 
į streiką, ir tokiuo būdu I 
streikas plečiasi.

Springfieldo apielinkėj 
streikuoja suvirš 6,000 mai
nierių. (

Buckner kasyklos mainie
riai, Franklin apskrity, išė
jo į streiką; Coella ir Va
lier miestelių mainieriai nu- j nalės Mainierių Unijos 
balsavo streikuoti.

Į pietryčius nuo Frank
lin apskričio prasidėjo 
streiko banga ir stręikas 
plečiasi. Tas pats dedasi 
Belleville ir Staunton teri-

mento, kurį paliko jos teta 
panelė Esther M. Groome.

Jeigu ponia Temple atsi
sakys išsižadėti rūkymo, tai 
ji tik gaus nuošimtį nuo 
$10,000, o pinigai bus padė
ti globėjų rankose.

Maskvos Restoranuose
Nebus Mėsos Dvi

Dienas Savaitėje

MASKVA.— Maskvos re
storanuose nebus galima 
gauti mėsos per dvi dienas 
į savaitę—pirmadienį ir 
ketvirtadienį, pradedant su 
šiuo ketvirtadieniu. Tokį 
nutarimą padare Maskvos 
Sovietų vyriausybė lapkri
čio 23 d., kadangi šiuo tar
pu Maskvoj nėra užtektinai 
mėsos.

Tomis dienomis, kada re
storanai turės mėsos, kiek
vienas valgytojas negalės 
gauti daugiau mėsos, kaip 
ketvirtdąlį svaro. Dirbtu
vių restoranuose mėsos por
cija bus 150 kilogramų ant 
kiekvieno darbininko, 
vokuojama, kad tuo 
mėsos sunaudojimas 
sumažintas ant 100 
per savaitę.

Kad išvengti mėsos
kavinio, Sovietų valdžia 
planuoja importuoti 3,000 
galvijų veislei. Planuoja pa-

būdu 
bus 

tonų

sto-

mainieriaiStreikuojanti 
iš Taylorville maršuoja 
kietuoti kasyklas 
field apielinkėj.

Antradienį Sp 
policija ir šerifai b 
kai užpuolė ir išardė 
tą pikieto 
prie Capitol 
streikieriai tapo

ir išardė tvir- 
demonstraciją 

kasyklos. Du 
apo suareštub- 
is, prezidentas 
ringfieldo sub-

Auburn apielinkėj 
niai United Mine 
Unijos vadai mo 
streiklaužius, kad 
ti streiką. Jie savo 
narius ragina dirbti.

Trečiadienį grupė

j reakci- 
Workers

unijos

Nacio

ganizatorių išvyko iš 
burgho į Illinois 
sritį.

Pranešama, kad ‘ N 
Unijos Illinois 
prezidentas George 
tapo suareštuotas.

Pitts-

Hooveris Gelbsti Cukraus
Trustams Muitų Reikale

kad prezidentas 
gelbsti cukraus 
jų kovoje delei

WASHINGTON.— Iškilo 
į viršų, 
Hooveris 
trustams 
muitų pakėlimo.
Advokatas Edwin P. Shat- 

didinti šaly karvių skaičių tuck, asmeninis Hooverio 
400,000 bėgy sekamų vie- draugas, gavo $50,000 nuo 

Herbert C. Lakin, preziden
to Cuba Kompanijos, už jo 
pasidarbavimą gavime Hoo
verio paramos delei cukraus 
trustu.

Senato komiteto klausinė
jamas, Lakin pasakojo, kad 
Advokatas Shattuck tik 
tuomet apsiėmė advokatau
ti kompanijai ir darbuotis 
už pakėlimą muitų ant cu
kraus, kuomet pasitarė tuo 
klausimu su prezidentu 
Hboveriu Miami, Fla.

Cuba Kompanija turi di
delius investments Cuboj. 
Tą kompaniją kontroliuoja 
New Yorko National - City 
Bankas. ■ ‘

nuolikos mėnesių. Pusė jų 
bus papjauta maistui.

Chinija Prašo Leidimo 
Pirkti Ginklus Ameri

koj
; WASHINGTON.— Chini
jos nacionalistinė valdžia 
atsikreipė į Valstybės De- 
partmentą, prašydama lei
dimo nusipirkti Amerikoj 
500,000 lankų kulkasvaidžių 
amunicijos ir 80 orlaivinių 
bombų naudojimui prieš su
kilėlius.. ’ ■ ■ ' • '

Valstybės Departmentas 
svarstys tį klausimą. Vei
kiausia nuspręs duoti gink
lų Chinijau

Paryžius.— Franci j a ir 
Italija negali susitaikyti lai
vynų klausimu, Italijai rei
kalaujant lygios laivyno 
spėkos. Manoma, kad tas 
klausimas nebus . išrištas 
pirma penkių valstybių lai
vynų konferencijos, kuri 
prasidės sausio mėnesį, 
Londone.

35 Sukilėlių Teismas

MADRID, Ispanija.—Tre
čiadienį Ispanijos karo teis-
mas pradėjo tardyti 35 as- 
menius, kurie dalyvavo (su
kilime prieš valdžią sausio 
mėnesį, ii i.n n , > *,v. ■

Demonstracija Prieš 
šistus

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Antradienį Čekoslovakijos 
darbininkai demonstravo 
prieš naują social-fašistų 
valdžią. Čia demonstracijoj 
kalbėjo Vokietijos Reich
stago narys komunistas. 
Ziskoy mieste policija išar
dė demonstraciją.

Nutarė Paskelbti Streiką
LONDONAS.— Saddle

worth mieste vilnonių an
ai nutarė tuo- 

streiką prieš 
nuka-

dėklų audėjai nutar 
jaus paskelbti streike 
darbdavių kėsinimąsi 
poti algas.z

Fa-

Imtų 20 Metų Pabudavoti 
Pyramid?, Sako Inžinierius
LONDONAS.— Anglijos, 

žymus inžinierius B. Rice; 
Davies aprokuoja, „ kad su' 
šiandieniniais modemiškai^ 
įtaisymais imtų dvidešimts- 
metų pabudavoti tokią py^ 
ramidą, kaip didžioji pyra* 
mida Aigipte; prie to darbo 
turėtų dirbti 21,366 darbi
ninkai. Sulig rekordų, per 
dvidešimts metų dirbo 100,-“ 
000 žmonių prie budavoji-’ 
mo tos didžiosios pyrami- 
dos 2900 metuose prieš 
Kristų. Davies aprokuoja, 
kad tokios’ pyramidos pabu- 
davojimas kainuotu $328,- 
710,935. ‘

“Tas reiškia,” sako . Da- . 
vies, “kad mes galėtume pa
budavoti ir įrengti tuziną 
pramoninių miestų-su, 20,- 
000 gyventojų kiekyįepam 
arba galėturpe pabudavoti 
vieną didelį miestą .delei 
230,000 gyventojų.”

Chinijos Sukilėliai Sumušti

SHANGHAJUS— Čia 
gauta pranešimas, kad su- ? 
kilėlių spėkos tapo sumuš-, 
tos prie Kantono miesto^ pe
reitą trečiadienį. Mūšy tuk- U 
stančiai asmenų užmušta ir V 
sužeista. ‘

Nušovė

Jezno valse., Odų kaime' 
per vestuves pas pil. Gir- 
manauską revolverio Šūviu 
nušautas B. Vaitiekauskas 
24 metų iš Biržinių k. to 
pat valsčiaus. Nužudyme 
kaltinamas V. Kernavičius. 
Jis sulaikytas. !t.
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revo

DETROIT, MICH
VISU

pas so

BalandisBarron

“Boliukėm” Renka
S. L A, Viršininkus

“Vienybė” NeužginČija 
Širvyduką Esant Šnipu

Pajaujo Raudos 
Pasiteisinimai

Vokietijos Renegatu 
Konferencija

DARBININKU 
KALENDORIUS

Clevelando Distriktas Vei 
kia,—Išleido Lapelį

cial-demok’ratija arba ko
munistais. Taip jie. ir tu
rės padaryti: darbininkai 
sugrįžŠ atgal, o smulkiabur
žuaziniai elementai 
cįal-demokratus.

To paties laukia ir love 
štęnięčiai Amerikoj.

CENTRO SEKRETORIAUS 
PRANEŠIMAI

yydtiko; laišką, rašytą iš tū
lo4 Vf.1 valstijos miestelio 
viešbučio;1 kuriame* šilrVydu- 
kąsi'buyo pasiųstas iš’Mon
treal! b gaudyti' tūlą Tiėtuvį 
už parsitraukimą merginos 
iš Kanados; Kam del to ko- 
liotis?

Gruzdžio 13:
—Gimė garsusįą Vokiečių 

poetas Heinrich Heine, 1797.— 
Gimė poetas Briusovas, 1873.

dabar tarpe brandleristų 
prasidėjo puvimb. procesas, 
r, Jię be pagrindo, be prin
cipų. ‘ Jiems vienatinis kė
lias pasiliėka: eiti su so-

Neblogas Būdas Gaut > ■ 
H h Mergaitės Atsakymu 

i C ■ ‘ I . 'j

{Pietinės Jūros $ąlo,se lau
kinis vaikinas paprastai nei, 
žodžio netaria! mergaitei, 
.prašydamas, kad sutiktų 
būti jo moteria. Jis tik 
prisikabina tam, tikrą gęlę 
(hibiską) prie kairiosios au
sies ; taip ir eina pas mer
gaitę, . Kai ji pamato kada
ruojančią nuo ausies gėlę, 
tuomet pati pasako, ar su- 
tinka už jo ištekėti ar ne/

Jeigu pas lietuvius būtų 
tokia mada, tai laike šokių 
ii*. kitų pramogų matytume^ 
tięk- ir tiekfsenbėinių, Už
sikabinusių gėles anf au-' 
sįęs.,. kurie nedrįsta pasta- 
tyjį įkaušimą bęj
gyvanašlei. '

sodžių pusiau-proletarinės minios 
nenurimiti, iki taps nušluoti 
.„i ir svetimieji imperialistai 

_ . _ aidžia visoje didžiulėje šalyje.
?fei kovoje jiems tarnauja, kaipo įkvėpimas, Sovietų 
hga ir saviškis karžygiškas Kantono Sovietas.'

Lietuvos liaudininkų ly 
deris dr. Pajaujis, kuris ka 
daise buvo 'nusmerktas su 
šaudymui už ruošimą prieš 
fašistinio išstojimo, bet vė 
liau, jam i paprašius, Smeto 
na Kruvinasis pakeitė mir 
ties bausmę amžinu kalėji 
mu

Kuriame mieste veikia Par
tijos kuopos, sekcijos, dist- 
riktąi, eikit į jų susirinki
mus ip įstokite į Partiją! 
Kur nėra—siųskit į Parti
jos raštinę, klausdami in
formacijų, kaip sutverti 
Partijos vienetą. Informa
cijas gali suteikti ir Lietu
vių frakcijų Centro Biuro 
Sekretęrius d. J. Siurba (46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N.

1 cią kepurę 
žinoma/; >. pirmnyu 
kblektoriai vpįuorn 
gerus shvo drąugį 
lektuodam'i' tėrhija, kaU Nepa
imtų du ir daugiau. Sako, 
kad tas senajai valdybai daug 
pagelbėjo. O ypatingai ren
kant raštininką buvęr girdėt, 
“kad jau nėra! raudonų”. Mat 
raudonos buvo už- Mačiulį, §al 
del to jų ir trūko. O kad se
nosios, valdybos draugams rei
kia parodyti, jog “viena” bo
siuke, tai nekurie visai nebal
savo.

1 Bene šį kuopa tik viena 
tokia ir bus Visanj Susivie
nijime, kuri vartotų tokią 
balsavimo “sį^tetną’’/ Juk 
tai yra ėjimas prieš organi
zacijos konstituciją ir. visus 
patvarkymus. Jfei tokią sis
temą rinkimui /panaudotų 
kairieji SLA. rikiai, darbi
ninkai, fąi fašįštąi ir;jų pa
sekėjai gal sųniįštū, Įlėk
dami.,

Brooklyno fašistų juodla- 
pis pripažįšta,' kad

Šnipas lietuviams nuo caro 
laikų primena tokį žmogų, ku- 
rįs už pinigu J sUšnioinėdavo 

< ir išduodavo, kaip Judas 'Kris
tų, savo brolį ;1 ietuyį (caro ibų- 
delidms. Niekingesnio žmo
gaus, suprantama, negali būti.

Visuose Distriktuose ir 
Kuopose Eina Lenkty- 

niavimasis

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

Mes esame nurodę, spren
džiant jo paties laiškais, 
kad Vytautas širvy dūkas 
tarnauja valdžiai šnipu, 
gaudydamas “kaip Judas 
Kristų” tuos lietuvius dar
bininkus, kurie pereina 
slapta Amerikos-Kanados 
rūbežių į Jungtines ValstL 
jas. “Vienybė” to neužgim 
eina, tik baisiai iškolioja 
“Laisvę”, kam ji tatai pa
sakė. 'Bet juk ne mes, o pa-
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Budelio Chiang Kai-sheko valdžia Chinijoj prispirta 
prie sierios. Jam priešingi generolai atakuoja Kantoną, 

" Shaiighįajų ir kitus centrus, užimdami vis svarbesnes po
zicijas*. Ištisais pulkais bėga kareiviai iš po Chiang 

/Kai-sheko vėliavos. ‘ ( , • .; «F.. f i : I » < i ) ; , ! , | t ! . ! i f J ! 1 ! I

Tųb 'pačiu laiku verda-kunkuliuoja darbininkų ir vals
tiečių sukilimai, su demonstracijomis didmiesčiuose kaip 
prieš<Chiang Kai-sheką, taip prieš jį puolančius genero
lus jr prieš angliškus, amerikoniškus ;ir japoniškus iin- 

. peHalistus, kurie vyrauja ligšiolinėje įChmijoje.į
Chiang Kai-shekas, Amerikos kapitalo įrankis, bandė 

pagelti savo markę tuom, kad išvien sw vietine Mandžu- 
fijoš vyriausybe padarė karišką provokaciją prieš Sovie
tų Respubliką, užgrobiant Mandžtirijoj gelžkelį, kuris 
pusiau priklausė Sovietams, pagal 1924 metų sutartį. 
TuO žygiu Chiang Kai-shekas stengėsi sukelti visų chi
nų patriotinį ūpą, savo “smarkumu” sujungti visą tautą 
ir tud būdu palaikyti savo dvarininkiškai-buržuazinę dik
tatūrą ant šalies darbo minių.

• Chiang Kai-shekas, kaip žinoma, siekė ir dar vieno 
tikslo—prisitelkti sau Ameriką ir kitus imperialistufe de

glei bendro karo prieš Sovietii Respubliką.
Z Bet tie planai jam neišdegė. Chinijos darbininkai ne 

tik nesulindo į Chiang Kai-sheko patriotinį bučį, bet dar 
' labiau subruzdo, protestuodami prieš jo provokacijas ir 
pareikšdami, jog Sovietai tai vienintelė pasaulyj valsty-

: bė, ‘kuri yra draugiška Chinijos darbo liaudžiai.
; Nepavyko Chiang Kai-shekui sulipdyti ir Amerikos, 
Anglijos ir Japonijos atvirą karišką talką prieš Sovietų 

/Sąjungą.
į f Anglija ir Japonija žino, kad Chiang Kai-shekas yra 
numirktas Amerikos imperialistų bernas. Japonai patys 
tyko pasigrobti Mandžuriją h\. pykstą, kad> ten lępda 
Amerika. Mandžurijos gųįernatofiuį-diktatorius Cnang 
Hsu’eh-liangas yra Japonija apmokamas įrankis. Pieti
nėje gi ir vidurinėje Chinijoje prieš’ Amerikos klapčiuką 
Chiang-Kai-sheką darbuojasi generolai, kuriuos yra 
bendrai nupirkę Anglijos ir Japonijos imperialistai. Jie 
ypač .-paskutinėmis dienomis pasmarkino savo batalijas, 
kurių tikslas yra laukan išmušti Chiang Kai-sheką, kaip 
Amerikos kapitalo įrankį, ir sudaryti naują avldžią, ku
ri tarnautų Anglų ir Japonų reikalams prieš Jungtines 
Valstijas

Šiuos, žodžius berašant, vyriausias Anglų-Japonų sam- 
dinys, generolas Wang Ching-wei bombarduoja svar

biausio prieplaukos miesto Kantono priemiesčius. Ame- 
' rika gi siunčia dvyliką karo laivų, neva kad “apsaugot 
'savo piliečių teisėtus reikalus Chinijoj”.

. Wąng Ching-wei iki šiol buvo prisimetęs “kairiuoju” 
.atstovu Kuomintango (“žmonių” partijos). Bet savo 
^baiihimu” jis nebeprigauna chinų darbininkus ir vals- 

, tiekius. Jie atsimena, kad tai jis pora metų atgal sušau- 
dė 5,000 revoliucinių darbininkų. Chinijos darbo žmo- 

<Hės dar nepamiršo ir Wang Ching-wei’jo tokius genero
lus''talkininkus, kaip Li Tsung-jenas, kurio taisyklė bu
vo: 'geriau nužudyt dešimt nekaltų žmonių, nekaip leist 

✓gyveni išlikt vienam komunistui.
Chinijos proletarai ir pusproletariai mato, kad karas 

tarp-Chiang Kai-sheko, bernaujančio Amerikai, ir Wang 
OhUlg-wei’jo, parsidavusio Anglam-Japonam, tai yra tik
tai tarpsavinė kova lygių budelių.

Kantono Sovieto Dvimetinės Sukaktuvės
. Pačiame įnirtime dabartinio parsidavėlių ir skerdikų 
karo/kaip tik sukako ir dveji metai (gruodžio 12 d.) 

< nuo-to laiko, kai tapo išdraskyta ir kraujuose paskan-
Kantono Sovietų valdžia, kuri išsilaikė tris dienas.; 

Kantpniškį Chinų Sovietą ištaškė suvienytomis spėkomis | 
Am^jika, Anglija, Japonija ir ohiniškieji militaristai,

Ta' skerdynė neišdilo iš atminties Chinijos darbiniu- 
ir valstiečiams. Minėdami antra-metines Kantono

Spalių mėn. 19 ir 20 dd. 
Weimar mieste, Vokietijoj, 
įvyko Vokietijos atskilėlių 
ir išmatų iš Vokietijos Ko- 
■munistų Partijos (brandle
ristų) t. v. nacijonalė kon
ferencija. Joje dalyvavo ir 
Čekoslovakijos, Austrijos, 
Amerikos ir Norvegijos lik
vidatoriai. Atidarydamas 
suvažiavimą, B randleris pa
skelbė, kad ,esą opozicija 
atširadusi daugiausiai del 
“nedarbininkiškų” nutari
mų, kuriuos padaręs Ket
virtas ’Kongresas Raudonų
jų Unijų Internacionalo. 
Esą Vokietijos Kompartijos 
įtaka nupuolusi labai že
mai. Partijos'' disciplinos 
vietą užėmęs aklas nusi
lenkimas ir žalinga klikinė 
kova. Savo organizaciniam 
pranešime, brandleristai 
paskelbė turį savo organi
zacijoj 5,000 išmestų iš Par
tijos komunistėj.

Hansenas (iš Breslau 
miesto) kalbėjęs apie Hu- 
genbergso referendumą, ku
ris turės būti atmestas. 
Jeigu esą fašizmas taip to
li nuėjęs, tai kaltė puolan
ti labai'dikčiai ant Vokieti
jos Komunistų Partijos. 
Jinai, esą, nevedusi politi
nės prieš fašistus kovos, bet 
užsiėmė tik organizavimu 
prieš juos “gengių”. Esą, 
komunistų obalsis: “muškit 
fašistus, i kur tik sueinat 
juos”, pastaruosius sustipri
nęs ir suteikęs psychologic 
nį pagrindą augti. Toliaūs 
jis nurodė, kad reikalinga 
kįp veįk'iausiai ■ suorganizuo
ti daTbd uriijose' savo frak
cijas ir per jas: kovoti.

Titel paskelbė, kad jis 
esąs įsitikinęs, 1 jog social
demokratų partija vesianti 
įkovą prieš fašistus.

Savo vyriausiam praneši
me Brandleris kalbėjo apie 
santykius, tarpe Vokietijos 
Kompartijos ir Kominterno. 
Pasa.k jo, norint padaryti 
ryškesnį judėjimą Vakarų 
Europoj, reikia numesti ša
lin Rusų komunistų vado
vybę iš Komunistų Interna
cionalo. Opozicija žino, 
kad nieku būdu trečia poli
tinė linija šiuo tarpu nega
lima tarpe social-demokra- 
tų ir komunistų, tačiausjie 
aiškiausiai pareiškia stoją 
UŽ susivienijimą su social
demokratija.' . Laike disku
sijų,y- Thalheimėris .reiškė 
yfltįės, kad; būsią galima už- 
kąriątitiVokietijos Komu- 
hjfe/kuomet Hauį-

. norB;
g. stojęs -;ūz . t steigimą 
gaujos..

Brandleristai nutarė iš
leisti' manifestą,' ' šaukiantį 
visus' dėšiniūosius oportuJ 
ni'stus, kurie s dar - randasi 
Vokietijos Kompartijoj, ko
voti už Sekamus reikalavi
mus :

1. Laisvos ’ diskusijos del 
politinės Partijos linijos/

2. Visi Partijos , veikėjai 
turi būti išrenkami narių ir 
jų atšaukiami, legaliu būdu, 

j 3/ Sulaikymas krikštijimą 
dešinitiju ’ ^dešiniaisiais”; 
atmetimas visokių discipli
ninių žingshią/ '

4. Priėmimas atgal 
išmestųjų, ir tt.Bvos baduolių šelpimo 

los raporte įvyko klai- 
[epaminėta išlaidose už 
jidinimą a t s i š a u kimų 
:ią) baduolių klausimu. 
^įę ir trūksta, tų pen-

Draugai! A. P. L. A. va
jaus antras mėnesis jau užsi
baigė. Antrame mėnesyje va
jaus daugiausia pasižymėjo 
gavime naujų narių draugai 
wilkes-barrieciai. Jų A. P. L. 
A. 51 kuopa lapkričio mėnesį 
gavo 13 naujų narių į draugi
ją. Tai gražus skaičius na
rių, ar ne? ' Aš ligi šiol ne
žinau, kas tikrai yra 51 kuo
poj organizatorium ir kas taip 
puikiai ten 
spėju, kad tas darbas draugų 
Stanislovaičių. Draugai, dau
giau mums Stanislovaičių į A. 
P.'L. A. draugiją.

A. P. L. A. 4 kuopa, Shč- 
nandoah, Pa., lapkričio mėne
sį gavo 9 naujus narius. Ge
rai darbuojasi drg. A. Mali
nauskas, 48 kuopos veikėjas, 
iš Minersville, Pa: 5 kuopa, 
McAdoo, Pa., irgi smarkiai 
pradėjo veikti. Detroit, Mich., 
47 kuopa labai gražiai dirba. 
Tik aš ant jų biskį supykau, 
kad jie man truputį pamelavo. 
Spalių mėnesį prisiųsdami 13 
naujų aplikacijų 1 centrą, jie 
šake, kad lapkričio mėnesį jie 
prisius du syk po 13. Lapkri
čio mėnesį gavęs naujų narių 
aplikacijas iš Detroito, per
skaitęs neradau du syk po 13 
naujų aplikacijų ir skaitau de- 
troitiečius už tai esant “skolin
gais.”

Apart viršJ minėtų kuopų, 
pasižymėjo gavime naujų na
riu dar šios kuopos: 11, 22, 24, 
4(f, 41, 43, 44, 49, 50; 52 ir 53 
kuopa. (Kurios kuopos pasi
darbavo spalių mėnesį, tų čia 
nepažymėjau.)

Neišskiriant kitas kelias 
kuopas, reikėtų “Mykolo arka- 
niuolo” triūba užtriūbyti 
Clevėlandui į ausį, kad pabus
tų iš miego ir nors pabaigoj 
A. P. L. A. draugijos vajaus 
pasidarbuotų ir gautų 'nors 10 
naujų narių į savo kuopą. Ir

J jeigu jie to negaus, tai ųžsi- 
j baigus draugijos vajui aš pa
skelbsiu, kas ko. verti.

• Ęeje, gavau laišką ; nuo 
i brooklyniečių; jie rašo, kad 
Į pasidalino kolonijom ir sako, 
i kad jau taip kaip ir turi su
organizavę keturias naujas A. 
P. L. A. kuopas. Labai ge
rai, draugai, bet aš jum pasa- 

: kyšiu ačiū už tai tik tada, ka- 
ida prisiusite minėtų kuopų ap- 
■ likacijas." I

Nežinau 
darbuojasi, bet;gaiš Baltimore 

iford, Conn 
i nesuorganizavo A. F. L. 
i kuopų.

Gavau laišką nuo drg 
iStoši’aus iš Scranton, Pa. 
nusiskundžia, kad A. P. I 
draugija moka pašelpą tik už 
75 dienas pilną ir už 75 die
nas pusę pašeipos. Jis sako, 
kad trumpas laikas ir del to 
daugelis nenori rašytis į A. P. 
L. A. Draugai, čia tai jau yra 
tikrai klaidingas supratimas. 
Jūs, draugai, paimkite kitų 
pašelpinių draugijų taisykles, 
pavyzdžiui, kad ir S. L. A., ir 
pažiūrėkime, kaip ilgai S. L. 
A. moka pašelpą. Draugai, 
S. L. A..moka pašelpą tik už 
72 d. pilnai ir už 72 d. pusę. 
Reiškia, A. P. L. A. draugija 
moj<a ilgiau pašelpą per 6 die
nas. Negana to. S. L. A. turi 
aprubežiayimą, kad narys, iš
ėmęs pašelpą už 288 dienas, 
toliau gali gauti tik pusę savo 
reguliarės pašelpos ir nedau
giau, kaip už 72 d. kiekvie
nuose metuose. A. P. L. A. 
draugijoj tokio aprubežiavimo 
nariui tiesų prie pašelpos vi
sai nėra. Tas pats bus, jei 
mes sulyginsime ir kitų pašel
pimų draugijų -taisykles su 
mūsų A. P. L. A. draugijos 
taisyklėmis. Mes visur rasi
me, kad geriausia ir naudin
giausia pašei pine draugija yra 
A. P. L. A. draugija ir visų 
lietuvių darbininkų pareiga ją 
organizuoti ir prie jos prigu
lėti. Draugai, šis gruodžio 
mėnesis yra paskutinis mėnepis 
šio A. P. L.-A. vajaus. Įtemp
kime, draugai, • visas savo spė
kas, kad padarius šią draugi
ją milžinišku kūnu ir tikra 
darbininkų prieglauda. . j/ •. * * „

J. Miliauskas.
A.P.L.A. Centro Raštininkas.

jlanįios minios leidžiasi į pasmarkintos kovos ’ audras 
Ariė^.pardavikiškus generolus ir .prieš tit generolų sam- 
wltpfus, svetimuosius imperialistus. Chinijos miestų są- 
M^raigi .proletarai 
jjfthjftijina savo prisieką—] 
Stei uarbo žmonių nevidonai

kas yra su drau- 
Md., ir Hart- 

kad iki šiol dar

Mūsų Partija sujudo už 
naujų narių gavimą. Per- 
mažai mes turėjome iki šiol 
revoliucinių darbininkų. O 
tiek darbo! Streikai, kovos. 
Šiuo tarpu Štai turime mil
žinišką Illinoj aus v aisti j os 
mainierių streiką, kuriame 
aktyviai dalyvauja komu
nistai, stovėdami pirmose 
kovos eilėse.

'Todėl šis vajus už naujus 
narius privalo būti išnaudo
tas kuolabiausiai. Laiko tu
rime net du mėnesiu (iki 
vasario mėnesio 10 d.)Kiek
vienam distriktui, kaip jau 
matėte iš pranešimų, nu
skirtos tam tikros kvotos. 
Del to visi distriktai, sekci
jos ir kuopeles sujudo la
biau, negu kada nors. Jei 
tik kiekvienas Partijos na
rys mesis į darbą, tai gau
sime daugiau, negu 5 
naujų narių.

Draugai darbininkai, 
Partijos nariai! Stokite į 
savo klasės reikalų gynėją 
—Komunistų Partiją—Sek
ciją Komunistų Internacio
nalo. Patapkit nariais pa
saulinės armijos kovingojo 
revoliucinio proletariato!

rašo savo , pasiteisini- 
Pa jau jis’ ‘(įabąit, j kaip 

žinoįna, jau išleistas Iš' ga
lėjimo sulyg khmėstijži, ■ ir 
gyvenąs Francūzijoį. j Kįo- 
del j Pajaujis C rašę Mlonės 
prašymą, pasiskaitykite-:*1

Šia proga turiu pareikšti 
visuomenei, kad mano malo
nės prašymas, kurį padaviau 
1927 m. balandžio m. būdamas 
nuteistas mirties bausmę,; yra 
išgautas iš manęš teroro prie
varta, grasant sušaudymu, jei 
nepasirašysiu įprastos apgai
lestavimo formulės—terminas 
1, valandą laiko! Todėl jis 
vertas tiek, kaip ir kiekvienas 
aktas, išgautas, pristačius šau
tuvą prie galvos. O kad p. A. 
Smetona, eidamas Respublikos 
Prezidento pareigas ir turėda
mas, rados būti džentelmeniš
kumo pavyzdžiu, vis tik rado 
galima paskelbti tuos mano ir 
kitų malonės prašymus spau
doje—kas lygu spardymui su
pa nei uoto žmogaus—tai • tokia 
stoka paprasčiausio žmoni^kų-j 
mo ne tik aš, bet manding vi
si padorus žmones, be politi
nių pažiūrų skirtumo gali tik 
pasibiaurėti. ' : ’?■.!>
Kaip, matome, Pajaujis 

baudę įkąlbėti kitiems, kad 
jis kitokios ’išeitį negalėjo 
padaryti;- kaip 'įik rašyti 
malones prašymą, nes fašis
tai prievarta reikalavę. Tai 
kūdikio* aiškinimasis. ' Juk 
Pajaujis buvo nusmerktas 
sušaudymui ir todėl joki 
“grasinimai sušaudymu” 
negalėjo jam daugiau nieko 
.padaryti. Bet jis pabijojo 
ir todėl rašė malonės prašy
mą. " ' ' .

Darbininkų/ spauda' pa
smerkė Pajaujo maionęs 
prašymo davimą Smetonai 
Kruvinajam. 1 Jo šis pasi
teisinimas nė kiek to nepa
teisina. Pajaujis juk buvo 
vadu ruošiamo, išstojimo ir 
todėl žinojo, kas jį laukia, 
jei bus sugautas.

Pasiaukoję revoliucionie
riai budeliams jokių malo
nės prašymų nesiunčia. 
Kiek daug fašistai yrū nu
galabinę veikėjų! Kiek daug 
yra jų nukapkinę ir sumu
šę, raginant rašyti malonės 
prašymus. ■ Bet komunįstai 
tb ndcĮafe/ Jokios malonės 
nuo ’ Smetonos' Kruviiįdję 
jie, nenori. Jie, kaipo tikri 
revolįucionieriai, buvo ir 
yra pasirengę mirti už dar- 
bipinkų IJasjės, reikalus. Jei 
ątsirasdąyo' teil^navalių, ku
rie ėjo kežais, tai
tokius Partija baudė, kaipo, 
neištikimus — nepakanka
mai užsigrūdinusius 
liucijos kareivius.

Vienas SLA. 212 kuopos 
narys rašo “Vilnyj” apie at
sibuvusį tos kuopos susirin
kimą, kuriame, be kitko, bu
vo renkami kuopos virši
ninkai. Rašytojas pastebi:

Pralaimėję kandidatai sako, 
kad nebuvęs teisingas balsavi
mas (matote, šioje kuopoje 
yra1 ‘pąprdiJys1 bklščdt'i1 kamūb- 
liukais/ Pirma raudonas bei 
baltas “boliukes”. supila į ke- 

( purę, Pirmininkas . pąSjkjpa; 
du žipones,, kurie eina prie ko- 
žno parioj >kad taj paimtų tin- 
kamj kamuolėlį ’ Ir dėtų į tuš- 

Paskui skaito.) 
tpkįais

SUBSCRIPTION RATES:
United States, 6 months, 13.00 
Brooklyn, N. -Y., six rftonths, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

Komunistų Partijos Dist
riktas šeštas (Clevelande) 
išleido speciališką biuletiną 
“The Communist Builder”, 
kuriame smulkmeniškai nu
rodoma, kaip nariai ir kuo
pos turi veikti, kad gavus 
kuodaugiausiai naujų narių 
į Partiją. Clevelando dist
riktas pasiskyrė per šią 

,000 kampaniją gauti:
400 naujų narių.
400 naujų skaitytojų-pre- 

numeratorių “Daily Worke- 
riui”.

10 dirbtuvių kuopelių.
10 naujų dirbtuvių laik

raštėliu įkurti.
Be abejo, clevelandiečiai 

savo pasirįžimą pasieks!
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KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

UŽSAKYMUS ADRESUOKITEVISUS

LAISVĖ

i. (t

UŽKVIESTA
E. RETIKEVIČIŪTĖS ORKESTRĄPO KONCERTUI ŠOKIAI

IŠPARDAVIMO
New Yorko Miesto Istorijoje

Mtl

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS ŠI ŠEŠTADIENĮ

jas

Pradžia 3:30 Po Piety

IMHH

PHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Public

734 Grand Street 
BROOKLYN, N.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

MATTHEW P. BALLAS
i (BIĖLIAUSKAS)

viams 
pirmyn ir 
moralizaciją

l dabar įgresyviai 
k austa as

kurie tyčia

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

A. B. Arlauskas, tenoras
Praeitą trečiadienį “Laisvės” svetainėje 

Arlauskas turėjo praktiką su šio koncerto 
akompaniste L. B. šalinaite. Po praktikai 
pianistė išsireiškė: “Aš netikėjau, kad Ar
lauskas to atsieks, kokiu jis šį vakarą pa
sirodė.“ Reikia manyti, jog visi buvusieji 
“L.“ koncerte pasakys tą patį apie daini
ninką Arlauską.

4 vice 
likosi iš 

Žukauskas į organi- 
ir delegatus 7-to Ap- 

ir Suckus i delegatus 
likosi išrinkti. Pirmi-

BROOKLYN LABOR I.VCI-IIMSVEl'AINiLI
949 Willoughby Avenue

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

: mės nariuose. Mat, kurie lan
ko kiekvieną susirinkimą, -tai 
mato tų ponelių darbus del S.

> L. A. Gi tie, kurie ateina kar- 
, tą per dvejus metus, nesupran
ta jų politikos.

Tautiečiai, praradę savo 
; įtekmę, kurią dar seniau turė
jo nariuose, ant žūt būt sugal
vojo dar vieną skymą, kad tik 
pasilaikius kuopos viršūnėse, 

i palaikius savo purviną dikta
tūrą ant narių ir trypus S. L.

me
nekreipė jokios atydos 
gi gali kreipti atydą, 
nemažai lėšavo doleriukų, kol 
prisiprašė, kad dalyvautų su
sirinkime ir balsuotų už Am- 
šieius ir Kupstus į kuopos val
dybą.

Nominuojant P. T., Suckus 
dalino balotus už durų na
riams ir užrašinėjo senąją P. 
T. Kiti atsinešė jau užpildy
toj ir dalino nemokantiems ra
šyti. Kuomet narių buvo pa
stebėta, kad tokis elgimasis

Išbandykite Šiandien
Juos išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden St- 

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

iki 20 Egzempliorių po 18c Kopi j 
ir Paugiau po 15c Kopija

Įnę,” kam yra pastojamas ke 
: lias griovikams ir visiems de 
i moValizatoriams.

Norėčiau žinoti, 
pasakys šmeižikas

i savo kolegoms
Įlaužė S. L. A. konstituciją, su- 
Įsivedę ne narius balsuoti. Iš 
Į anksto galiu pasakyti, kad Žu
kauskas dar daugiau išplūs vi
sus narius, kurie stoja kelią 
laužyti S. L. A. konstituciją ii’ 
sėti demoralizaciją nariuose. 
Reikia ve kas pasakyti. Liau
kitės šmeižę ir demoralizavę 
S. L. A. narius ir trypę S. L. A. 
konstituciją. Viskam yra ga
las, bus ir tam pastotas kelias. 
Jūs savo šmeižtais ir kumščių 
pagelba nepastosite progresy-

S. L. A. 68-tos kuopos laiky 
tame susirinkime gruodžio 1 
mą dieną, 1929 metais, Frank 
lin Hose House Svetainėj, bu 
vo renkama 68-tos 
valdyba 1930 metams ii 
nuojama 
Narių atsilankė nemažai, 
kia pasakyti žodis kitas 
daugumą narių.

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

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
Nuo 5 iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija
Nuo 10
Nuo 20

Tik šio
laike šio didelio išpardavimo, pirkusiems nemažiau $2.00 vertės

nariams kelią žygiuoti 
sulaikyti sėjamą de- 

nariuose. Pro- 
nariai pastos jum 

kelią ir jūsų demoralizacijai.
S. L. A. Narys.

KALENDORIUS
' 1930 METAMS

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

tus. Vitaitis tokius raštus ne 
tik talpina, bet iš džiaugsmo 
rankąs trina, kad kifšinimo 
narių vienų prieš kitus vulka
nas didėja. Mat, kuo daugiau 
sukiršiną narių ir kuopti su
skaldo, tuo didesnė nauda fa
šistui Vitaičiui. Jog kitaip fa
šistai suorganizuoti kuopų ne
gali, kaip tik jas suskaldant. 
O kur suorganizuoja eiliniai 
nariai kuopas, tai P. T. jų ne
priima, neduoda čarterio. Kaip 
tai. Campello ir Montello, 
Mass. Pastaroji net iš 21 na
rio buvo suorganizuota. Kuo
met pažangieji nariai faktais 
bado akis P. T. ir visiems grio
vikams S. L. A., tai visokie 
šmeižikai plūsta per. “Tėvy-

Lietuvoj Bulvių už 132 Mi
liūnus Litų

Jau galutinai apskaičiuo
ta, kad šiemet Lietuvoje 
bulvėmis apsodinta buvo ■ 
132,00 hekt., gi pernai 121,- 
000 h. Manoma, kad iš vie
no hektaro vidutiniškai 
gauta apie 250 centnerių 
bulvių, o iš viso ploto apie 
33,000,000 centnerių. Skai
tant centnerį po 4 litus, vi
sas šių metų bulvių derlius i 
bus davęs apie 132,000,000 i 
litu.

I yra prieš P. T. patvarkymą ir 
konstituciją, tai Bukantienė, 
norėdama pateisinti save ir sa
vo kolegas, kad nedaug išdali
no tokių balotų, pasakė, kad 
tik išdalinus 6 balotus. Vadi
nasi, ji viena padavė 6 netie- 
sotus balotus už P. T. Klausi
mas ar P. T. atmes tokius balo
tus ir šauks kuopos ponus prie 
tvarkos? Iš kalno galiu pa
sakyti, kad dabartinė P.T. to 
nedarys. Ji pati laužo S.L.A. 
konstituciją ir savo pritarė
jams Įsako tą daryti. O tokių 
balotii buvo daug išdalinti.

Renkant kuopos valdybą, 
kaip minėjau, balsavo ne na
riai už valdybą. Komisija, 
kurią paskyrė pirmininkas 
Amšiejus skaitymui balsų: Žu
kauską, Kamaruną ir Suckų— 
visi buvo kandidatais į kuopos 
valdybą. Jie dalino balotus ir 
skaitė patys už save.- Skaity
dami patys už save! taip susi
skaitė, kaip jiems tiko. Ka- 
marūnas kandidatavo 
pirmininką 68 kp. ir 
rinktas, 
zatorius 
skričio, 
ir visi 
ninkas Amšiejus pamynė S. 1

Visoje Krautuvėje ir Skiepe Pilna Daiktų
Antrašas: 132-136-140 West 14th St., New York, tarpe 6th ir 7th Ave.

Gerai jsitemykite: Išpardavimas Bus Aprybuotam Laikui
• ATYDA!

Is priežasties nepaprasto daugumo stako ir tūkstančių įdomių bargenų, kurie bus 
teikiami didžiausiam bankrūtavimo ir gaisro išpardavime, mes negalime minėti tas 
žemas kainas ir rūšį šio NEPAPRASTO IŠPARDAVIMO.

ATEIKITE ANKSTI IR GAUKITE GERIAUSIUS

•VAU

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

PROGRAMA SUSIDEDA IŠ 11 NUMERIŲ
Dalyvauja pasauliniai garsūs dainininkai ir dąinininkės. Apart dainų, bus ir kitokių muzikalių kavalkų 

ĮSITĖMYKITE, JOG KONCERTAS BUS JAU SEKANTĮ SEKMADIENĮ

UŽ DYKĄ! KUPONAI UŽ DYKĄ! _ 
laikraščio skaitytojams mes atmokėkime car fare—atvažiavimo kastus

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Seserys Pauliukoniūtės 4 1 , I i
Garsiosios Naujosios Anglijos duetų dailininkės 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 
jas “Laisvės“ koncerte. Po šio koncerto girdėsime 
Columbia Phonograph kompanijos rekorduose.

visienų be skirtumo. 
’ — t ne-

kuopos 
:• nomi- 

Pildomoji Taryba.
Rei-
apie A. konstituciją po savo purvi- 

■ nu padu. Keliomis dienomis 
Daugelis narių atsilankė į šį i prieš susirinkimą ėjo per stu- 

susirinkimą ne dėlto, kadlbas pas kūmutes ir darė bend- 
jiems yra svarbu S. L. A., bet rą frontą prieš veikliuosius S. 
dėlto, kad juos samdė tūli tau-jL. A., ypatingai prieš K. Maš- 
tiečiai, kurie jau neteko įtek-į činską, kuris, būdamas orga

nizatorium, praeitais metais į- 
irašė 15 narių prie 68 kp. čia 
tie poneliai, darydami bendrą 
frontą su kūmutėmis, neapsi
ėjo sausai, kol prisiviliojo, 
kad balsuotų už juos į kuopos 
valdybą. Negana to, kad vi
sas davatkėles surankiojo, bet 
atsivedė ir ne narius “nusi
samdę,“ kad balsuotų už juos. 
Vienas-iš tų buvo Jokūbas Po- 
vilauskas, kuris per visą susi
rinkimą ir balsavo už savo po
nus, nebūdamas S. L. ,A. na
riu. Nariai darė pastabas pir-:A. konstituciją po savo purvi- 
mininkui Amšiejui, kad ne na- nu padu. Konstitucijoj yra 
rys neturi teisės ne tik balsuo- , pasakyta sekamai: “Prieš vir
ti, bet ir dalyvauti susirinki-Išininkų rinkimą, Pirmininkas 

vienok pirmininkas į tai turi paskirti tris kuopos narius, 
Kaip-j kurie nėra kandidatais Į urė- 

kuomet.dus ir nesigiminiuoja su kan
didatais, kaipo skelbėjus, ku
rių priedermė bus priimti bal
sus ir juos suskaityti.“ Pirmi
ninkas gerai žinojo, kad jis 
laužo S. L. A. konstituciją. 
Pild. Taryba turėtų skaudžiai 
nubausti pirmininką už sužinų 
laužymą konstitucijos.

Nesenai Žukauskas išpleški
no blogos valios straipsnį per 
“Tėvynę,“ kuris buvo vien tik 
kiršinimu vienų narių prieš ki-

Visa Lietuvių Publika iš Didžiojo New Yorko ir Apielinkės 

YRA UŽKVIESTA ANT

VIRŠ MILIŪNO DOLERIU
vertės įvairių daiktų, susidedančių iš vyram, moterim ir vaikam šilkų, marškonių 
ir vilnonių apatinių drabužių. Vyram šilkiniai marškiniai, šilkinės kaklaraikštės, 
pirštinės ir apatiniai; moterims kailiniai-futros, dresės ir naktiniai aprėdalai; si
dabrai: šaukštai, peiliai; šakutės;; čeverykai, įvairūs divonai ir t. t. Bus atiduo
dama už taip žemą kainą, kaip dar nėra girdėta. Tas visas stakas šiomis dienomis 
yra lengvai gadintas didelio gaisro. Tai yra gera proga gauti visam amžiui reik
menis, kurie beveik bus atiduodami kaip uždyką.

$1,000 Tik už 60 Genty į.
Atsiųsk 60 centų, tai gausi viso|d||*'f<.‘ 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio: \ 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių' 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs,' 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- ,3r. 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- ■ ’ 
sinį kalną parodytum, tai jam mato*/“;; 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tą! 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir • 
atgaut savo sveikatą. _ -

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- •’/ * 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krfl- 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, r,, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų J 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vajst- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
ta, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomaru,"' 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus "Nervų Preparatas.” Nervų U- 'f? 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū» 
sų Nervų Preparatas užbėga tai 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų x 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi ; 
mūsų žolių pardavinėtojai visuoM . < 
miestuose.

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

M. ZUKAITIS /
25 Gillet Road. Spencerport. N. T.

GRUODŽIO (DECEMBER) 14
10 VALANDĄ RYTO—NE VĖLIAU
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DETROITO ŽINIOS vietos fašistai buvo suorgani
zavę “Lietuvių Operos Draugi
ją.” Vardas duotas tokis, 
kaip Kaune randasi fašistinė 
draugija. O kad geriau sek
tųsi, tai pasikvietė mokytojauti 

’ komp. M. Petrauską. Susirin- 
! ko visi geri piliečiai su savo 
pilietėmis ir jau ne sykį ban
dė užbėgti už akių darbinin
kiškoms organizacijoms. Tos 
draugijos tikslas buvo sugriau
ti Aido Chora. Bet čia dar- I c

i bininkiškos organizacijos už
davė tiems gaivalams didelį 
smūgį, jų ta draugija išnyko. 

: Likučiai, pasilikę be “operos,” 
i pasijuto nesmagiai. Dabar jie 
net nežino,* ką daryti. Jeigu 
darbininkiškos organizacijos
rengia kokias nors prakalbas, į mentų, kurie nepastovi ant vie
tai tie gaivalai ne tik kad, tos, blaškosi į visas puses ir 

naujų priešingą agitaciją varo, bet ir visuomet nuduoda “mūčelnin- 
Suėję tūkstančiai jtJ skelbimus drasko. Apie tai kais.”' Tūlas’

turėtų pagalvoti eiliniai dar- taip (vadinamų ekstrinių gru-

DIDELĖ BEDARBĖ

vo pareigas atliko, tikrai artis
tiškai. Dalyvavo ir vietiniai 
solistai ir didžiulis Aido Cho
ras, po vadovyste V. Žuko, ku
ris čia, visuomenėj turi dide
lę simpatiją. Pertraukoj, kal
bėjo drg. V. Andriulis, “Vil
nies” redaktorius. Jis pasakė 
labai gerą prakalbą nurodyda
mas ką reiškia spauda ir kaip 

: kapitalistinė spauda elgiasi su 
darbininkais. Publikos buvo! 
virš 600. Tas dar kartą pa-l 
rodo, kad darbininkiška span-Į _ -
da visuomenėj turi geras 
sėkmės.

Jau nemažai buvo rašyta 
darbininkiškoj spaudoj, kad 
Čia siaučia didelė bedarbė. 
Bėgiu pastarųjų dviejų mėne
sių darbininkų sąlygos labai 
pablogėjo. Kaip didžiosios 
dirbtuvės atleidinėja darbinin
kus, taip elgiasi ir mažosios. 
O kad išmestiems iš dirbtuvių 
darbininkams gręsia alkis ir 
šaltis, tai kapitalistams neapei
na.

Pradžioje šių metų visa k<v-' 
pitalistinė spauda buvo pradė
jus rašyti, kad Fordas priims 
naujų darbininkų apie 30,000. i 
Labai daug privažiavo 
darbininkų, 
stotėjo palei dirbtuvių vartus, 
daugelis net kojas apšalo J1 Jbininkai, kurie seka paskui sa- peš buvo pasitraukęs B., ku- 
atsidūrė ligoninėse, bet darbą'vo iyderįus> prįe ko jįe prieis, ris pradėjo šlietis prie darbi

ninkų organizacijų ir ves^i ko- 
Ivą prieš buvusius savo drau- 

Ir taip, kasė kitiems dud'bęjB’Us ekstrinius. Bet dabar jau ...... -1 įa
jokio pastovumo, 

_____ (jokių pažiūiW Jis dabar lan-
Spaudos Koncertas džioja tarpe mūsų organizaci

jų ir, kaip spėjama, vėl teikia 
Lapkričio 24 d. Detroito va- žinių buvusiems savo broliams 

jininkai buvo surengę koncer- ekstriniams. Kai kurie sako, 
tą spaudos naudai. Progra-i kad ' ekstrinių likučiai jį nu
mos išpildyme dalyvavo ir iš samdė čia šnipinėti. Bet ką 
Brooklyno pagarsėję daininin- jis. gali mums padaryti, jeigu 
kai K. Menkeliūniūtė ir F. j ir šnipinės? 
Stankūnas. Jie labai gerai sa- ko negali padaryti, kaip tik

organizacijose sukelti betvar
kę. Todėl mes turime būti at
sargūs su tokiais gaivalais ir 
juos prie pirmos progos rei
kia numaskuoti.

Proletaras.

Keistai Atrodo
Pas mus atsiranda tokių

pa-

“Kova už Idėjas” ir Kita Kas
Jau nemažai kitų /kolonijų 

lietuvių darbininkų turėjo pro-, 
gą gėrėtis šita puikia operetei

Jau ne-!
i mažai apie ją buvo rašyta ii?Rl’' 
mūsų spaudoj.

Dabar mes, Detroito ir apie- 
,linkės lietuviai,' turėsime tą se
nai laukiamą progą, nes ne- 
delioj, 22 d. gruodžio, ,3.30 
valandą po pietų, Lietuvių sve
tainėj, £5th ’ ir Vernon High
way, Aido Choras, vadovau-| 
jant drg. V. Žukui, statys šitąv J v “ <T7 7 V t,

! laikas atgal; is puikią ir didelę, keturių aktų,

atsidūrė ligoninėse, bet darbai
aP*e 50 darbininkų. I ^uomeį. ju ]vfierĮai tnip elgia- 

tTai buvo kapitalistinės spau-'p ‘ ‘ i
dos pasityčiojimas iš darbiniu-1 
kų. Dabar vėl ta pati vietos', , , 7. .. . \ ---j nnąirnfin kit^kanitalistinė snauda nnol.ltoJ bet patys jon {krito ir jau var-j vcl pasnocio Kas Kita^Kapitalistine spauda nuolatos, iaį ten ..j. 'asmenį nerĄ jokio pa
rašo, kad greitu laiku FordaS| h - • -• -•-* " •"
pradės darbininkus priimdinė-, 
tl. Tuo tarpu ne tik nepriim-i 
dinėja, bet atleidinėja. Taigi,' 
didesnio pasityčiojimo iš alka-Į 
nų darbininkų negali nei būti. I

Kasė Duobę Kitiems, bet
Jis daugiau nię-

MassachusettsSouth Boston South Boston
DIDELIS IR ĮVAIRUS

Koncerto Pradžia 7:30

Rugsėjo 5 d., 1927 metais

Rengia South Bostono Laisves Choras

South Bostono Laisves Choras, vadovaujamas M. K. Bolio

E 
it

OTISJH. I Am

Įvyks Nedčlioj, Gruodžio (December) 15 Dieną, 1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJ KAMPAS E IR SILVER STREETS

Svetainė Atsidarys 6 Valandą Vakare

; V- k !■
l J, i g

t. \

Laisvės Choras, vadovaujant M. K. Boliui; Julia Rairiard, 
jprano Solo; P. Banly, Baritonas; A. Mickevičiūtė, Soprano 

Solo; H. Niukiūtė skambins pianu del solistų.
Bus suvaidinta komedija “.Vienas iš Mūsų Turi Apsivesti, 

kurią atliks gabūs juokdariai. . ...
Bus ir daugiau paįvairinimų, kurie čion nepažymėta
A 4

vos fašistais, tampa daugiau, 
negu demokratiška. Caro val
džiai valdant Lietuvą, per išti
sus dešimtmečius tiek Lietuvos 
veikėjų darbininkų vadų nebu
vo sušaudytų, kalėjimuose su
grūstų ir Sibiran išsiųstų, kiek 
Lietuvos kruvinieji fašistai yra 
nužudę-sušaudę, kalėj imuosna
sukimšę arba į Varnių Sibirą 
išsiuntę sau nepatinkamų poli- 

Itinių priešų, Lietuvos darbinin- 
Reįškia, caras, būdamas 

I svetimu ir valdydamas tiek me
tų, nepadarė tiek skriaudos Lie
tuvai, kiek tas juodasis-lietuviš- 
kas savas brudas laike' 3-jų me
tų teroro.

Visi Clevelando 
darbininkai ir kartu priešai 

Ijuodojo deguto, išpažintojų, bū
kime šitame susirinkime pa
gerbti kovoje kritusių Lietuvos 
draugų kovotojų su kruvinuoju 
fašizmu. f ’

22 d. gruodžio, 2 vai. po pie
tų, Moose Auditorijoje, 1000 
Walnut St., Draugai Sovietų 
Sąjungos rengia grandiozišką 
vakarą, kuris susidės iš koncer
to, judžių apie Sovietų lakūnus 
ir raportų Clevelando delegatų, 
kurie buvo nuvykę New Yor- 
kan pasitikti Sovietų “ambasa
dorių.”

Judžiai parodys, kaip Sovie
tų lakūnai apleidžia Maskvą ir 
jų kelionę kol nepasiekia New 
Yorko. Koncertinė Via]is susi
dės iš lietuvių Lyros choro, ru
sų darb. choro, žydų mandolinų 
orkestros, d. A. Gailiuno (solis
to) ir kitų.

NEW KENSINGTON, PA.
A. L. D. L. D. 74-tos kuopos susi

rinkimas bus nedčlioj, 15 gruodžio, 
L. A. svetainėj, 1126—3rd 

Pradžia 2-rą vai. po pietų.

Bus renkama ir kuopos val-
M. Načajus.

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

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

A. P.
Avė. . .
Visi nariai ateikit, yra svarbių rei
kalų, 
dyba.

lietuvaite fotofrafistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 6 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA. .

operetę, “KoVa už; Idėjas.”
Visi, draugai ir draugės, iš- 

anksto rengkitės 22 d. gruo
džio pamatyt šitą operetę ir 
būtinai kitiems apie tai pasa
kykite'.

Ilgai, ilgai mūsų publika at
mins 24 d. lapkričio “Laisvės” 
ir “Vilnies” naudai koncertą.

Tai buvo vienas iš puikiau
sių koncertų kada buvusių 
Detroite 'ir pavyko kuo ge
riausiai.

Nemaža dėka prikljauso De
troito vajininkų Rateliui už su
rengimą tokio koncerto.

Da vis Detroite bedarbė di
džiausia. Labdarybės įstaigos 
praneša, kad duoda pašelpą 
del apie 1,500 šeimynų, o kiek! 
pavienių—rnesako. Laikraš- ■
čiai plačiai rašo, būk Fordas! 
ima atgal darbininkus. Taip,j torijoje, kampas 6-tos ir St. 
vienus ima, o kitus atleidžia, i Clair gatvių, įvyks Komunistų 

: Partijos visų tautų spaudos ba- 
tuo laiku, nepatartina niekam i Mus.
važiuoti į Detroitą darbo jieš-l Pelnas nuo šio parengimo 
koti, nes jo negaus. D. ž. ! p.roporcionaliai visų tautų 

 i munistinei spaudai, kiek
A. K. P. vietos skyrius ren- i tautos darbuotojai išplatins 

gia .viešas diskusijas, kairios į-1 kietų.

JI bet to laikraščiai nesako.

1

Visi nariai 
nominacijos 

Taipgi ir

Sekretorius.
(295-297)

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkų Organizacijos rengia 

Susipratę puikų balių, subatoj, 14 d. gruodžio, 
Liaudies Name, 8th St. ir Faifmoųnt 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Grieš šauni J. Sutkaičio orkestrą, tat 
visi galėsit smagiai pasišokti Taigi, 
nepraleiskit šios progos, atsilankykit. 
Įžanga su drapanų pasidėjimu tik 
35c.

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. Jžanga $1.00 
ypatai. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjos.
(295-296)

MAHA'NIOY CITY, PA,
L. I). L. D. 48-tos kuopos me- 
susirinkimas bus nedčlioj, 15 d.

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

A. 
finis 
gruodžio, 
Centre St. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių rei
kalų aptarti.

Komitetas.

31 d. gruodžio, Miesto Audi- j

eis

tos 
ti- 

gia .viešas diskusijas, kairios į-j kietų. > Lietuviai, dienraščių 
vyks kiekvieną sekmadienio i skaitytojai, stengkimės kuopla- 
yakarą, svetainėj ant Wood-1 čiausiai paskleisti šio baliaus 
ward Aye. ’ ............ ! tikietų.

Gruodžio 15 d. bus disku-i . t S-
suojamas klausimas “Radikali- —------------ ------- - ---------/-------
zacija ir kapitalizmo krizis.” 
Įžangą padarys Lęo Thomp
son. ; . , ■ •: H j ;

■ <Gruodžio 22 d.—“Naujųjų 
unijų, rolė, jų organizavimas | 
ir neorganizuoti darbininkai.” j 
Įžangą padarys George Pow-' 
ers.

Gruodžio '29 d.:—“Komuniz
mas, sociąlreformizmas ir ko
va masėse.” Įžangą padarys 
Jack Stophel.

Gruodžio 24 d. rengiamas 
“Daily Workerio” naudai kon
certas, svetainėj New ,"Work-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

<

GRAND RAPIDS, MICH.
Pirmas milžiniškas Koncertas 

dienraščio “Vilnis” naudai įvyks 
Subatoj, 14 d. Gruodžio -Dec., 1929, 
Lietuvos Sūnų ,įr Dukterų- Draugijos 
Svetainėj, 1057 iTamiltbti Avenue. 
Pirmu kartu dalyvaus garsieji mūsų 
dainininkai ir artistai—-F. Stankūnas, 
žymiausias lietuvių bassas ir K. 
Menkeliūniūtė, dramatiškas soprano; 
koncertas prasidės 7:30 vai. vakare! 

nra 1 ‘1/1 o T? Qi --ne vėliau.—F.' Stankūnas, vienatinis Įeis Home, 134o H. Icuy Si. ; lietuvis bassas, kuris labai mylimas; 
Bus labai gera programa. j Amerikos scenoj, ypač rytuose. K.

Gruodžio 31 d., vakare, Ko-1 Menkeliūniūtė, jau senai žinoma, kai- “------- ir 1.-4............... artistė ir
J. An- ' 

visų darbininkų mylimas : 
darbninkiškos dailės dar- 
B. Gutauskienė, mūsų my- į 

N. Pelia-

munistų Partijos VII Distrik- 
tas rengia koncertą ir šokius, 

I svetainėj New Workers 'Home ,

Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai darbininkai turite isitė- 
myti sias dienas ir .atsilankyti 

parengimus. -■ , ,
VII Dist. Org. J. ’Štachel.

po pirmaeile lietuvaitė
dainininkė Amerikos scenoj.
tunaitis, 
hassas ir 
buotojas.
Įima dainininkė, soprano.
ginas, stiprus 'rusų baritonas. Lie- i 
tuvių Dailės Choras po vadovyste vi- j 
ėuomet atsidavusio x darbininkų labui j 
J. Valentino. Ukrainą Mišrus Cho- Į 
ras, duetai, solo ir daug kitų muzika- j 
lių šmotų.—Įžanga tik 50c ypathi. Į

Į Maloniai visus kviečia
I “Vilnies” Vąjininkai. I

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ATEINANČIU METU MADOS

FORNIŠIAI
r

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

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

CLEVELAND, OHIO
Mūsų Pa7x<nffimai--Vei/cimas
15 d. gruodžio, Slovėnų aitdi-! v*. į,. V.V.VA.

i torijoje, 6417: St. Clair Aye., 
įvyks MehKęliu.ni’ųtęs-Siankuno 
koncertas. Rengia Lyros cho- 

' ras. Visi būkime paremti “Vil- 
inies” dienraštį ir Lyros chorą, 
įkartu išgirsti ir pamatyti gar- 
Isių rytiečių dainininkų.

17 d. gruodžio, 7:30 vai. In

SENO VINCO MARŠRUTAS^ 
T VAKARUS i

• * i ' 1

Draugai ir drauges! Jūs visi norite i 
išgirsti seną veikėją mūsų organiza
cijose ir rašytoją apysakų, kalbant ir 
jūs galite surengti jam, prakalbas se
kančioje vietose:

Sausio Men., 1930 m.
3 d. Spring Valley, Ill.

d., Kewanee, Ill.
d., Moline, Ill.
d., Cedar Rapids, Iowa.
d., Des Moines, Iowa.
d., Sioux City, Iowa.
d., So. Omaha, Neb. ‘

dkg.

4

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198200 (SAND STREET

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

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

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

ATDARA 
DIENA IR 

. .NAKTĮ

7
8
9
Kas kur galite surengti prakalbas, 

tai tuojaus atsišaukite prie Tarp. D. 
Apsigynimo, Liet. Sek. sek. V. Vasio, 
3116 So. Halsted.St., Chicago, Ill. 
Mes iš centro pagel besime rengėjams 
finansiniai ir agitaciniai.

Drg. Senas Vincas yra geras kalbė
tojas ir jo prakalba: vertą išgfrt kiek
vienam darbininkui ar darbininkei.

Taipgi turiu pranešti, kad Senas 
Vincas jau trečias mčriesis kaip ke
liauja su prakalbomis, yra pasakęs 
pi'akalbų tūkstančiams klausytojų ir 
visi jo prakalbas giria, kad gerai pa
sakytos apie išnaudojimą Lietuvoje 
prie 
šios

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 80c; po 6 vai. vakare 78c. 
rVTn J Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ «LAIKA ir miegosimas per visą naktj ant į į) CCHlO! 

trečių lubų, oringam kambaryj __
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta RusižkahTurkižka Pirtis dabar atidari naujau* 
sios rūšies maudynes su modernižkąis pagerinimais, -čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu Šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPRRIMUI VANTOS VELTUI

Superion Avė., yla rengiamos 
priešfašistinės prakalbos. Kal
bės d. A. Bimba ir kiti kalbėto
jai. Šiais metais minimoje die
noje lygiai sueiną 3 metai nuo 
Yašistų įsigalėjimo Lietuvoje.

Šiose prakalbose Clevelando 
susipratę darbininkai painės 
mūsų geriausių draugų mirtį:- 
.Giedrio, Požėlos, čiornio, Grei- 
fenbergerio ir eilės kitų, ku
riuos Lietuvos fašistai nužudė.

Lietuvoje fašistų 3 metų gy
vavimo laike nužudyta šimtai 
geriausių Lietuvos darbininkų 
klasės vadų, tūkstančiai sukimš
ta . kalėjimuosna ir Varnių Mo
teryje.

Caro valdžia, nežiūrint, kaip 
ji buvo kruvina,’ patvaldė ir 
žiauri, bet palyginus su Lietu-

dabartinės fašistų valdžios ir 
šalies darbininkų išnaudojimą.

V. V. VASYS, 
Centro Sekretorius

lankiusieji būsite užganėdinti.
LAISVĖS CHORAS

G A 75c, 50c ir VAIKAMS. 25c

CAMBRIDGE, MASS.
A. L. D. L. D. 8-ta kuopa rengia 

linksnius šokius subatoj, gruodžio 14 
d.,. 7:30 vali vakare, Lietu viii Svetai
nėje, 26 Lincoln St., Brighton, Mass. 
Gerbiama (visuomenė, kviečiame visus, 
atsilankyti ir pasilinksminti prie ge
ros mu?ikęs.

A. L. D. L. D. 8-tos Kp. Rast.
i G. Kvietkauskas.

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

Utarninkais

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. t.
AauJ- 1- Telefonas: Pulaski 1090

f
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WATERBURY, CONN

priešmetinis, tai ir narių ątsi- priima.

Draugijos valdyboj vargšas Matas tiktai 67.

LIETUVIS GRABORIUS

PIANO LEKCIJŲ

parsitraukia.
1763

981

Vilkaviškis.

BALTIMORE, MD.

sve

riamus labai pigiai ir tas neilgai

Varda*

No

HlcBtaa

REPUTACIJA

J

SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass. 
Tel. 228

mano 
išrišta

Kalėdom-. artinant 
dedate varginti savo

______

NEW YORK A,UTO S CHO OI
228. Second Ave., Cor. 14th St 

New York

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

%

U

..

&

■sakė, kad Šiais rinkimais mes 
jau persitikrinsime ir jie būti- 

: nai laimės. Girdį/ jūs manote, 
I kad turite didžiumą, bet taip 

Gruodžio 1 d. įvyko šviesos; nesą, socialistai esą už bblše- 
Draugijos susirinkimas. jKa-'Vikus stipresni. štai faktai, 
dangi šis susirinkimas buvo kurie parodo vienų ir kitų sti- 

Gruodžio 6 d. įvyks
ta Kliubo valdybos rinkimai. 
Jakubonis gauna 119 balsų, o 

..... .Visi 
kiti irgi gavo per pusę mažiau, 
negu komunistai. O kiek varg
šas Matas prilakstė, kiek jis 
energijos išaikvojo, kad tik 
tuos neląbuosius bolševikus iš 
valdybos išvijus.

lankė nemažai. Valdyba se
kantiems metams išrinkta pro- 
gresyvė. i 
fašistams vietos nėra nuo 
1923 metų. Narių viso drau
gija turi apie 200. Ižde pini
gų randasi arti 4,000 dolerių. 
Turėtų ir daugiau, bet pir
miau valdyboj buvo fašistai, 

<tai ’jie dalį pinigų išleido pir
kimui visokių Lietuvos bonų. 
Draugija prisidėjus prie A. L. 
D. L. D. ir užlaiko knygyną. 
Nariams pašelpos laike ligos 
mokai po $9 į savaitę.

700. ToliAu, jeigu tik Valdžia 
neuždraus, kas numatoma, pub
likos susirinks ir daugiau, tuo
met jau ir svetainė bus maža. 
Parengtuose šokiuose komunis
tai prirašinėja juodveidžius 
prie . Komtini'stų Partijos ir 
skleidžia komunistinę propagan- 

juodveidžiai jau 
pradėjo lankytis į 

Jūodvei- 
pamatys, 
juodvei-

dą. Dabar 
skaitlingai 
visokius parengimus, 
džių priešai greitai 
kad jie, neapkęsdami 
džių, turėjo klaidą.

Ant Lexington gatvės atsi
kraustė juodukas tarpe baltųjų 
gyventi, tai baltieji piktadariai 
nakčia apliejo jo stubą gazoli
nu ir uždegė. Jeigu ne ugna- 
gesiai, tai būtų sudegus visa 
šeimyna.

*

Gruodžio 6 d. įvyko S. L. A. 
111 kuopos susirinkim,as. . Per
skaičius protokolą ir priėmus, 

I žemantauskas daro susirinki- 
jinui pareiškimą. Pradeda net 
verkiančiu balsu skųstis, kad, 

■girdi, jūs mane išrinkote dirb
ti, o ne diktuoti, o Senkus per 
“Naujienas” rašo, kad aš dik
tatorius ir kitokių nėsamonių 
prirašė. Todėl jis negalįs pa
kęsti ir reikalauja, kad vienas Pasiliko moteris, du 

’ " ’ j prašalintas iš įuktė. 
jiem 15

I abiem reikią prie vieno stalo

laiku čia numirė 
žmogus gražiai

Pastaruoju 
Vincas Mačis. 
gyveno ir buvo laisvų pažiūrų. 
Palaidotas be bažnytinių cere
monijų. Dar buvo ne senas.

i sūnūs ir 
Į kapus palydėjo apie 

automobilių.
Tas Pats.

Lietuvių Piliečių Politiško 
Kliubo irgi įvyko susirinkimas, 
kuriame išrinkta sekantiems 
metams vajdyba. Per dešimtį- 
metų šį kliubą valde ponai so-: 
cialistai. Bet 1927 metų rin-i ... ,
kimuose kliubo nariai jau so- ar. , l.as .
cialistus išmainė bolševikais? ^hos, . nes dabar 
Socialistai nenorėjo savo vie-l T, . . . . . — -
tas. užleisti naujai išrinktai i *e( etl: kurie nariai rei- ■
valdybai, bet nariai visgi:^la',Ja skai^t‘. .aP'-asymii.!------------- - ----
jiems aplaužė ragus," privertė įkaitoma Perskaičius kyla...
pasiduoti jų valiai. SulaukusTT? g‘ncai; . V,.en‘ girtina, VaillIJ baDUS MSyiOjaS 
1928 metų rinkimų, socialistai i ka(1 te'.' teisybė rašyta, kiti sa-1 AreŠtUOfaS llŽ Vagystę 

>ir vėl bandė atgauti senas sa- (0']kad ne' Vincai tęsias, ar-, v
vo vietas, bet nepasisekė. Dar “ dviejų valandų Didžiuma 
kovo mėnesį brolis Matas man! ’.luta'’la> kat Senkus tun at- 

įšaukti. Senkus pareiškia, kad
------- :---- r--------------------------- ( jis nesutinka atšaukti, nes ne- 

' turįs ką atšaukti. Išrenka ko- 
! misiją iš trijų narių, kuriems 
į pavedama atšaukti. 

Labai keistai išrodė Luko- 
išius. 
i reikalą, kalbėjo apie 
į mus, rašėjus ir kitus galus, pa 
(smerkė diskusijas ir t. t.

BALTIMORE, MD, 
Lietuvių “Cineovos” Paveikslų i 

Bendrovė Rengia

MARGUMYNŲ VAKARĄ
S ' »

Kuris Susidės iš Juokingas Komedi
jos, Muzikalės Dalies ir Klasiškų

Šokių. Be to, Bus Rodomi 
Krutarai Paveikslai

Vakaras [vyks
Baltimorės Lietuvių Svetainėj

851-853 Hollins Street į
Pažymėkite sau tą dieną, kuri bus ! 

pirmą šeštadienį po kalėdų, ■.».

Gruodžio (Dec.) 28, 1929 mai.
Pradžia 7-tą Vai. Vakare

Programai užsibaigus, bus šokiai,. 
griežiant jūs mėgiamai muzikai.

Areštavo gana gabų ameri
koniškų dainų rašytoją Wm. 
Petersą, 97 Sterling Place, 
Brooklyne. Jis nuo kambarių 
šeimininkės pavogė $12. Pet
ers teisėjui aiškinosi, kad iš 
dainų pragyventi negalėdavo; 
negaudavo lemtesnio darbo; i 

Jis vieton kalbėti apie'jo pati, Shirley, buvusi aktorė,1 
išradi- liko priversta skalbykloj dirb-r 

ti. Peters dabar laikomas po' 
; $500 parankos .iki teismo.

Gastonijos streikierių gelbė-!
ijirnui komitetas rengia vaka-j ^Labiausia populiar 
rienę, kuri įvyks 14 d. gruo-j w w* r

'džio, :
> Įžanga
1 Kiekvieno
' dalyvauti 
nes visas 
Gastonijos

svetainėj 774 Bank St. j iskos kalėdų dovanos 
Jungtinėse Valstijose”tik vienas doleris.; 

darbininko pareiga! 
šioje vakarienėje, j 
pelnas skiriamas) 
streikierių para-

LAISVE Puslapis Penktas

NĖR
DAUGIAU
R A U M A T i Z M O
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūsles netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas* 
bet virš 20Q metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios- vartoti. 
.Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite "Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS, GRABORIUS
IR BAIDAM UOTO J AS

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

kreiptis prie manęs.

‘aV-.k i*.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, ’ PA.

TELEFONAI: į<(;^ne» Mar\n 9669 
Bell, Oregon 5136

GEORGE NOBILETTI
Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvę
Seriją (Eilę)

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

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Avė., Brooklyn, N. Y.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393
_———------------------- .■ -............................ ......................................... -.

PLATINKI!' 
“LAISVĘ”

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

&

•*3

Išmokiname pilnai apie automobi
lių .ipechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydūs. Mechaniko kursas___ $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky- 
hias- automobiliaus ir važinėjimas 
(lais’nius 
Specialist 
Mokiname' 
bojel 
žymus 
irius; L. Tikniavičiui;. Atdar 
9 vai. 1

Situojame)---- -_$25
•sas važinėjimo $10. 
ivių ir anglų kal- 

Mąkytojum yra , lietuvis, 
auto ekspertas-ihstrukto- 

ra iki 
vakare, nedėldidniais 10

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

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

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., į feavo krautuvę kas mūnesis po kelioliką 
šimtų jų

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

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

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

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

Šioj£ programoje dalyvaus kruta- 
' paveikslų artistas KAZ. 

DICKAS, kuris daugiausia dirba :,u 
Paramount ir First Natiyna) Filmu 
bendrovėmis ir yra daug lošęs sceno
je su įvairiomis bendrovėmis. Jis 
trumpai kalbės apie šią naują lietu
vių filmų bendrovę.

Akompanuos pianistė P-lą V. 
P ALTANA VIC A UI Ė; dainuos P-lė 
N. STATKEVIOICl H.

J ĮŽANGA: 50c ir 75c 
Rengimo

HMM

CASTON ROPSEVICH

Lapkričio 24 d., lietuvių 
tainėj, komunistai buvo suren
gę šokius. Kadangi komunistai 
pripažįsta visiems lygias teises, 
tai ir j šiuos šokius suėjo ir 
juodųjų, kurių, paprastai, nelei
džia į raitųjų parengtus balius. 
Kaip tik juodųjų būrys įėjo į 
svetainę, tai baltieji, didžiumoj, 
nustebo, kai kurie pradėjo rau
kytis, šaipytis, tartum juodukai 
būtų jiems čia karą paskelbę. 
Pora taip vadinamų ’ progresy
vių net plūsti pradėjo ir demon-

I stratyviškai apleido svetainę.
Jie, apleisdami svetainę, ragi- 

i no ir kitus apleisti, bet niekas 
, neklausė jų tos agitacijos. Pas- 
, kui visi gražiai linksminosi.

Buvo garsinta, kad bus ir 
1 koncertinė programa, bet kuo
met lovestoniečių susirinkime į 

1 tapo suareštuoti septyni konlu-; 
Komisija negalima buvo nei j

; koncertinę programos dalį iš-1 
pildyti. Todėl publika turės 
rengėjams atleisti. - ’ \ "i

pra-

i ) ;

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY '
545 East Broadway, §outh Biostone, 

’ , ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

Baigęs \ PhiladeJphijos muzikos kon 
servatoi^Ią, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Negintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais ' smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagalbą. Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomls ir ketvergais:
1318 IStb St., Cajndcn, N.

Baltimorėje komunistinis ju
dėjimas. pradeda eiti į kitas vė
žes—iš tarpsavinio į platų ma
sinį. Komunistams pradėjus 
darbuotis tarpe vietos audėjų, 
kompanija išsigando ir dauge
liui darbininkų pakėlė po tris 
dolerius į savaitę. Amalgamei-

■ tų unijos lyderiai, manydami, 
, kad naujoji unija gali iš jų at-| 
imti šiltas vieteles, taipgi pra- 

Idėjc “darbuotis.” Keli mėne
siai atgal ir jie buvę^ iššaukę 
darbininkus į streiką neva del 
pakėlimo algų. Pastr.eikayus 
kelias dienas, streikas buvo “lai
mėtas,

: kėlė.
šinėja, o kaip kur ir 

Keliose didelėse
1 komunistai išleidžia 
I kams biuletinus.

Darbas tarpe juodukų eina 
gerai ir pasekmės neblogos. 

/Buvo jau surengti dveji Šokiai, 
kuriuose dalyvavo ir juodvei- 

|džiai. Į pirmus publikos suėjo 
apie 300, bet į antrus jau abie

” dešimtą nuošimti pa* 
Bet dabar jau vėl .numų- 

numušė. 
dirbtuvėse 

darbinin-

jus 
smegenis 

išgalvojimu Kalėdų Dovąnų del 
grupės savo draugų—ką nors 
Įkas jiem tikrai, butų reikalinga 
|ir įvertinama—ką nors pilnai 
verto del savo geriausių draugų 
—ir taip jau neperdaug brangų. 
American Tobacco Kompanijos 
oficialai sako j.uins, kad ir jie 
patįs turėdavę tokią pat bėdą. 
Keletas metų atgal užėjo jiem 
mintis, kad prirengti specialiai 
Kalėdų dėžutes Lucky Strikes 
del pasiuntimo savo pačių as
meniškiems draugams. Tas pa
darė staigų patraukimą ant visų, 
kurie tik pamatė tai. Kostume- 
riai ir vertelgos pradėjo jų reika
lauti ir bėgyje kelių metų 
Kalėdų dėžutės, iš ^,00 Lucky 
Strikes, pasidarė populiariškiau- 
sios Kalėdų dovanos visuose 
Jungtinėse Valstijose. 
Tukstančia’ nudžiugusių kostu- 
merių yra rašę mums sakydami, 
jog gražiosios Kalėdų Lucky 
Strike Dėžutės buvo labiausia 
patenkinančios dovanąs kokias 
tik jie galėjo surasti davimui 
daugeliui savo draugų.
Prieš Spalių pirmą jau kostu- 
nieriai rašė klausdami ar tikrai 
bus naujas Lucky Strike Kalėdų 
dėžutės ir šiais metais.
Viena pageidaujanti moteriškė 
rašo: “/ei aš galėčiau nusipirkti 
tuziną didelių Kalėdų dėžųči 
Lucky Strike šiemet, tai 
kebliausia problema butų 
su dideliu pasitenkinimu.
Nei vieno gero Lucky Strike 
draugo nereikia suvilioti. Ripka 
sako mums, kad nauja Kalėdų 
Dėžutė labiau atsispindi Kalėdų 
džiaugsmu negu by kada pir
miau, dekoruota Kalėdų , įkvė
pimo išdidumu, satilolcidžiu ir 
prietama, bus • ant pardavimo 
didžiumoje cigarų krautuvėse i 
aptiekuose.
Ir visiem mes lenkime “ŲINKS
MŲ ‘LUCKY’KALĖDŲ.“

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATT APAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skv.ėro, nauji namai su vi
sais moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000, Matykite 
J. Tuinilą, • . ; t

AVON, MASS*
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barne, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

" EVERETT, ftfASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių,- 

su visais moderniškais įtaisymais;
, didelis jardas, gražiai aptaisytas; 

mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiat© 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendrq Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, ‘Žarnų ir Mčšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Biaūkų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerkles Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau-

• siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 
X-Spinduliai,

INS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 
M. Nedčlioj 9 A. M. iki 4 R. M.

netoli nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai; 
. Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

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

CITY POINT.
Naujas namas, su visąis nau

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

BRI DC EWATER—FARM A
35 akeriai .žemės, 7 kambarių 

namas, bimė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karves, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkes; parsiduoda už 
$6,00Q arba mainytų aht 2 arba 

*3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite -Nająrian.

CITY POINT
Dviem šeimynom f namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti?’ Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jut- 
gelun^.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, bet 
ir į grabų paguldo. l|ct tie, kurie vartoja po plačių Atnerikų pagarsėjusius

_T , , _. _ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75c už apsiginkluok nuo »avo 
amžino i>riesol

__ _ __ _ yra t»i kanuolė prieš kitų amžiną žmogaus priešų—vidu-UrbO Lax labs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę. .

, LIETUVIŠKŲ. BULGARIŠKŲ. HOMEOI’ATlSKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI l’AS—

Siųsdami pinigus 
su savo adrefsu, užrašykite:

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
161 Metropolitan Ave„

Brooklyn, N. Y.

nas

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

St. or Aro.
Stata

Pirk anglius vasaros laiku, -tai gausi gerus ir1 pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai geri. , • ... - • ...x \ : • .

Ką manai paryti, pirkti, ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, . 
ir gausi geriausį patarimą, nes mos ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, fąrmas ir namus. . i

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

545 Broa<Įway, So. Boston. Tel., 0605—133^7

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474
MOKYKLA SU

736 Lexington

Įsteigta 25 metai.

59th Sts., New York City
Išmok karų amatą ir pra-

Avė., tarpe 58th ir
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.

iaw3i8va -Būk neprigulmingas. įsmuk ------ - -. ,
dėk kelią į pasisekimą Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir

' 4 / - 
-rara ih i

aeK Keną j pasiseKimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus * - 
taisyti Visokių išdifbimų karės per 'trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

14$



J)

L A I S V B

Rep.

laiškų.
“Laisvės” A dm.

SUSIRINKIMAI
Tel. Stagg 9938

su

DR. MENDELOWITZ

Pradžia 8-tą vai. vakare

A. VELIČKĄ ir

Telephone: 0783 Stagg

Rengimo Komisija.

Telephone: Stagg 4409

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

au

Mes Turime Masiniai Paskleisti
ATEIKITEŠivs

Telephone, Greenpoint 2320

MALONAUS PASIMATYMO J. GARŠVA
UŽEIGA

a

j
k SĮ&.

'<4s'A.

134 Belmont
323 Thatford

Newark, Great Neck ir t. t.), 
taip kad bėgiu kelių dienų su
sidarė stambi suma—$175.50, 
už kuriuos ir nupirkome En

voi.
tik

/■ v rife®.
Į i:-'-’. < •» ij

ge-
Nes

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

tu
su

127
(Tarpe

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa> 
vo kostumerię. Valgius 
laiko šviežius ir pagauni- 
na skaniai.

ves” 
dėlių

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

Kriminalistų Skaičių
New Yorko sveikatos komi

ai onierius Dr. Wynne tvirtina,

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. BrooklynfTT

visų liwM ir operacijų: 
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnoze ir Gydymo būdai.

Specialistas del 
Akių, 

Naujausi

Maspeth, N. Y.
144 Clinton Avenue

Į KOOPERATYVĄ IR PERSITIKRINKITE!

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus Ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikonižkaJs.

TEL :
Triangle 1450

Kreipkitės 
Šiuo adresu:

ATYDAT VISŲ TARPTAUTINIO 
DARBININKŲ APSIGYNIMO, L. 
SEKCIJOS, 17 KUOPOS NARIŲ
Kuopos susirinkimas įvyksta 17 d. 

gruodžio (Dec.), antradienį, “lais
ves” name. Visi nariai būtinai pri
valote ateiti į susirinkimą, nes yra 
daugybė svarbių reikalų. Apart vi
sų kitų svarbių reikalų, yra ir balsa
vimo blankos rinkimui T. D. A., L. 
Sekcijos, Centro Biuro sekantiems 
metam,s.

v

1 s!

Automobiliai kaipo 
Vaikų Žudytojai

1928 metais New Yorke 
tohlobiliais buvo užmušta 325
jatiridoliai bei vaikai jaunes
ni,, kaip 16 metų amžiaus.

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

Dar del Drg. Prūseikos 
Literatinio Darbo Jubilėjaus

Rengiantis atžymėt drg. L. 
Prūseikos 25 metų literatinio 
darbo jubilėjų, (gruodžio 7

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Programa tilps vėliaus. Tė-

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Streėt 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Pasidarius “sekretui 
plačiu, kad jame 
apie šimtas draugų, 

| paskelbt viešai

BROOKLYN, N. Y.
“Laisvės” adresu atėjo laiškas iš 

Lietuvos, be pavardės. Ant laiško 
pašto antspauda Marijampolės. Laiš
kas rašytas broliui. Pasirašo Juo
zas Misevičius. Jeigu jo brolis čia

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

niakalniu kranto. „
Skaitlingiausiai sueikite 

mitingą, o patirsite, kas ištik
tųjų dedasi, o ne taip, kaip 

at-

Sekr. B. Krasauskas.

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

Neturi Savyje Jokių 
b* Chemikalų
r ' •

Šis vaistas neužtraukia 
ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natūrali vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einaat gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paltą 65c.

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENT1STAS

X-Spinduliu Diagnoza
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 jx> piet.
Ketvergaia ir subatoinis iki 6
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties.

ANT RANDUS VALGYKLA! VIETA £
Avė. šalo Con. Gas of N. Y. ir Edison Co. Namo, lai yra pačiame New 
Yorko centre, kur tūkstančiai žmonių praeina kas valandą. Vieta biznio 
žvilg-sniu gali būti viena iš geriausių. Klauskite: Tel. ■ Stuyvesant 4791.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių, ice cream ir 

stationery Storas. Prie Storo yra 
du kambariai; biznis įdirbtas, randa 
nebrangi; savininkas turi du bizniu, 

Pasinaudokit pro- 
Į ga. Kreipkitės po num. 16 Olive St., 
prie Grand St., Brooklyn, N. Y.

292-97 J. LeVANDA
(Levandauskas)

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

sirinkimas įvyks penktadienį, 13 die- i 
j na gruodžio (Dec.), 7042 Link Court, į 
i Maspeth.,—Visi nariai būtinai daly- i 

' ' . ’ • I
Taipgi bus valdybos 

Pradžia 8-ta vai. vakare.
J. K.

(295-296)

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

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

Sek rotorius.
(295-296)

YONKERS, N. Y.
Yp n kers iečių A. L. D. L. 

172-ros kuopos parengimą 
las, esu tikras pasislėpęs
nešvaria burnele iš Lyros Cho-

Vienybėje” 
rgia taip, kaip tik jo ne- 

įšvari fašistinė terla jam pave
lija burnoti, ne rengėjus, bet

GRABORIUS
(Undertaker)

KOOPERATYVIS MĖSOS MARKETAS 
IR GROSERNĖ

Visokia Mėsa: Jersey Kiauliena, Aviena, Jautiena ir tt.

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

(Tarpe Ten Eyck ir Stagg Streets)

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

Demokratinė Kontrolė.

Brooklyn© Krautuvės
Avenue 341 Glenmore Avenue
Avenue 1777 Prospect Place

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.

r > i i lt lII lt v f H >1 * 11 ii»

Puslapis šeštas Penktadien., Gruod. 13,192$ Jį 
—.---------1 k

VIETOS ŽINIOS
Spręskite Sulig “Laisvės” 
Koncerto Programos, 
Ir Nepavėluokite!

Iš pritarimo savo • dienraš
čiui “Laisvei”,” gana darbinin
kiškoj publikos sueitų bei su
važiuotų, jeigu “Laisvės” me
tinio koncerto programa būtų 
ir , prastesnė, negu kad bus da
bar, šį nedėldienį, gruodžio 15 
d., Labor Lyceum svetainėje, 
949 Willoughby Avenue, 
Brooklyne, N. Y.
1 Bet šiemetinė koncerto pro
grama yra išimtinai gera ir 
įvairi, ir, todėl, suprantama 
pritrauks juo daugiau ne tik
tai “Laisvės” draugų ir prita
rėjų, bet taipgi pašalinės pub
likos, kuri tik myli augštesnės 
rūšies pramogas.

Todėl tikietų užsakymai nuo 
ryto iki vakaro eina telefonu 
ir laiškais nuo visai nesitikėtų 
žmonių, nekalbant jau apie 
nuolatinius užsakymus nuo 
dienraščio draugų ir prietelių, 
kurie išanksto apsirūpina ge
resnėmis vietomis koncerte.

Naudai tų, kurie iki šiol gal J pasaulis vėl atsiduria ant ug- 
dar atydžiai netėmijo turiniu-} 
gosios koncerto programos, ši-i 
čia priminsime josios daininin 
kus ir artistus: ,

Steschenko, galingasai rusų-'kad iš paviršiaus daugeliui 
ukrainų baritoniškas basso, ku-!ro<^°’ 
ris dainuos ne tik klasiškus da- 
lykus, bet patieks ir visą eilę, 
lietuviams mylimų 
liaudiškų dainelių.

L. Koretzka, pagarsėjusi sa-i 
vo gražiu ir įvairiuojamu, 
kaip smuiko, balsu, ukrainietė' šiais metais New Yorko 
Philadelphijos operos ir ame- mieste nuo džiovos mirė pus-} 
rikoniškų koncertų žvaigždė. : ketvirto nuošimčio daugiau1

Margaret česnavičiūtė, jaus-į žmonių, nekaip . 
mingas, lyriškas soprano, ku-j Didėja skaičius mirimų nuo 
ri juo daugiau dainuoja, tuo i vėžio ir širdies ligų, 
ląbiau publikai patinka. . ' ----------————

f A., B. Arlauskas, malępus ,h’| 
stiprus tenoras, kuris per pas-1 - „ n • •
ktltinius trejus metus specia-į Gastonijos, Streikiersy 
liai balsą lavino, taip kad da-i 
bar jis jau visai ne tas daini-į 
ninkas, kaip kad pirmiau bū
davo. Į Vakarą

Seserys Pauliukoniūtės, pla-| 
čiai Naujoj Anglijoj pagarsė-i 
jusios duetistės.

Tikrą Mainierių Kvartetas 
-iš Pennsylvanijos, kur visi ke-,1 
'turi bus apsirengę darbiniais 
angliakasių drabužiais ir su 
lemputėmis ant kaktų.

Aido ir Lyros Chorai, pas
kelbę visai Amerikai, ir vado-Į

• vaujami naujų mokytojų. Į
Helenos Retikevičiūtes spe-lmykite! 

eialiai suruoštas muzikalis trio.
Brolio ir sesers Skučiukųi 

dailiškai-akrobatiški šokiai . 1J00 PčdlJ AllgŠČio Bokštas
Šokiai po koncerto, prie Re- p • •vi. n 1 • • 

tikevičių parinktinių muzikam ‘ HFlSt UnaiViafflS 
tų orkestros.

Pradžia 3:30 vai. po pietų. 
>' Iki koncerto beliko tik vie
na diena. Pirkite tikietus iš
anksto, kurie norite tinkames
nių vietų svetainėje.

'Drg. Mizara Kalbės Dideliam 
Ir Labai Svąrbiam Mitinge 

įŠį Vakarą Brooklyne
Šiandien, pehktadienį, gruo

džio (December) 13 d., Mil
ler’s Grand Assemble}, Brook
lyne, įvyks didelis masinis mi
tingas, kurį ruošia Amerikos 
Komunistų Partijos Sekcija.

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

Šie ir kiti dalykai bus nuo
dugniai išaiškinti.

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

Lietuviai darbininkai, nebū
kite tokie “ramūs,” arba 

iriau pasakius, susnūdę.

smag,ll’i Džiovos Giltinė vis 
Daugiau Pakerta

R? JįĮiį A ' 
Vi’

Atvykusiems iš Toliaus 
Paranki Vieta Apsistot

Atvykusiems iš toliau į “Lai
svės” koncertą ar kitais reika
lais tinkama vieta ramiai per
nakvoti bei pasilsėjimui stap
telėti yra The Central Hotel, 
149 E. 14th St., New York, 
arti Union Sq., prie 3rd Avė. 
Ją laiko lietuvis S. A. Milčius. 
Užlaikoma švariai' ir kainos 
prieinamos. Atsilankiusiems;
by laiku tarp T^os vai. vaka- Bus Gruodžio 17, Antradienį 
re ir 7-tos ryte priėmime pa-j Draugai ir draugės, priklau- 
tarnaus drg. K. Aleksynas, Ai-^san^joj dienoj, tai yra 11- d. 
do Choro narys ir nuoširdus' gruodžio, susirinkimas neįvyko 
“Laisvės” rėmėjas. Jis patars, I 
kaip ir nuvažiuoti į “Laisvę” 
arba į “Laisvės” koncertą.

kad nuo automobilių plerpimo 
ir įvairių kitų truksimi gatvė
se ne tik nukenčia abelnoji gy
ventojų sveikata, bet pakrin
ka nervai, ir daugelis lieka 
taip susierzinę ir neatsakomin- 
gi, kad tampa plėšikais, žmog
žudžiais ir kitokiais piktada
riais.

šistėliu ir nuo jo šalintų si. Ka
da atsilanko kartu su Lyros 
Choru, rengėjai turi iš jo rei
kalauti įžangos Hikieto. Toki 
žmonės nėra pageidaujami ne 
tik mūsų parengimuose,' bet 
juos turėtume vyti šalin [nuo 
viso mūsų judėjimo, kaipo 
kenksmingus.

Tarpt. Darbiu. Apsigynimo 
17-tos Kuopos Susirinkimas

del mažo atsilankymo narių. 
Tokiu būdu, kuopos komitetas 
nutarė greit šaukti l^itą dieną, 
nes negalima praleisti visų tų 
Svarbių reikalų, kurie būtinai 
turi būti atlikti. Šis susirinki
mas bus metinis ir reikės iš
rinkti valdybą .sekantiems me
tams.

T. Darbininkų Aps. Lietuvių 
, , Sekcijos C. Biuro rinkimo

d.), keli draugai susitarė įtei t |)jan]<os ^uri nubalsuotos, 
jubilėjantui dovaną. Iškarto! 
nebuvo nuspręsta, kokią ,do-l 
vaną nu pirkt ir dar buvo ma
noma padaryt “surpryzą” ne 
vien drg. Prūseikai, bet ir su
sirinkusiai jo vakarėliu publi
kai; taip sakant, “nei lapei ne- 
lojant,” paprašyt vakaro pir
mininkei duot progos vienam 
“iš publikos” pasakyt porą žo
džių ir įteikt jubilėjantui do
vaną. Bet mūsų tas planas 
suįro: kokiu tai būdu sumany
mą sužinojo platesnis būrys' 
draugų ir žemiaus pasirašiusi} 
iš visų pusių pradėjo bombai-j 
duot su reikalavimais prisidėt} 
prie nupirkimo jubilėjantui do-j

Atmest draugų didelę 
aš ir 
netu- 
noro. 
musų ! )>0 buvęs narys, 

’ virto visuomeniniu Į 
kuomet pradėjo

Ar Saugiau Pinigus Laikyt 
Kišeniuje, o ne Banke

Plėšikai Staten Islande su- 
žincūo, kad tūlas Peter čečel 
keiraTa bankus ir nepasitiki 
jais, ir pataria geriausia lai
kyti pinigus savo kišeniuose. 
Todėl, du plėšikai naktį įsilau
žė į jo'nAmus; puolėsi tuojaus 
prie padėtų kasdieninių keli
niu; pasigrobė iš jų kišenių! 
$3,400 is paspruko.

417 Lorimer Street

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūši| šviežos Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Šis mėnuo yra T; D. Ap. va- randasi, malonės užeiti ir atsiimti tą 
jaus delei naujų narių gavimo 
ir rinkimo prenumeratų Labor 
Defenderiui.

Paskiau daugybė įvairių į- 
vairiausių svarbių organizaci
jos reikalų, kurie negalima jo
kiu būdu atidėti j šalį.

Todėl, draugai ir draugės, 
būtinai susirinkite visi 17 d. 
gruodžio, antradienį, j “Lais-i vaukite, nes yra_daug svarbių <laly- 

svetainę, nelaukdami di-i kų. ?Ptąrirnui- . . rinkimai,raginimų.
Sekret. B. Krasauskas.

(296-299)

vanos.
simpatiją drg. Prūseikai 
kiti pirmieji sumanytojai 
rėjome jokios teisės nei

i Bet del tos priežasties ir
I “sekretas’

nuošimčio daugiau I dalyku, ... _ .
1928 metais. Iplaukt Pini£ai net 1S tolimos-} pj ____

nių vietų (Elizabeth, Cliffside, i jam nepakenčiamus chorieČiu

^Rengiamas Vakaras Pageltai
I 'cyclopedia Britannica (naują-

Iją, 14-tą laidą), pusiau odos 
21 d. šio mėnesio yra rengia, apdarais, sykiu su raudonme- 

salėje. džio šėpute. žymėtina taip 
rengia pat, kad jubilėjanto vakarui 

savo lėšomis pagamino puikių 
pyragų draugės Petrikienė, 
Deikienė, Degulienė ir Rainie
nė.

mas vakaras “Laisvės’ 
su programa

! bendrai L.D.S.A- 1-ma kuopa, 
|l. D. S. A. 91 kp., L. D. S. A. 
132 kp. ir L. D. S. A. 111 kp.

Šį taip svarbų parengimą tu- 
iri jsitėmyti kiekvienas darbi
ninkas ir sąžiningas rėmėjas 
streikierių. Pagelba streikie- 

, riams reikalinga. Jūsų atsilan
kymas parems tą svarbų dar-

bei dainininkes. Sakau, buvęs 
Lyros Choro narys todėl, kad! 
visą korespondencijos turinį 
galima spręsti iš jo kalbos: 
kurie su juo tankiai sueina ir 
išsikalba, tie gali tikrai tai pa
liudyti. Tasai slapukas visuo
met vyksta kartu su lyriečiais, 
ir jau nebėra Lyros Choro na-! 
riu, bet pasivėlina sau uždyką 
įlysti i mūsų parengimus, ne- 

i mokėdamas jokios įžangos. 
jYonkerse tpkio tauškalo nesi-1 
randa, ir su “Vienybės” šei
mininkais mažai kas iš čionai- u.; tai "parduoda, 
tinių turi reikalą. 1 - - - - -

Mano patarimas tokis, > 
'būtų atsargesni su minėtu fa-l

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮ

tokiu 
dalyvavo 
prisieina 

| paskelbt viešai visus dovanos 
pirkėjus, kurių sąrašas seka;

$10—lg. ir Margareta Deguliai; 
$6—J. Vaiginis; po $5—Dr. A. Petri

uką, V. Skuodis, B. Krasauskas, M. Lie- 
■ pa, L. D. S. A. 1.32 kuopa, A. B. Ar
lauskas, J. Buvydas, P. Kapickas, J. 
į Sutkus, Drg. Rainiai; po $3—K. Ste- 
i ponavičius, A. Matulis, Drg. Brie- 
į džiai, K. Jankaitis. ,

Statomas Empire State Buil-. p0 $2—B. Daugirda, Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius, J. Bernotas, J. Siurba,- P. 
Barzdaitis, V. Paukštys, Ig. Beeis, E. 
ir N. Butkai, E. N. Jeskevičiūtė, J. 
Nalivaika, V. Tauras, R. Mizara, Geo. 
Šnokys, J. Jankūnas, J. šapalas, V. 
Bovinas, J. Bartuška, K. Balčiūnas, 
V. L.' Dvariškis, P. Bieliauskas, P. 
Buknys.

A. M. Balčiūnas $1.50. ,
Po $1—K. Dzevečka, J. Tumavičius, 

K. Bukaveckas, A. Maželis, J. Bakū- 
1 nas, K. Derenčius, J. Valatka, S. J. 

Balčiūnas, j. Jokubonis, J. Baniulis, 
A. Sakalauskas, J. Naudžius, P. Kri- 
pąitis, X . X.,, B. Benėnas, P.. Šo- 
lomskas, P. Siaury^, L. EĮndžiutiš, J. 
Kuodis, P. Cibulskis, P.. Mingila, A. 
Zabladkiūtė, M). Ėeal, j.i Visockis, J. 
Weiss, V. Januška, O. Kaulinienė, M. 
Stockove, J. Zablackas, A. čičinis, J. 
Vaitaitis, E. G. B., F. Bukšnys, J. 
Juška, P. Paltanavičius, F. Abekas, 
E. Pulokas, J. Bondzi, J. Kairys, J. 
Burba, J. Stakvilevičius, A. Velička, 
K. Tamošiūnas, V. Žilinskas, K. Bu
kauskas, J. Zajankauskas, D. Bulau- 
ka, P. Vertelka, A. Talandzevičius, 
J. Balčiūnas, D. Krūtis, P. Juodzevi
čius, K. Sinkevičiūtė.

Po 50c.—L J. Bartkus ir M. Riš- 
kevičius.

Išviso $175.50.
Sąrašą skelbiu savo valia 

dėlto, kad visus pinigus drau
gai siuntė arba įdavė man. 
Nors nesmagu, kad šis dalykas 
pasidarė perplatus, bet tuo 
pat reikia duot didelį kreditą 
visiems draugams, kurie tokia 
puikia dovana atžymėjo mūsų 
darbštaus jubilėjanto 25-kių 
metų darbuotės sukaktuves.

E. Butkus.

ding, 34th St. ir 5th Avė., 
New Yorke, bus 85 aukštų ir 
turės 1,100 pėdų bokštą su 
stiebu, prie kurio galima bus 
prirakinti baliūninius orlaivius, 
atlekiančius iš Europos. Iš 
orlaivių galima bus lengvai 
bokštu nusileist žemyn. Pre
zidentu to namo kompanijos 
yra Al. E. Smithas, ' buvęs 
New- Yorko- valstijos guberna
torius ir demokratų kandidatas 
į šalies przeidentuš 'laike pas
kutinių 1‘inkimų. x

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
A. RADZEVIČIUS 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

brošiūros kaipo organišką skyrių Partijos 
Rekrūto ir budavojimo Daily Worker

WHY EVERY WORKER
SHOULD JOIN THE
COMMUNIST PARTY

(Kodėl kiekvienas darbininkas turi 
prigulėt prie Komunistų Partijos?)

32 puslapiai protinio dinamito kiekvie
nam klasiniai sąmoningam darbininkui. 
Parašyta paprastoj krautuvių, fabrikų ir 
dirbtuvių darbininkų kalboj.

PENKI CENTAI KOPIJA
Nepaprasta nuolaida ant didelių Užsaky
mų. Siųskite savo .užsakymus kuogrei- 
čiausiai su pinigais.

WORKERS LIBRARY PUBLISHERS
EAST 125TH STREET NEIW YORK CITY

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

(

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

J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y. 231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

264 Front St., C. Brooklyn, N. Y.
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