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KRISLAI
Amerikos Kalėjimai.
Illinojaus Mainieriai.
Slapiųjų Blokas.
Mūsų Chorai.

Rašo L. Pruseika

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Telephone, Stagg 3878

Darbininkai Visų Salių, H 

Vienykitės! Jūs Nieko,1 

Nepralaimėsit, Tik fl 

Retežius, o Išlaimėsit H 
Pasaulj! I

žiūrėkit, kaip Bostonas augs. 
Žinių “Laisvėje” iš Bostono vis 
daugiau pasirodo. Tai bus 
kaip tiktai geras pagrindas pla
tinti laikraštj. Dar ne visi drau
gai’gavo skaitytoji}, kurie pasi
žadėjo gauti.

Buntai, kurie vis dažniau ky
la Amerikos kalėjimuose, rodo,

Buenos Aires, Argentina* 
Argentinos atstovu ' .butą# 
penktadienį užgyrė su Ang
lija padarytą prekybos su
tartį.

Stockholm, Švedija.—šve 
dijoj pagaminama 360 bilio 
nų degtukų į metus. > •

Imperialistu Konsulai Vyksta 
į Vakarinę Mandžūriją

Prašalino Profesorių už 
Netikėjimą Pasakai 
Apie Nojaus Arką

Sekančiam Kare Nebus Neut 
rališkp Šalių, Sako Anglija

Budapest.'— Vengrijoj di 
deja bedarbė.

100 ILLINOIS STREIKIERIU IR STREIKO 
VADU SUGRŪSTA KALEJIMAN

Bijo Sovietų Anglies 
Kompeticijos

Sovietai Budavos Milžinišką Plieno 
Išdirby slę; Bus i Didžiausia Europoj

), Kalėdiniai Pirkimai 
Viršina 1928 Metų 

Pirkimus

Chicagos “Tribune”, vienas 
iš reakcionieriškiausių Ameri
kos didlapiy, jau paskelbė ka-

Nogales, Sonora, Mexico. 
—Prie Sahuaripa miestelio’ 
įvyko susikirtimas tarp 200 
banditų ir Meksikos karei
vių. Žuvo trys banditai 
laikė susikirtimo. Dvide
šimts suimtų banditų karei
viai sušaudė.

Gruodžio 21 Bus Puikus 
Koncertas

Toronto, Kanadoj, A.L.D. 
L.D. 162 kp. rengia koncer
tą, kuris atsibus gruodžio 
21 d., St. Agnes svetainėje, 
kampas Dundas ir Grace 
gatvių. Pradžia 8 vai. va
kare. Įžanga 50 centų.

Dainuos garsūs daininin
kai iš Jungtinių Valstijų, 
K. Menkcliunifitė ir F. 
Stankūnas. Taipgi bus įvai
rių pamarginimų.

Toronto ir apieiinkės lie
tuviai, dalyvaukite.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Pradėjus nuo Philadelphijos, 
baiigant Chicaga, mūsų chorai 
auga ir stiprėja. Prie jų deda
si vis daugiau jaunimo. Dabar 
jau laikas atėjo pratinti mūsų 
choriečius prie darbininkiškos 
politikos. Viena dailė tiktai 
del dailės nėra^niūsų dailės pa
grindas.

Tik-ką peržiūrėjau “Laisvės” 
Kalendorių sekantiems metafrns. 
Negiriant reikia pasakyti, kad 
Kalendorius geras, turiningas. 
Platinkite jį, draugai, kuo pla
čiausia.

TOKIO, Japonija.— Užė
mus dalį teritorijos vakari
nėj Mandžurijoj, * Sovietai 
užtikrino /Japonijai, 5kad jos 
piliečiai Ims apsaugoti. Bet 
dabar Japonija reikalauja 
Sovietų platesnio paaiškini
mo apie japonų padėtį toj 
teritorijoj.

Amerikos, Anglijos, Fran- 
cijos, Japonijos ir Vokieti
jos konsulai išvyko “tarp
tautiniu” traukiniu iš Char- 
bino į vakarinę Mandžuri- 
ją “apžiūrėti” ten padėtį.

Japonija skleidžia žinias, 
būk Sovietai dar neištraukę 
iš ten visos kariuomenės.

Anot New York Times 
korespondento Duran ty:
“Rusijos žmonės gali maty
ti, svetimšaliai gali matyti, 
visas pasaulis gali matyti, 
kad; šis Uis jau yra-atlikta. 
Naujos dirbtuvės, nauji 
gejžkeliąi, naujas gyvenimo 
pagerinimas. Dabar ne vien 
tik yra : prižadai, bet ir iš
pildymai ir su ; ta dalba 
Kremlius varo; pirmyn šeš
tą dalį pasaulio J.

Pavogė šokolado “Pajų 
Gavo Viso Amžiaus 

Kalėjimą

buvo 
suokal-

Didžiuma Amerikos lietuvių 
skaito ar bando skaityti angliš
kus laikraščius. Mes patariam 
jiem skaityti “Daily Worker}”. 
Sensacinės žinios buržuazinės 
spaudos nuodija žmogaus pro
tą, letargan veda jo jausmus. 
“Daily Worker” pirmon vieton 
deda darbininkiškas žinias. Jis 
pirmas su žiniom apie Gastoni- 
ją, jis pirmas su žiniom iš Illi
nois© karo lauko. Savo edito- 
rialuose jisai interpretuoja, ži
nias, pagrįsdamas jas leninisti- 
niu analizu.

WASHINGTON.— Pre
kybos sekretorius Lamont 
savo raporte praneša, kad 
šiais metais visoj šaly kalė
diniai pirkimai viršinanti 
kalėdinius pirkimus 1928 
metu.
• Iš to bandoi padaryti iš
vedimą, kad abelnai Ameri
koj biznio padėtis esanti 
gera.

Nežiūrint, kaip ponai val
dininkai nešauktų apie biz
nio gerumą, milionai darbi
ninkų randasi be darbo ir 
jid nemato “gerti laikų”.

Accorsi Paliuosuotas; T. D. Apsigynimas 
Išgelbėjo Jį nuo Elektros Kėdės

Išduota Warrantai Suareštavimui dar 60 Streikieriu; Val
džia, Darbdaviai ir Se nos Unijos Pardavikiški P 

Vadai Sudarė Bendrą Frontą

MASKVA— Sekantį pa
vasarį Sovietai pradės bu- 
davoti milžinišką plieno iš
dirbystę, kuri bus didžiau
sia Europoj. Taipgi' buda
vos $500,000,000 vertės trak
torių dirbtuvę Charkove, 
kuri į metus pagamins 500,- 
OOO mašinų.

Kad suteikti kuro milži
niškoms dirbtuvėms, alie-> 
jaus gamyba bus pakelta 
nuo 12,500,000 tonų, paga
mintų pereitais metais, iki 
40,000,000 tonų 1933 metais.

Sekančiais metais Sovie
tai taipgi pradės kasti VoL 
gos-DonO kanalą, kurio pa- 
gelba bus padarytas Stalin
gradas komerciniu* ir pra
moniniu milžinu tarp Sovie-

Perkėlė Kiton Vieton “Ste
buklingo” Kunigo Lavoną

policisto, Accorsi gyveno 
Russelton, Pa., ir apielin- 
kėj per 18 mėnesių. Vėliaus 
negalėdamas ten gauti dar
bo, jis su šeimyna nuvyko 
gyventi į Staten Island, 
šiais metais, ir balandžio 
mėnesį ten tapo suareštuo-

BIRMINGHAM, Ala.
(Čia Dr. Horace Calvin Day, 
: biologijos mokytojas How
ard Kolegijoj, tapo praŠa-. 
lintas iš kolegijos už tai, 

(kad jis netiki pasakai apie 
(Nojaus arką ir kitoms bib- 
liškoms pasakoms. Ta ko
legija yra baptistų įstaiga.

Profesorius Day kalbėjo 
studentams temoj “Būkite 
Skeptiški”. Prisiminęs apie 
savo mokinimosi dienas 
Stanford Universitete, Day 
sakė:

“Tuomet aš maniau, kad 
:aš esu ignorantas, ir aš bu
vau, bet aš suradau dar ig- 
norantiškesnių žmonių. /Yra 

(žmonių taip ignorantiskų, 
kad jie tiki, jog Nojus lai- 

ike potvinio susidėjo į savo 
(arką po du gyvūnus kiek
vienos veislės. Kaip jis bū
rių galėjęs sutalpinti visus1' 
tuos gyvūnus į arką?

“Yra tokių, kurie tiki*, 
kad bangžuvė tikrai buvo 
prarijus Janošių. Laike- 
daugelio metų mąno biolo
ginio tyrinėjimo aš studija
vau dviejų rūšių bangžuvės 
ir suradau, kad nei vienoš 
rūšies bangžuvė negali pra
ryti visą žmogų, ir kaip ten 
nebūtu, joks žmogus nega-

viduję

Distrikto .organizatorius,' 
penktadie-1 suareštuotas už pikieto va

dovavimą dar tebėra užda
rytas kalėjime Buckner 

miestely. ’U

Amerikos kongrese susiorga
nizavo slapiųjų blokas, kuriam 
vadovauja La Guardia ir Scha
fer. Tačiaus, prie to bloko pri
sidėjo tik labai mažas kongres- 
manų skaičius. Mat, kol gali
ma šlapiai išsigerti, tai balsuo
ti galima sausai.

’ Alabama valstija yra pati 
sausiasia. Ten baudžia ne tik
tai tuos, kurie parduoda svai
galus, bet ir tuos, kurie juos 
perka. Tuo tarpu Alabamoj 
daugiausia pagamina “legalės 
viskės” ir ta industrija ten 
smarkiai pakilus.

lėtų išbūti gyvas 
bangžuvės.”

Lee Gallman, 21
amžiaus studentas

nau- 
savo 
rei- 

būtu

WILKES-BARRE, Pa.— 
Ketvirtadienį čia įvyko šios 
apielinkės pramoninkų ir 
biznierių ekonominė konfe
rencija. ' Dalyvavo ir val
džios atstovai. Jie svarstė, 
kaip kietos anglies sritį pa
versti į pramoninį centrą. 
Nusprendė budavoti naujus 
pramonės centrus visam 
kietos anglies plote.

Prezidentas Hooveris pri
siuntė konferencijai pasvei
kinimą, prižadėdamas koo
peracijos iš Prekybos De- 
partmento.

Bus dedamos pastangos 
pirmiausia drūtinti kietos 
anglies pramonę, plačiai 
garsinti kietą anglį įvairio
se vietose, kad kuodaugiau- 
sia ios išparduoti.

Dr. Joseph Noonan, pre
zidentas kasyklų savininkų 
susivienijimo — Anthracite 
Cooperative Association, 
pareiškė, kad kietos anglies 
pramonė operuojama že
miau normalės skalės nuo 
1914 metų ir esą reikalinga 
ją sustabilizuoti.

Joseph R. Bradley iš Pre
kybos Departmento Mine
ralų Skyriaus, vienas val
džios atstovų, prisiminė a- 
pie kompeticiją Sovietų ir 
Anglijos anglies, ypatingai 
Kanados marketuobe. Jis 
sakė, kad Sovietų anglis su
daro didelį pavojų, nes So
vietams pagaminimas ir 
transportacija atsieina ne
brangiai ir Sovietai gali va
ryti kompetięiją.
’ Aišku,? kasyklų: šavininkai 
dės pastangas nukapoti dar
bininkam^) algas, kad būtų 
galima pigiau anglį paga
minti ir vesti kompeticiją 
su kitomis šalimis.

VICTORIA, Tex.— Tho
mas McGraw, negras, pavo-1 
gė šokolado “pajų”. Teis-1 
me jis tapo pripažintas kri-; 
minalistu “iš pripratimo” ir i 
nuteistas ant viso amžiaus j I 
kalėjimą. ‘

Pirmiaus jis buvo nuteis-1 
tas už vagystę Hidalgo ir I 
Cameron apskričiuose. Čia j 
jis tapo atgabentas iš Bloo-I 
mington miestelio, kur ap-1 
si vogė. ,

Unijai. Tas laikraštis rodo di
džiausios užuojautos LeAiso ir 
Fishwicko kompaničnai unijai. 
Aišku, kam šioje kovoje prita
ria kapitalistų klasė. » Aišku, 
tat, ką turi remti sąmoningi 
darbininkai.

Drg. A. f Matulevičius man 
patarė, kad vertėtų sutverti 
paųją ALDLIX apskrity cent- 
rahnėje dalyje New Yorko val
stijos: ' Tan apskriti n galėti} 
įeiti Hudson, Troy, Amsterdam, 
Schenectady, Utica, Poolville, o 
gal Rochęsterio kuopos. Tai 
yra galimybė* Kada sekančią 
vasarą turėsime centrąlinio 
New Yorko kolonijų pikniką, 
tai galėsime apie tai plačiai pa
sikalbėti. O šiuo tarpu visom 
tom kuopom, ypatingai Amster
damu!, turi padėti patsai Cent
ras.

-kė, kad “taksų mokėtojai 
turi visada padengti lėšas, 
kokios pasidaro iš priežas
ties riaušių.” Jis įrodinėjo, 
kad ta mainierių minia bu
vo “atsakominga už 
šes”. Užbaigdamas 
prakalbą, prokuroras 
kalavo, kad Accorsi 
nubaustas mirčia.

Bet kadangi prieš jį 
sudarytas bjaurus 
bis ir Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo paimti 
advokatai tątai iškėlė, tai ir 
džiūrė nedrįso paskelbti 
Accorsi kaltu.

McAlester, Okla.— šešta
dienį penki kaliniai pabėgo 
iš čia' esamo Oklahomos val
stijos kalėjimo, prasikasę 
urvus po sienomis.

■ metų 
labai 

tokiuo 
pareiškimu, ir jis pareiškė 
profesoriui Day, jog How
ard Kolegija paremtąv ant 
biblijos ir jeigu biblija į* 
religija būtų atimtai iš tos 
mokyklos, tai ta mokykla 
nieko nebūtų verta. Po to 
Gallman išsivedė savo pase
kėjus studentus iš kamba
rio į koplyčią ir ten suklau
pę meldėsi už profesorių 
Day ir Howard Kolegiją. 

Profesorius Day išsireiš
kė, kad jis išvyks į Indiana 
Universitetą arba į Leland 
Stanford Universitetą; jis 
nuo abiejų gavęs pakvietį- 
mą profesoriauti. .Jį

LONDONAS.— Jungti
nėms Valstijoms kalbant a- 
pie “laisvę jūrose” ištikus 
karui, Anglijos valdžia sa
vo išleistam pareiškime apie 
jos pasirašymą po pasauli
nio teismo statuto nepri- 
verstinumo punktu aiškina, 
kad sulig Kelloggo pakto, 

rą naujai Nacionalei Mainierių kaip lygiai ir Sulig Tautų 
Lygos sutarties, negali būti 
jokių neutrališkų šalių se
kančiuose karuose. Ir del 
to negali būt nei klausimo 
apie neutrališkų šalių teisę 
jūrose ištikus karui, sako 
Anglijos valdžios pareiški
mas.

Tuo būdu Anglija atker
ta Amerikai del pastarosios 
reikalavimo, kad neutrališ
kų šalių laivai galėtų laisvai 
plaukioti jūromis ištikus 
karui, kad nei viena iš ka
riaujančių šalių neturėtų 
teisės juos sulaikyti, už
griebti'ar skandinti.

PITTSBURGH.— Salva
tore Accorsi, italas darbi- 

i ninkas, tapo išteisintas. 
I Džiūrė po 18 valandų ap- 
■ svarstymo penktadienį iš- 
jnešė nuosprendį, kad jis ne- 
! kaltas jam primetamoj 
I žmogžudystėj.

Teismas buvo užsipildęs 
i darbininkais, kurie laukė 
džiūrės nuosprendžio.

Teisėjas pareiškė atsilan
kiusiems į teismą, kad bus 
areštuojama, jeigu bus de- 
Imonstracija po perskaity
mo nuosprendžio.

Džiūrės pirmininkui pra
dėjus skaityti nuosprendį, 

(Accorsi atsistojo ir atydžiai 
(klausėsi nuosprendžio.

Prieš Accorsi buvo suda
rytas suokalbis pasmerkti jį 
elektros kėdėn už tai, kad 
kas tai nušovė John J. Dow
ney, valstijos policistą, lai
ke policijos brutališko už
puolimo ant mainierių de
monstracijos, Cheswick, 
Pa., rugpjūčio 22 d., 1927 
m. Mainieriai buvo suren
gę protesto demonstraciją 
prieš žudymą Sacco ir Van
zetti. , Suvirš 3,000 darbi
ninkų dalyvavo. Jo teis
mas prasidėjo pereitą pir
madienį, gruodžio 9 d.

Accorsi pareiškimas su
kėlė teisme sensaciją. Ne
galėdamas toliaus pakęsti 
melagingų užsipuolimų iš 
prokuroro pagelbin. Lang- 
fitt pusės laike klausinėji
mo, Accorsi pareiškė:

“Tu ir valstijos policija 
norite mane nužudyti! Nu
žudykite, jeigu norite.” -

J. H. Cury, formanas 
Byllesby Engineering ir 
Management Kompanijos, 
melagingai liudijo, kad Ac
corsi, dirbdamas prie jo iki 
rugpjūčio mėnesio, 1927 
metais, tuo laiku buvo su 
ūsais. Ačcprsi pareiškė, 
kad jis niekad nenešiojo 
ūsų. Tatai paliudijo kelio
lika liudininkų.

Po nušovimui valstijos

kad' ir šiuo atžvilgiu pašlovin
toji Amerika nėra progresyvė 
net buržuazine prasme. Kalėji
muos toks jau susigrūdimas, 
ar beveik toks, kaip Lietuvoj, 
žmonės sukimšti, kaip silkės 
bačkoje. Maistas yra prastas 
—“below a decent standard”— 
kaip net New Yorko “World” 
pripažįsta.

O paskui tos nežmoniškos 
katorginės pabaudos! Ko veik
tas patsai vienas Baumės įsta
tymas New Yorko valstijoj! 
Isterijos psichologija apėmus 
Amerikos buržuaziją.

J politinius kalinius Ameri
koje žiūrima, kaip į tuos pa
čius kriminalistus. Jiems dar 
smarkiai reikės kovoti už savo 
teises.

tų Sąjungos miestui
Būdavo jimo ■ srity jau 

daūg atsiekta Sovietų Są
jungoj. * Jau nemažai pabu- 
davota naujų u dirbtuvių, 
naujų”namų. Ūkio sociali- 
zavimas taipgi eina sekmirl- MALDEN, Mass.— Penk

tadienį po pietų šv. kry^ 
žiaus katalikų kapinėse ta
po perkeltas “stebuklingo” 
kunigo Patrick J. Power la
vonas į kitą kapą, priešais 
koplyčios. Kapas aptver
tas vieline tvora.

Lavono perkėlime dalyva
vo trys kunigai, kapinių 
viršininkai, policija ir ma
ža grupė tėmytojų.

TAYLORVILLE 
i Ketvirtadienį 
j nį šiame distrikte tapo sua 
(raštuota ir sugrūsta į kalė 
i’jimus apie 100 streikuojan 
čių mainieriii ir streiko va-( Nežiūrint teroro, mainie' 

(du. Nekurie jų tapo išimti riai pasiryžę tęsti kovą, 
po kaucijomis.

Išduota warrantai sua 
reštavimui 60 daugiau ak' 
tyviškesnių streikieriu 
Streikieriai kaltinami “kė' 
lime riaušių” ir “kurstyme’ 
kitų prie “riaušių”.

Prieš Illinois streikuojan' 
čius mainierius sudarė bem 
drą frontą valdžia, darbda
viai ir reakciniai vadai n 
senos mainierių unijos — 
United Mine Workers oi 
America 
kasyklų kompanijų įrankis. 
Senos unijos reakciniai va
dai mobilizuoja savo narius 
streiklaužiauti; jie žada 
greitu laiku streiką sulau
žyti. Tačiaus streikas ple
čiasi. Vis daugiau ir dau
giau mainierių išeina į ko
vą po vadovybe Nacionalės 
Mainierių Unijos.

Penktadienį streikas pra
dėjo plėstis Belleville dist
rikte. , Streikieriai masiniai 
pikietavo Lumaghi . Coal 
Kompanijos kasyklą Nt>. 2, 
netoli Belleville, ir 400 mai
nierių išvedė į streiką.

Pana apielinkėj dar vie
nos kasyklos mainieriai su
streikavo penktadienį.

Coella miestely 40 šerifų 
nuėję į United Mine Wor
kers of America Unijos lo- 
kalo susirinkimą, kad ne
leisti Nacionalės Mainierių 
Unijos atstovams kalbėti. 
Susirinkę' mainieriai nuka
bino čarterį ir atsisakė ves
ti susirinkimą esant jame 
ginkluotiems mušeikoms — 
šerifams.

Šerifas Pritchard iš 
Franklin apskričio su 50 pa- 
gelbininkų, apsiginklavusių 
kulkasvaidžiais ir gazo buvo nepatenkintas 
bombomis, penktadienį ata
kavo 200 pikietuojančių 
streikieriu prie Coella ką- 
syklos. Į pikietuotojų mi
nią metė gazines bombas, 
buožėmis mušė vaikus ir 
tnoteris. Viena moteris ta
po labai sumušta. Trys pi- 
kietuotojai suareštuota. Še
rifai Coella miestely užda
rė Nacionalės Mainierių U- 
nijos svetainę.

Taylorville milicija sua
reštavo 23 streikierius, jų 
tarpe 16 moterų, laike ma
sinio pikietavimo prie Bul
pitt kasyklos.

Freemon Thompson ir ki
ti streiko vadai, kuriuos mi
licija buvo suareštavus tuo- 
jaus streikui prasidėjus, ta
po paliuosuoti po kaucija ir 
jie vėl darbuojasi.

Geprge Voyzey, Naciona
lės Maipierių Unijos Illinois

Prokuroras dėjo pastan
gas, kad Accorsi būtų pa
smerktas elektros kėdėn. 
Jis minėjo" mainierių pro
testo susirinkimą, kaipo' 
“nesumaldomos gaujos” su-! 
sirinkimą. Apeliuodamas į!
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^Atsimenate, ką atsakė d. Litvinovas, varde Sovietų 
vadžios, Amerikos valstybės departmental, kuomet šis, 
niekeno neprašomas, pradėjo kišti savo ilgą snapą į So- '

. ... te. .... 1VI 
si:
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Ką Reiškia Lietuvybė?

Mes andai citavome 
vynės” redaktoriaus 
das, būk komunistai norį

“Te- 
rau-

išvyti iš Susivienijimo kad ir 
menkiausį lietuvybės požymį.I
Ką reiškia toksai pasaky

mas? Nemanome, kad Vi- 
| taitis vartojo bent tuos 
i smegenis, kuriuos jis turi, 
įrašydamas šitokias nesąmo
nes. Kas gi yra lietuvybės 
i požymiu? Garbinimas fa
šistų, monarchų, kunigų?

Ne!
Tauta, tam tikros tautos 

žmonės, pasižymi ne. ko
kiais nors apvaikščiojimais, 
bet visų pirmiausiai kalba,

i-Chinų sąntikius. “Mind your own business”—pa
rėkite, tamstos, kas dedasi jūsų panosėje.' Ir taip 

tiiSnan tropinkis, kad už kelių dienų Amerikos marinai 
irjSitų rūšių okupantai jau skerdė Haiti darbininkus ir 
vafetiečius. 
' '■‘T'f

■Haiti vardą šio dienraščio skaitytojai nėra girdėję taip 
taikiai, kaip Nicaraguos vardą. Dabar jau teks girdėti, 
ifijfiFjeigu ligi šiol Amerikos militarinio despotizmo aniuo- įpročiais, pobūdžiu, tradici- 
lai' Sargai išžudė Haiti apie tris tūkstančius žmonių, tab jomis, etc. Ar komunistai 
dą!bar žudynės eis- pagreitintu tempu. Haitiečiai rodys prieš lietuvių kalbą Susivie- 
dšįUgiau atsparumo ir karingumo, o Amerikos okupan- nijime? Anaiptol! Nežiū- 
t0^lulkų nesigailės. * rint, kad yra internaciona-

:!Marinu generolas Smedley D. Butler, kuris trylika me- listai savo pažiūromis, jie 
tiįbt&rn aigal išvaikė Haiti senatą ir ceremonialiai palai-. tačiaus vartoja lietuvių kai- 

Hąiti konstituciją, nesenai sakė prakalbą Pitts- bą visur, kaipo priemonę 
.buržuazijos tūzams. Kaip praneša Pittsburgo susisiekimui su kitais lietu- 

Wst-Gazette”, tai ponas generolas cinišku atvirumu viais darbininkais (O nere- 
paį>asakojo, kaip Amerikos militaristai kontroliuoja Hai- tai ta kalba vartoja daug 
;H;itttNicaraguą. Jiems nusispjaut ant rinkimų, o jeigu geriau “patrijotą” Vitai- 

į • jųiflel mados kaip kur reikia, tai jankiams ištikimas par- 
E' sŽfkvelis visuomet laimės. Kas tose šalyse eina prieš;
K/Ameriką, tuoj tuoj paskelbia bandit 
g Vėberių ir bombų kalba.
■į.Nicaragua Amerikos marinai 
■

ais. O su jais jau re-1 Ar bolševikai, kaipo to- 
t kie, kovoja prieš “lietuvy- 

nei nemano kelties, i b5.s , menkiausius” požy- 
Ji^-ten susitupėjo iki “graikiškų kalėdų”. Aktyve kova: rn’.u?: Anaiptol! Kaip tik 
prieš jankiu imperializmą Nicaragua laikinai nuslopin-! priešingai. Baltarusijos So- 
fcOet ji vis viepa išsiverš. ; vietų vyrįąųsybe, pąv.,; vi-

. v _ , isur padrašina‘HėtUvius1 vai-
. palaukite, ką pasakys Cubos žmones, kuomet jie stiečius Baltarusijoj skaity- 
J tl^fiamai susiorganizuos! Cuboj Amerikos ponija pa-L - kalbi/ flipfiiviškoL 
Jį/laiko ir globoja tokį kruviną budelį, kaip Machado. Kiek';, .. v J .. A 
^Ltej&žmonių slaptomis nužudyta, komunistų, unijisttj ir i .a?„ Raudonąjį Ai to- 
E šiįdp jau' tautiniai nusistačiusių tautiečių. Gubą fakti-W.’ knygas, etę,J (Bę( 

nekontroliuoja Amerikos cukraus trustas, o Machado i TaiP praneša R. A.
I yrą^cukraus trusto įrankiu. Cuboj jei kuris redaktorius 1 (faktorius d. Bučiukas, 
z išdns parašyti teisybę apie budeliu darbus, tai ant ry-'

to, 
re-

PARTIJOS KAMPELIS ĮDOMUMAI

JS parašyti teisybę apie budelių darbus, tai ant ry- 
E toįąus jisai turi dumti svetur, arba smurtininkų būrys’ 
| jį'.^ims ir jisai dings be pėdsakos. Kova prieš Ameri- Į 
J kd^oktipantus Cuboje būtinu logiškumu virs kova prieš 
p tuos parsidavėlius cubiečius, kurie laižo batus jankių 
& iiūfterialistams. Amerikos ir Cubos liberalai, kurie nu- 
fe simano, kad audra jau artinasi, atsišaukia į Amerikos 
P vąldžios “sveiką protą”, kad ši tuoj aus reformuotų ša- Į 
B lięl valdymą. Žinoma, iš tų apeliacijų nieko neišeis.
g; ' JKitoj Amerikos pavergtoj šaly Filipinuose taip pat 
K ndtamu. Aštrėja kova už šalies nepriklausomybę. Aš- i 
H tr(įX santikiai su Pietų Amerikos šalimis, o ypač su Ar-1 
B gOhfiha. Na, o kuomet Amerikos valdžia nustatys kvo- 
t t^Setnigrantams iš Pietų Amerikos valstybių, tai tie san- 
H tiJfiai dar labiau paaštrės. Tas pats ir su muitais. 
E .Aįkerika,savo tavorus nori visur iškišti, o svetimų ta- 
k vdrQ nenori prisiimti.
E' žinoma, didžiausias fiasco Ameriką laukia Londono 
H''“itisiginklavimo” konferencijoj, kur eksploduos visos 
« gėios intencijos Amerikos imperialistinių mukarių.
E &a, ir šios šalies valdžia dar drįso mokinti Sovietų Sa
s' jurtgą, dar drįso lošti rolę taikos apaštalo! Savo griežtu j 
K atsakymu d. Litvinovas pataiko Amerikos gruobonims 
K' ne į antakį, bet stačiai į akį. Kuomet kitos buržuazinės 
■fevalstybės prieš Ameriką keliaklupsčiauja, kuoinet jos 
■ len#* .prieš ją savo galvą žemiau kelių, tai darbininkų Į 

ir’f^tiečių respublika/rėžia-iš peties ir rėžia teisybę.
■L'U' wtoth?f ’-y » ’ ' P-

ODININKU KALENDORIUS 1930 M 
W JAU GATAVAS
i ’/X yjf ' '■

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Darbininkų Ka- 
: jHįįorius 1930 Metams. Tai virš 200 puslapių’met- 

kuris, be kalendorinio skyriaus, pilnas statis- 
Žinių, eilių, apysakaičių, visokiais klausimais

fi

į. metų Kalendorius sumuša visus rekordus se-
V, Xilarr leistų mūs Kalendorių savo turiniu ir didumu, 

milžiniško metraščio kaina tįk 25 centai už

pigiai jį;galime atiduoti vien tik todėl, kad 
kopijų galime -išplątinti.

$ ;Todel kiekvienas darbininkas privalo nusipirkti ir
phrtbti. <
.^MatUi^ji dideliais pundais pardavinėjimui, gaus
ntwidas/

kurie yra užsisakę iš anksto Kalendorius 
Ivntihtinėjamas.

įHįooklyniepiai, jus galite gauti “Laisves” admini-Spyri- > ’ <i. _ —— tete _ _ >te. _ .te. .... - tek tete _ te.. .J
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PAKEITIMAI PARTIJOS 
NARIAMS DUOKLIŲ 

MOKĖJIME

į $31 ir $40—po 75c. savaitėj.
5. Uždirbantysis tarpe 

i $41 ir $50—po $1 savaitėj.
Tas, kuris uždirba po 

daugiau kai $50 į savaitę, 
be dolerio į savaitę duoklių,

Giltinė, Kuri Vadinasi 
“Amerikos Civilizacija”

Jokioj šalyj visame pa
saulyje tiek daug neserga 

nepaprastais i ši‘’dies h’ vėžio ligomis, 
4iž kuriuoslka,P Amerikoje. Nors A- 

• . 'gaus speciališkus pakvitavi-jmeiikoj žmonės, kad ii dai-
i tas su Sekretoriatu turčj°jmus

. .......... tL Į susirinkimą kuriame! visa- Į Kiekvienas narys
kad .apgavus tūlus PU®U|į švaiste naują P anQ'mok6ti duokles, kaip šaky- 

i • r-.-r * • pnnlrniimn ntn'imn rlnnk'lin i ’ 1 v
— ^3 v

atitraukus Komunistų Part 
juos nuo rėmimo darbiniu-m a, 
kiško -sparno. Bet 
tas nepavyks.

Smetonos Kruvinojo klika 
žudo ir kankina kalėjimuo
se, o' Vitaitis-Gegužis-Gri- 
gaitis už tai- mus plūsta ir Sumažintos duoklės m
remia Smetoną Kruvinąjį, Ižiaus uždirbantiems,—dide- ueuuivllu ( b 

žmo’ palengvinimas gaut nau- į į[,s apdėtas 
jų narių. .mokestimis,

'mes-! Partijos Centro Komite-i ... „ snecialis

skelbdami jį “geru : 
gum”!

Lietuvybę ir tuos “žymes-' 
nius apvaikščiojimus’L fa
šistai čia kaišioja tik i 
tikslu, 1 
nesusipratusius ,SLA narius 
darbininkus ir ą

Į mus.
Kiekvienas narys turės

mokėjimo narinių duoklių į 
’'artiją. Kaip j

------ , nesenai buvo pa-.
iinmc I skelbta, kad naujas duoklių Į jiems į _ ’ j .** i

i mokėjimas eis sulyg savai
tėmis ,ir kiekvienas narys 
Įmokės 2 nuošimčiu savo sa- 
Įvaitinio uždarbio. Tačiaus, 
i apsvarsčius šį klausimą pla- j
toliau, paaiškėjo, kad tas Į

bininkai, jaučiasi geriau 
pavalgę, gražiau apsirėdę 
(kol turi neblogo darbo), o 
kai kurie sako, kad leng
viau ir dirbą, negu, saky
sim, tokioje Lietuvoje, ta- 
Ičiaus Amerikos gerovė, jos 
civilizacija, jos gardumai ir 
linksmybės pasirodo gana 
blogas dalykas iš gamtinio

Tai “Karžygiai”
So. Bostono menševikų I toliau, paaiškėjo, 

lapelis veršio entuziazmu Įgali dalį darbininkų, kurie; 
surinka: “Socialdemokra-1 labai mažai teuždirba,' at-i 
tai suprovojo Kauno poli-’stumti nuo revoliucinės or-i 
ciją”. “Keleivis” duoda su-į ganizacijos. Todėl šis su-i 
prasti savo nelaimingiems Į sirinkimas nutarė pakeisti! 
skaitytojams, kad ’ Kauno ■ kai kurias kategorijas, su- 
policija yra labai gudri, bet mažinant mokėjimą, 
ir vis tik negalėjusi atšilai-1 Kaip dabar yra nutarta, 
kyti prieš dar gudresnius kiekvįen^’ Partijos narys, 

pradedant su Naujais Me- 
Įtais, turės mokėti kas sa- atneš girdelių pasėkų Parti- 
j vaitę :-f- 
i 1. Uždirbantysis į savai
tę $15 arba mažiau—10c.

i savaitėje. Neturtingas far- 
iinerys arba šeimininke, ne
turį įęigų—po tiek pat. 

'Mėnesiui, vadinasi, išeis

socialdemokratus.
Tas visas triukšmas daro- Į 

ma tik todėl, kad Lietuvos' 
fašistų teismas pripažino' 
social-demokratų partiją le- i 
gališka. Pasak “Keleivio”, 
socialdemokratai teisme nu
rodę, kad fašistinėj Lietu-1 
yoj organizacija gali būtij

ĮUždaryta tik del sekamu a|)ic. f ccnt'l (n’“’ lle-
“igu dabar mokama).

2. Uždirbantysis nuo $16 
$25 į savaitę—po 25 c. 

JL,0S ’Savaitėje.
vhro i 3- Uždirbantysis tarpe 
/ $26 ir $30 į savaitę—pa 50c. 

• at- savaitėj.
i

Nežiūrint BSSR lietuvių' 
kolonijų išsisklaidymo ir ne- 
skaitlingumo, per paskutinius 
trejus metus atidaryta 12 lie
tuvių pradžios mokyklų, vie
na valstiečių jaunimo mokyk
la, organizuoti kursai mokyk- į 
los darbininkams prirengti; j 
nemažai taipgi padaryta k n y-Į 
gų leidimo reikalu.'

i ta, kas savaitę ir sulyg tos 
savaites uždarbiu. Saky- 

'sim dailydė (karpenterys) į 
i vieną savaitę uždirba $50 i i 
savaitę o kitą—tik $10. Už 
'pirmąją jis turės mokėti $1, 
Į o už antrąją—10c? O' jei 
i trečią savaitę, -------- ,
i jis visiškai nedirba, tai 
įgaus paliuosavimo ženklelį 
(exempt stamp).

Ši nauja mokėjimo siste- 
ima įeina gallon su naujais ;s6'iš to 'skaičiaus buvo' pa- 
i (1930) metais. Todėl kiek- pjauti vėžio.
vienas narys privalo tatai i ..... ..............
atsiminti.

Šis Centro Komiteto 
Sekretoriato j 
lyra labai naudingas ir jis i liga pakirto jau 196 iš to 

’•skaičiaus.
jos plėtotei. Nuo minėtų dviejų pavo-

Šiuo tarpu, kuomet eina jingiausių ligų dar kur kas 
didelis vajus už naujų na-1 didesnis skaičius mirė nuo 
rių gavimą. Kiekvienas 11927 rrfetų iki dabar, kaip 
Partijos narys privalo pa-'rodo įvairių miestų apy- 
sirūpinti gauti po vieną, skaitos, nors centralinis 
nemažiau, darbininką į biuras Washingtone dar ir 
Partiją, kad sustiprinus re* i nesuvedė skaitlinių visai ša- 
voliucines 
kad padėjus 
sunkiose kovose, kur ' jinąi 
yra įsivėlusi.

5,000 nalijų narių Komu-; 
nistų Partijai!

IŠ,000' naujų Daiiy Wor-1 
keriui skaitytojų!

(hleiskim |gyvenimo atžvilgio-(MieisKim, i. Washingtono Apyskaitų 
(Censo) Biuras praneša, 
jog 1900 metais iš kiekvienų 

1100,000 mirčių tik 63 mirė 
nuo vėžio; o 1927 metais jau

1900 m. iš kiekvienų šim
to tūkstančių mirimų buvo 

ir ■tik 132 mirimai nuo širdies 
patvarkymas ligos; o 1927 metais širdies

priežasčių:
1. Jęigu organizacija, 

laiko savo įstatų ąl’bd 
peržengia.

2. Jeigu organizacija 
priešvalstybinį dh'rbą.
Del to “K.” klausia ir 

sako: I 4. Uždirbantysis
Argi Socialdemokratu Par-J--------------------------

ES“...... ... ............ • NAUJAS LAIMĖTAS MŪŠIS TARPTAUTINIO
.J’“\ DARBININKU APSIGYNIMO 
i’o Komiteto nutarimus, par
tijos organo. “Socialdemokra-1 
to” komplektus arba 
c i a 1 demokratų f rak c i j os 
reiškimus Seime, 
aišku, jog nei 
prasižengimų partija nėra pa
pildžiusi. 'j 
mas buvo sauvališkas, netei
sėtas smurto darbas, ir todėl 
jis turi būt atšauktas.
Tai kokis čia gali būti su-, ikt- 

provojimas? Social-demo- j 
kratai nevedė jokio prieš- 
fašistinio valstybinio darbo, 
tai pripažįsta jie patys. Už 
ką tuomet juos fašistai 
baus ir laikys nelegališką 
jų partiją? Kokis čia tuo
met gali būti suprovoji- 
mas? Juk Lietuvoj šian
dien visokios davatkų orga
nizacijos'yra viešos.

Vadinasi, Sovietų vyriau
sybė, komunistai, visomis 
pajėgomis kelia iš letargo 

Iilgai miegojusius lietuvius 
valstiečius ir darbininkus. 
Ar caro valdžia, kurią taip 
labai garbino Smetonos ir 
kiti Vitaičio ir Gegužio sė
brai, darė ką nors pana
šaus? Toli to! Priešingai, 
jinai spaudė ir persekiojo 
kiekvieną pasijudinimą. 
Smetona Kruvinasis ,ir, visa 
j o kl i k a u z, tai, cąrųį \ ko j as 
laižė, o šiandien-Vj£aMš/Sii 
Gegužiu ir'; Ko. jie)|i^jkojaš 
laižo, nes ; jatį Jdąiją fi|tra, gi 
jie vartoja1 dąūg/;4^esnius 
būdus prieš įdąrbinimįųs net 
už carą MiKe.į į - H L

Taigi, daugiai! negu žiop-į 
las Vitaičio tauškimas, kad? 
komunistai kovoja už pa
naikinimą net “menkiausio 
lietuvybės požymio” . Susi
vienijime. Susivienijimas 
yra lietuvių organizacija ir 
ji kitokia nebus. . . . . . . , inpenkis, o jeigu .pasirodys, J<ad

Skirtumas tarpe komu- galima išplatinti, 4------ 4
nistų ir fašistų, tačiaus, Jaugiau.
yra tame, kad pirmieji, bū- Į Lapkričio 20 d. Tarptautinio 
darni tais pačiais lietuviais, Darbininkų Apsigynimo sky

rius buvo surengęs šokius pa-yra darbininkai, ir kovoja

tarpe

kovotojų eiles,'kai už tris paskutinius me- 
Partijai tose tus.

Dar vieno rankpelnio gyvy-i lidai inga rūstybė mainierių 
i bę išgelbėjo Tarptautinis Dar-1 tuose protestuose įvarė baimę 

; anglies ir plieno 
i karaliams, ir žymia dalim pri-

š plieno | tenaitiniams
nagų iš
Salvato-; sidėjo prie Accorsio paliuosavi- 

i mo.
Tais pagelbos ir kovos būdais

252 Metą Senis, 24-tos 
s Pačios Vyras

Kaišein miestėlyj, Chini- 
joj, gyvena 252 metų am
žiaus senis vardu Li Čing- 
• Yun. Kada gandai apie to
kį jo amžių padiekė Chinų 
Universiteto profesorius, 
jie tuom nenorėjo tikėti. 
Bet paskui profesorių suda
ryta komisija' pradėjo tyri
nėti metrikus ir kitus doku
mentus, ir surado, kad jis 
ištikro jau yra atgyvenęs 
daugiau, kaip 250 metų ir 

'dar nesirengia mirti.
1 Jis gimė 1677 metais, lai
kais Chinijos imperatoriaus 
Kang Hsi’o. Iš jaunystės 
buvo vaistininkas (aptieko- 
rius). Tūli spėja, gal bega- 
mindamas vaistus atrado

prie kokias stebėtinas žoles, ku- 
• • j irios taip ilgai palaiko gyvy- 

Į_;bės “elektrą.”
Gastoni-i Li Čing-Yunas pragyveno

J<ad būtų ibininku Apsigynimas; i 
vieno tokių i jr anglies kapitalistų 

<. * - * L“; traukė itala mainierį
Taigi jos uždary- |rę Accorsį. ‘ 

Jungtinių Valstijų 
ministerio Meliono, Pittsburgh© Tarptautinis Darbininkų Apsi- 

aikščio”, vadovaujami, gynimas apsaugojo gyvybę šc- 
siuroėiės buvo padarę Į šiolikos Gastonijos streiko vei- 

Isuokalbį—pasiųst Accorsį į dabar gi—Accorsio. O tai
elektros kėdę/ Jam buvo pri- i pasisekimai, kurie akstiną 
metama, būk tai jis nušovęs į Tarptautinį Darbininkų 
valstijos kazoka Downey 192? ’gynimą prie naujų žygių, 
m. rugp. 22 d., Cheswicke, Pa., pasmarkintos kampanijos delei 
kur policija žvėriškai užpuolė išgelbėjimo C. D. Saylors o, au- 
ramią 3,000 mainierių dernoų- ^^0 organizatoriaus C----- - .

prieš J°j, kuris tik šiomis dienomis .23 pačias ir dabar turi jau 
tapo areštuotas, būk tai kaip 24-tą, kuri yra 60 metų am- 
“nųšovėjas” tenaitinio policijos • žiaus. Žmogus yra drau- 

vado. giškas. Jeigu ką ir blogai
Streikuojantieji Ulinojaus darant mato, 

mainieriai dešėtkaiš areštuoja- 'pfktihaf l^atį 
mi. Tai naujos bylos, kurio-' niekina 1 ' 
mis rūpinasi Tarptautinis Dar-Į t 
bininkų Apsigynimas, turintis i ■ 
ajnt savo rankų dar šimtus se- j 
nesnių bylų: j

Klasių kovai Amerikoj aš-!
Tarptau- j

finansų

į, protestuojančią 
ir Vanzetti nužudymą.

rūpesnį Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, buvo 
surinkta ' visa eile liudininkų, 
^įrodančių nekaltumą Accorsio, 
kuris tuo laiku buvo už šešių 
mylių 'ųuo demonstracijos vie- 

‘tos. ■ Tarptdutinis D. Apsigyni
mai pastalė sąžiningus' ir ga- i 
bins advokatus'. Jie supainiojo I 
ir sudąužė 'visus melus’ parsi-! 
davėlių,* kurie buvo kapitalistų * trėjant ir platėjant, 
papirkti ir susimokinę kreivai ■ tinis Darbininkų Apsigynimas; 

i liudyti prieš kaltinamąjį Aėcor-: U‘yja vis didesnės svarbos.

stracij 
Sacco

Per
perdaug nęsi- 

v ’Kstftihiriką’ ne
tik apgailestauja 

blogą darbą.PORTLAND, OREGON
f '1 ■: gLLlXL’I n ( |

ĮAt puriai b ’ $ > U: j Ų
D. L. ;D. k-tosĮįkąo^oš šiųsiriii- 
kimas; Aliniame' išrinkta-'komi
sija rūpintis surengti balių sy
kiu su yViUamette: kuopai No
rima surengti apie , kalėdas. ■,. > •,
Buvo pasiūlyta .užsisakyti ^Dar-,1* i Kiekvieno lietuvio darbiniu-i ____
bininku Kalendoriaus 15:'ek-! \i1]n Appnrąi-n nrpstn din J<0 prievolė yra tapti tos orga-|mas Alaska,
zemplioriu, bet nutarta tik- L L-j’i hizacijos nariu; ir kiekvieno'nos Tarptautinu Darbuunkų!^ .Q iosiosZnal.jo vra parei. 

...psigymmas pasiėmė globon .10 |jkti 'ke|is k veiklesniu 
žmoną Eliza su trimis kudikia.s jkj -iol b(JV0 
ir maitino juosius. I f

Ir ne tik medžiaginiai ir tei
siniai • Tarptautinis Darbininkų

> Accorsį 
su jo šeimyna-? bet bendrai su 

sušaukė-

tai tuomet

savo klasės reikalus Tie r«mimui .Gastonijos istreikic- Apsigynimas gelbėjo u.< savo Klases reiKalus. Jie ri|j Papr^tai tokie šokia; lai- f . - ..
komi šeštądieiiiais Linų svetai- Komunistų. 'Partija
nėj, bet kuoidet itą idieiią 'svd- šimtus' masinių protesto mitin-' 
tainė buvo užim.tar ___
surengti trečiadienio vakate, 
tai, veikiausiai, dėl To ir .žmo
nių mažai atsilankė. J^^fii’o' li
ko /tiktai $6? * ♦ m ? * A*H?•* " 5 ?.'|*yprtč Pittęburghe ir1 abelnhi va-

Portlandiškis

kovoja visųpirmiaųsiai 
pdeš lietuviškus buržujus 
ir darbininkų piulkin tojus, 
o fašistai stengiasi sustip
rinti šavo ' buržuaziją.1 Mes 
remiam- prieš-fašistinius ko
votojus Lietuvoje, kuriuos

rių. Paprąątai tokie šokiaį lai-

tai buvo ■ prieš biiržuaziniūs nevido- 
. i mis, kurie’ kėsinosi elektra su

deginti Accorsį.' Tie mitingai 
turėjo nusvertam bš veikšntės,

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Gruodžio 16:
—Suareštuota ęętįe^burgo sor 

vieta . nariai, 19,05. — Vilniuj 
darbininkų streikas ir demon
stracija, 1918.

Alaska ir Jos Žemės 
T artai

šiaurės Amerikoje, netoli Beringo 
j sąsiaurio, yra šaltas kraštas, vadina- 
---  Alaska savo plotu 33

I kartus didesnė už Šveicariją. Šitą 
' kraštą atrado rusų keliauningas Be
ringas dar Petro Didžiojo (XVIII 
ŠifntmcČio pradžioj) laikais, keliau
jant ekspedicijai Alaskos link, buvo 
pęrcita per sąsiauri, kuris vėliau ta
po pavadintas Beringo sąsiauriu. 
Baltosios rases žmonės apsigyveno 
Alaskoje 150 metų atgal. Jie tenai 

l užsiima medžiokle ir brangiųjų ak
menų rinkimu. 1867 metais Alaską 
iš rusų nupirko Amerikos Jungtinės 
Valstijos už 7,200,000 dolerių. Bet 

į prie Alaskos žemės’ turtų išnaudoji
mo prieita tik nesenai, po to, kai ten 
buvo atrasta aukso rūdos. 1910 me
tais Alaskoje jau buvo 14 nedidelių 
miešti}. žymiausi , jų: Fairbanks, 
N >mo ir Sitka, kuriuose priskaitoma 
arti 3,000 žmonių. Visoje Alaskoje 
yip per 54,000 gyventojų. Alaskoje 4 
be aukso ir platinoj rūdų dar ^ra: 
vario, sidabro, švino, marmuro 
akmeninės anglies.

X
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UŽKVIESTA
Yra Užkviesta ant Labiausiai Nepaprasto

New Vorko Miesto Istorijoje

įuras

WATERBURY, CONN.

nes

WORCESTER, MASS

nan

ŠIAS SVARBIAS KNYGAS DAR
GALITE GAUTI

PO 10 GEISTŲ IR DAUGIAU

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street , 

New York City

ir SLA. fašistiniai 
galės braukti lauk

kurį surengė 
Pirmiausiai 

komedija 
Buvo solis- 
ir muzikos 
Choras su- 

Iš so- 
sudai-

Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuro Pareiškimas 
Į Pildomosios Tarybos Prakeikimo Rezoliuciją

Fašistai Bijo, Kad SLA Vadovybe 
Nepatektų į Darbininkų Rankas

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PlANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

Aido Choras mokinasi 
operą Kornevilio

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios 
Victrola Radiolos

Išbandykite Šiandien
Juos išdirba

STANLEY PAUL 
103S Spring Garden St- 

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

Antrašas: 132-136-140 West 14th St, New York, tarpe 6th ir 7th Ave.

Gerai Jsitėmykite: Išpardavimas Bus Aprybuotam Laikui

Susivienijimas Naudojamas Fašistinei Politikai
Tam pačiam posėdy, kuriame prakeikė. K. P. Lietuvių Centro 

Biūfą,' Pildomoji Taryba skaitė Lietuvos fašistų atsišaukimą 
del paminėjimo monarcho Vytauto Didžiojo 500 metų mirties 
sukaktuvių. • Ir apsvarsčius nutarė / “užgirti minimos šventės” 
rengimą. Toliaus ragina SLA kuopas ir apskričius “prisidėti 
prie minimos Šventės rengimo'Amerikos lietuvių kolonijose, taip 
pat SLA organas privalo šios šventės rengimui’ patarnauti kiek 
daugiausiai galima, pašvenčiant kiek galima vietos tos rengia
mos šventės aprašymui.”

Kokią naudą turės SLA nariai darbininkai iš to, kad Susi
vienijimo fašistiniai valdonai surengs šventę garbinimui dar
bininkų buvusio priešo monarcho Vytauto? žinoma, fašistai 
turės iš to politinės naudos: jie galės skleisti savo agitaciją, 
galės mulkinti lietuvius darbininkus visokiais ūbaisiais apie “tė
vynės meilę”, nors jie patys “tėvynę” taip myli, kaip vilkas avį.

S. L. A. nariai darbininkai su pasmerkimu turi atmesti 
šį fašistinės Pildomosios Tarybos nutarimą. * -
• Dabartiniai valdonai pagamino Susivienijimui naują kon
stituciją. Joj įdėjo štai kokį fašistinį punktą: “Palaikyti 
ir akstinti ištikimybę Jungtinėms Amerikos Valstybėms ir 
apvaikščioti žymiuosius įvykius ir pasižymėjimus lietuvių tau
tos istorijoj.” ' ,

Kam tas reikalinga ? Ogi tam, kad- fašistai, kurie dabar 
valdo Susivienijimą, galėtų dar geriau naudoti tą organizaciją 
savo politikai ir kad galėtų prašalinti iš Susivienijimo bile 
Kovojantį darbininką. Jeigu ta reakcinė koųjtitucija būtų

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot 

MENDELO

GEORGE MASILIONIS 
377 Broadway, South Boston, Mass

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKU 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

social fašistus 
Susivienijimas visais a 
fašistiniai elementai n 

bjauriai priešdarbininki

Ęokią Teisę Turi Fašistai Savintis Susivienijimą?
Mes norime paklausti Pildomosios Tarybos, kokią teisę turi 

fašistai savintis Susivienijimą ir naudoti jį savo politikai?
Tautininkų (fašistų) partijos organas “Sandara” lapkričio 

8 d. laidoj (1929 m.) štai kaip savinasi Susivienijimą:
“Štai ir nominacijos į tą organizaciją paskelbtos. Dalyvauti 

jose yra visų reikalas, nes nominavimas mūsų sąlygose reiškia 
beveik tą patį, • ką: .i|' išrinkimas. Padavę mažiau balsų negu 
priešingoji pusė, mes būsim moraliai pralaimėję, nes duosim 
progos tikėti, kad arba mūsų pajėgos bėgyje pastarųjų dviejų 
metų gerokai sumažėjo arba mes nepaisom kas atsitiks su SLA.

“Amerikos lietuvių tolimesnis judėjimas žymiai priklausys 
nuo to, ką nominuosim ir išrinksim SLA Ri|domojon Tarybom”

Ką reiškia tokis fašistinės “Sandaros” pasakymas? Reiškia, 
kad tolimesnis lietuvių fašistų judėjimas priklausys nuo to, kas 
bus išrinkta į SLA Pildomąją Tarybą. Jeigu fašistai bus iš
rinkti, lietuvių fašistiniam judėjimui bus gerai. Reiškia, fa
šistiniai sandariečiai galės naudoti Susivienijimą savo partijos 
naudai, lietuvių fašistų judėjimas bus tvirtesnis. Bet jeigu lai
mėtų nominacijas ir rinkimus darbininkų srovė, komunistų va
dovaujama, tuomet lietuvių fašistiniam judėjimui būtų galas. 
Del to prieš komunistus siunta dabartinė Pildomoji Taryba ir 
visi fašistiniai gaivalai. Nei Pildomoji Taryba, nei organas 
“Tėvynė” nieko nesako prieš tokį sandariečių fašistų atvirą 
Susivienijimo savinimąsi.

Pildomoji Taryba šaukia, kad Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras yra išlaukinė jėga. O kokia jėga yra sandarie
čių partija, kokia jėga yra fašistiniai l^pai “Dirva”, “Vienybė”, 
“Sandara” ir social-fašistų šlamštai “Naujienos”, “Keleivis”? 
Tie laikraščiai atstovauja fašistų ir social-fašistų partijas—iš
laukines jėgas. Tos išlaukinės fašistinės jėgos savinasi Susi
vienijimą, mobilizuoja savo spėkas, kad palaikyti tą organiza
ciją savo kontrolėj, idant būtų galima ją naudoti savo politikai, 
idant per ją būtų galima plėsti lietuvių fašistinį judėjimą. Ko
dėl Pildomoji Taryba nei žodelio nesako prieš tas išlaukines jė
gas? Todėl,' kad pati Pildomoji Taryba susideda iš fašistinių 
elementu.

Bus nauja orkestrą, 
žaislų. Prasidės 9-tą 

vakare. Įžanga 40 cen- 
Kviečiame visus atsilan- 
ir linksmai laiką praleis-

bando “išgąsdinti” Susi- 
kad komunistai siekia “užkariauti 

Lietuvių Amerikoj tikslu jį naudoti tos partijos 
jos idėjų skleidimui.” O Susivienijimas, girdi, 

pamatais 
s, labda-

Nuo Red.—Jūsų Choras pri
klauso prie Menininkų Sąjun
gos ir turi visų chorų antra
šus, todėl delei žaislų gali 
kreiptis laiškais į chorus ir su 
jais tartis, o ne per laikraštį. 
Juk negalima laikraštį, pavers
ti susirašinėjimų įstaiga.

S. L. A. Nariai Darbininkai, Kovokime Prieš Fašistus
Mes raginame SLA. darbininkus narius į kovą prieš fašis

tus. Darbuokitės, kad fašistai būtų iššluoti iš Susivienijimo 
vadovybės, kad Susivienijime būtų sudaryta darbininkiška va
dovybė.

Darbininkai, darbuokitės visose SLA. kuopose, kad kuo dau
giausia balsų būtų paduota už darbininkų sriovės kandidatus, 
kad į seimą išrinkti kuo daugiausia darbininkiško nusistatymo 
delegatų.

‘ ‘Visur kuopose ir apskričiuose kovokite prieš fašistų politi
ką. Dėkite pastangas, kad SLA. kuopos ir apskričiai tarnautų 
darbininkų klasės reikalams, darbininkų kovoms už geresnį 
gyvenimą.

nau- 
Varpai 

(Tai jau sena opera ir dauge- 
lyj vietų lošta net virš dešim
ties metų atgal.—Red.). Visi 
choro geriausi aktoriai daly
vauja lošime. Vėliaus bus 
pranešta, kas kokias roles loš.

Aido Choro Koresp.
J. Kižys.

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidury® vien tik iš 
importuotų tabakų.

priimta; tai Susivienijimo nariai darbininkai, kurie išeitų į 
streiką del pagerinimo gyvenimo sąlygų,’ ir kuriuos kapitalistai 
ir kapitalistų kontroliuojama valdžia paskelbtų “neištikimais,” 
būtų išmesti iš Susivienijimo. Blogėjant Amerikoj darbininkų 
sąlygoms, darbininkai pataps kovingesniais pradės siausti 
didesnė reakcija prieš darbininkus, kiekvienas pažangesnis 
darbininkų judėjimas bus smaugiamas, kiekvienas kovingesnis 
darbininkas bus pąskelbtas “nčištikimu,’ 
valdonai, vaduojantis tokia konstitucija, 
tokius “neištikimus” darbininkus.

Ar jūs, SLA. nariai darbininkai, leisitės 
ant jūsų tokius pančius?

Gruodžio 8 d. buvo margu 
mynų vakaras, 
Vilijos Choras 
buvo perstatyta 
“Aukso Veršis.” 
tų, duetų, sikstetų 
gabalėlių. Vilijos 
dainavo keletą dainelių, 
listų, rodos, geriausiai 
navo jaunas vaikinas Maumo- 
niukas ir M. Vąitonaitė. Daug 
apie tai nerašysiu, nes manau 
parašys tie, kurie arčiau stovi 
prie choro. Tik tiek pažymė
siu, kad šio parengimo garbė 
priklauso jaunuoliams solis
tams, kurie lavinasi dainuoti 
ir lošti, ypatingai drg. B. Ra- 
simavičiūteK choro vedėjai, ku
ri padėjo nemažai pastangų 
prie lavinimo. Publikos buvo 
mažai, tik apie 15į0 žmonių. 
Keno čia kaltė? Tai dalis "kal
tės ir tų, kurie savę .laiko dide
liais ir nenori prisidėti prie 
skelbimų išyiešiojimo. O kuo
met kiekvienas 'narys nededa 
pastangų, tai ir mūsų paren
gimai negali būti pasekmingi. 
Skelbimus išnešioja keli drau
gai bei draugės ir tie patys 
visose organizacijose bei kuo-

ATYDA!
Iš 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

Plaukų slinkimą, pleiskanas UT 
kitus galvos nesveikumus paeeK- 
mingai gvdome naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plauku to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins Dai
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rąžykite šiub antrašu:

Gruodžio 3 d. čia buvo 
delis triukšmas, sujudimas, 
tapo suareštuoti septyni Komu
nistų Partijos nariai už lapelių 
dalinimą. Lapeliai buvo dali
nami kviečiant darbininkus į 
masinį mitingą, nes norėta su
organizuoti naują uniją. La
peliai buvo dalinami prie visų 
dirbtuvių ir dalino'ne vietiniai, 
bet iš kitur atvykę ameriko
nai -darbininkai. ‘ Kuomet 
juos suareštavo, tai už visus 
reikėjo' užstatyti kaucijas.

Gruodžio 4 d. buvo prakal
bos. Kadangi lapelių dalinto
jus suareštavo, tai ir lapeliai 
nebuvo plačiai paskleisti, vie
nok į prakalbas susirinko apie 
pustrečio šimto žmonių, di
džiumoj amerikonai darbinin
kai. Iš New Haveno ameriko
nas Richard pirmininkavo ir 
kalbėjo apie uniją. F. Bale 
pasakojo visus nuotikius apie 
Gastoniją. Taftas iš Bostono 
kalbėjo apie T. D. A. ir kvietė 
visus darbininkus prie jo pri
klausyti. Kadangi laike pra
kalbų buvo ir keletas policistų, 
su šnipu Balanda, tai Visi kal
bėtojai pajuokė policiją. Au
kų surinkta 21 doleris su cen
tais. Buvo išdalintos aplikaci
jos įstojimui į uniją ir dauge
lis sugrąžino jas užpildę. Gir
dėjau, kad greitu laiku bus 
sušauktas antras tokis mitin
gas.

Į pose. Prie to darbo turėtų 
‘prisidėti visi ir visos, kurie tik 
| priklauso prie organizacijų, 
;tuomet ir pasekmės būtų kito- 
I kios.

Aido Choro metinis susirin
kimas įvyks 29 d. gruodžio, 
4-tą vai. po pietų. Visi nariai 
turi atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj fašistinė Pildomoji Taryba 
savo suvažiavime spalių 16 d., 1929 m., priėmė prakeikimo re
zoliuciją prieš Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių Centro 
Biurą už tai, kad pereitą vasarą Centro Biuras savo išleistame 
pareiškime numaskavo fašistinius gaivalus, kurie valdo Susivie
nijimą, ir paragino SLA. narius darbininkus darbuotis, kad iš
šluoti iš Susivienijimo vadovybės fašistus 
paimti vadovybę į savo rankas, kad 
žvilgiais tarnautų darbininkams, kac 
galėtų naudoti tos organizacijos savo 
kai politikai.
' Pildomoji Taryba savo rezoliucija 
vienijimo narius, šaukdama 
Susivienijimą 
reikalams ir jos idėjų skleidimui.” O Susivienijimas 
“yra sukurtas ne partijų reikalams, o fraternalizmo 
paremta Amerikos lietuvių tautinė, apdraudos, pašalpo 
rybės ir kultūros nepartinė organizacija.”

Del to Pildomoji Taryba nutarė “Pasmerkti Amerikos Komu
nistų Partijos lietuvių sekcijos Centro Biuro tokį žygį, kuriuo 
siekiama užkariauti SLA organizaciją partijos naudai, tuo 
tikslu sėjant SLA narių tarpę neapykantą, vaidus ir suirutės, 
kaip lygiai pasmerkti ir SLA nario J. Siurbęs konspiratyvius 
žygius prieš savo organizaciją tikslu ją pavesti Komunistų Par
tijos kontrolėn . . . ”

Nepaduodama nei trumpiausios ištraukos iš Centro Biuro pa
reiškimo, Pildomoji Taryba bando padaryti iš to “baisų bau
bą”, kad Susivienijimo nariai darbininkai “persigąstų”. Bet ji 
tuomi nieko neatsieks: Susivienijimo nariai darbininkai nebijo 
to “baubo”.

Fašistiniai Susivienijimo valdonai, šaukdami apie “pavojų 
Susivienijimui” iš komunistų pusės, parodo, jog jie labai bijo, 
kad Susivienijimo vadovybė neišslystų iš jų rankų ir nepatektų 
į darbininkų rankas.

Ar Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuras tu
ri teisę raginti SLA narius darbininkus iššluoti lauk iš Susi
vienijimo vadovybės fašistinius gaivalus ir paimti Susivienijimą 
i savo rankas? žinoma, kad turi, nepaisant kaip. Pildomoji Ta
ryba nesmerktų mus už tai.

Gruodžio 31 d., prieš 
jus metus, Aido Choras rengia 
šokius 
bus ii

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytini gyvenimą 
| Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 

aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybes.
Knygoj “Patarimai Moterims” rašoma apie moterų lyties 

reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos.
Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 

su prisiuntimu
Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 

skaitymo knygelių.
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nebegaunamos knygoj vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai mokslinė knyga, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi meilė. Tai buvo vienatinė tokia 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdami po $1.00.

Reikalavimus ir pinigus -siųskite šiuo adresu:

J. BARKUS
Box 129, Gen. P. O. New York, N. Y.

UŽ DYKĄ! KUPONAI Už DYKĄ!
Tik šio laikraščio skaitytojams mes atmokėsime car fare—atvažiavi 
mo kaštus laike šio didelio išpardavimo, pirkusiems Už nemažiau $2

VIRŠ MILIONO DOLERIU 4^
vertės Įvairių daiktų, susidedančių iš vyram, moterim ir vaikam šilkų, marškonių 
ir vilnonių apatinių drabužių. Vyram šilkiniai marškiniai, e šilkines kaklaraikštės, 
pirštinės ir apatiniai; moterims kailiniai-futros, dresū.s ir naktiniai aprčdalai; 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 uždvka.

IŠPARDAVIMO

$1,000 Tik už 60 Centą •
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių' 

stebuklingu žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir atuo* 
sinį kalną parodytum, tai ‘•jatn malo' 
nesnė būtų sveikata, negu trfs aukso1 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsjį 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuoae- 
miestuose. ’

Pinigus siųsk čekiu arba moMy 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastais 
laiške. 1

z M. ZUKAITIS / ¥
25 Gillet Road, Spencerport, N. T.

Fašistinis Smakas Turi Būt Nugalėtas
Bešaukdama apie “pavojų” Susivienijimui iš komunistų pu- 

■ sės, tuo pačiu sykiu Pildomoji Taryba su fašistiniais elemen- 
I tais daro visokius planus, ruošia naują reakcinę konstituciją, 
‘kad pasigriebti Susivienijimą į savo rankas ir naudoti savo'in- 
' t erosam s.

SLA. nariai darbininkai, tuojaus pradekite kovą prieš fašis- 
jtinius gaivalus, nes, kiek laiko prabėgus, gali būt per vėlu : Sūsi- 
į vienijimas gali patekti tik Į kelių fašistų rankas ir nariai gali 
I prarasti visas, teises Susivienijime. Fašistai naujojoj konstitu1- 
i ei joj sako, kad seimas šaukiamas kartą į keturis metus, 
kad Pildomoji Taryba renkama ant keturių motų. Pil- 

' niausią /Kontroliuodami Susivienijimą, fašistiniai gaivalai vė- 
' liaus (£ali paversti tą organizaciją į apdraudos kompaniją.

Dabar laikas SLA. nariams darbininkams sudaužyti tas fa- 
išistų žabangas ir išgelbėti Susivienijimą nuo fašistinio smako, 
kuris žiojasi jį praryti.
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(Tąsa)
—Nepaisyk, brolyti, nepaisyk,—ramino* 

Kirklis.—Juokingiausia to viso pusė yra 
tame, kad Murphy yra visur gerbiamas, 
kaipo geriausias patrijotas ir vokiečių 
apkentėjas. Bet už tai jis pralobęs!...

NEW HAVĖN, CONN

turėjo metinį
Nors ne \visi nariai susirinko,! 
bet susirinkimas, buvo labai; 
gyvas. Priėjus prie kuopos i 
valdybos rinkimo, išrinkta visi; 
senieji nariai, išskyrus prot. | 
raštininką, kuriuomi išrinktas 
J. S. Koncas. Valdybos 
riai visi pasižadėjo dirbti

—Jonas Bogoslavskis. ..
—Ar. jis tiesą sako?—kreipėsi kapitonas

į nejaukiai bestovintį Rudį.
—Ne! Jo vardas yra Petras Vilkas! Jis

N. mieste buvo socialistas. O dabar tar-j 
nauja kaizeriui—vokiečių agentas. Slia-1 
keris...

—Ar tiesa? Prisipažink.
1 Petras nieko neatsakė.
Jam buvo duota pasiūlymas gražiuoju: |negerai, 

stoti į armiją, arba eiti metus laiko kalėti!duokles, 
už nesiregistravimą.' Atkalėjus, vis tiek kuogreičiausiai užsimokėti.

Ėų vėjalis, tarsi gelbėdamas didmiesčio gy-į bus paimtas į kariuomenę, 
ventojams perkęsti vasaros karščius. Jie-į "....... .......
du vaikščiojo pusiau tiksliai: žvalgėsi į|.
krautuvių langus, į praeivius, kurių tą va- jau ė\jo per duris,.ir. pareiškęs 
karą,kaip tyčia buvo gerokai visur. Žval
gėsi į praeivius vyriausiai tuo tikslu, ar ne-;
pamatys kur Zabelės. Daugiausiai apie ją i 
tik* ir tekalbėjo. ' ;

—Ot, jei dabar einam ant to kampe ir su-' 
tinkam ją!...—juokdamasis tarė Petras!,! 
—Tai būtų surprizas.

kad mieštas- galįs duoti be
darbiams darbus—taisyt gat- 
|ves, vandens rynas ir parkus.

.... I Dabar vėl laikraščiuose pa- 
kitų “blofą.” Miestas 

darbą bedarbiams, 
patarė—taisys gat- 

Bct tokie ramini- 
nereiškia. *Visi ži-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR.

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTė;

ne-

Buvo šeštadienio vakaras. Acįomas 
Petrų valkię/josi vakarinėj Chicagos dalyj, 
arti 22-rosibs gatvės. Gražus ir tykus bu
vo oras. Dvelkė nestiprus ir švelnus vaka-

SU

Petras pamąstė.
Dar sykį piktai pažiūrėjo į Rudį, kuris

—Aš esu socialistas, sąžiningas karo 
'priešininkas! Į karą neisiu, nors jūs ma- 
jne ir užmuškit!
i SKYRIUS XXIII.

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus ,

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE. PA.

DETROIT, MICH.
L. D. S. A. 17 kuopos lavinimosi 

susirinkimas bus seredoj, 18 gruo
džio, ■ Draugijų svetainėj, 4637 W. 
Vernon Highway. Pradžia 7:30 vai.! 
vakare. Visos draugūs ateikit, bus i 
skaitoma paskaita apie politinius ką- i 
linius, vėliau bus karštos arbatos ir ' 

linių. Tat atsilankykit ir pašali- i 
atsiveskit. I

Sekr. N. Astrauskiene. I
(298-299) i —

jau duos 
ką bosai

ir tt.
m a i nieko

kad miestas visiem neiš
seks darbo. Bet ką gi ponai 
darys. Alkanus nors graliais 
žodžiais pasotina.

' Dar-kas.
ku-

Bet yra i

na
mų

Kuopa turi virš 20 narių, 
rie pilnai užsimokėję.

i ir tokių, kurie dar už šiuos me
ntus neužsimokėjo. Tai labai 

kad nariai vilkina 
Patartina tokiems

Catania, Sicilija.— Penk
tadienio rytą čia jausta že
mės drebėjimas.

S. L. A. 142 kuopos susirin-į 
įkime buvo renkama valdybai 
į ir nominuojami kandidatai į 
IPild. Tarybą. Sandariečiai I 
piršo Tareilą ir Mikalauską, o j 
Gegužį ir Gugį peikė. Už pro-i 
gresyvius niekas nevarė jokios1 
agitacijos. Jie gavo po 121 
balsų.

j Telephone, South Boston 2805-R

IL £. Pasakantis, O J).
į Optometras ir
1 Optikas

Norintieji tinkamai prisitaikyti
Į savo akims akinius, Treipkitės

Pas mus darbai visai maži-' 
naši ir daugelis randasi be
darbių. Iš kitur nepatartiną i 
čia važiuoti darbo j ieškoti.

—Tai įūtų surprizas. v . j Iškarto Zabelei Chicagoj sekėsi. Gavo
—Ir dar kokis! Sužinojusi motina, vei- 'darbą lengvai ir nesunkų. Atsilankantieji 

kiaušiai bent tūlam laikui pamirštų mano svečiai, kurių didžiuma būdavo nuolatiniai, 
ir Juozo likimą.

—O gal ji jau namie?
—Kur tau! Tik savaitė kaip gavau nuo dešimtuko.

Kopkos laišką.. .Nieko nemini. Beje, mo
tina netgi prašė per jį, kad jieškočiau. Ji 
turbūt negali įsivaizduoti, kokis didelis ir 
platus ąitas purvinas miestas.

Besikalbėdami, abu vyrai, paėję keletą
blokų/pasisuko į tą vietą, kur randasi Mel-
dažigr svetainė ir buvo bemaną grįžti atgal 
į srfvcrbutą. Tik staiga, nejučiomis,- prisi-j 
antino prie jųdviejų diržingas, bet miklus | boti. Visuomet vengk ir'bijokis, kad kat-jku darbai jau užsibaigė.

/įuodbrūvis policijantas ir kaptelėjęs Petrą (Tas svetys ar “pašalinis” neįtrauktų į kil-i bedarbių eilės padidėjo.
< pž-rankos, storai sumykė: .pas. Sekmadienį arba šiokią dieną gavusi

—Wait a minute! liuoslaikio, neturėdavo kur jį praleisti. Iš-
Pastebėjęs “dėdę,” Adomas^ sukoncentra- eis į gatvę pasivaikščioti—tuojaus žiūrėk

vo visas savo pajėgas, kaip žmogus, prieš ir kokis prikimba: siūlosi, Sneilinasi; akį 
L'į kurį stovi klausimas gyvybes ir mirties, ir merkia.

susimetęs atgal, žuvo minioj. ” ‘............... ..
Laikydamas Petrą, policijantas pradėjo i kas jie per vieni?

L švilpuku švilpti, šaukdamas daugiau pa
galbos. Adomas jau buvo įsmukęs į 22-ra 
gatve beeinantį tramvajų, važiuojantį mie
sto gelmėn. Bet, varge! Paniekęs kertan
čią gatvę geležinkelio liniją, tramvajus su-

■ stojo, nes tuo kartu ėjo prekybinis trauki-
į "nys. Būdamas vikriu ir greitu, Adomas, Įsios atšparumui. L 
. kaip žaltys, susimetė per tramvajaus duris | mergina būtų dingusi.*
I iįiišsprukęs iš jo, pasišokėdamas nusigrie-1 štai Mrs. Pratt name gyvena vienas jau 

bč už lėtokai einančio vagono kopėčių ir!pabuvęs vvriškis,/turtingas ir 
į nuvažiavo. . _ . -Kas dien jis t v ’ 1 ’ ’

. Už trumpos valandikes pribuvo pora po-į va, nežinodama, Ąas atsakyti, kaip įver- 
licijantų ir vienas civilinis valdžios šnipas, tint. Akyplotu bedali imti.

mandagiai linkui jos atsinešė ir retas kat
ras po lėkštė nepalikdavo penktuko arba 

. Buvo paliekančiųjų ir po 20,1 
'net 25 ir 50c., bet pastarieji turėdavo dar 
ir kitokių tikslų be patarnavimo: įvezdin- 
davo jie pinigus “meilės” spekuliacijoj. 
Panašių mergina vengdavo, kaip ligos.

Ilgainiui, tačiaus, gyvenimas ėmė įgristi. 
Visuomet vienai nuobodu. Guli viena, ei
na į darbą vįena pati; dirbant—taipjau nė
ra net siDkuo draugiškai, atvirai pasikal-

Vaikinai piršdavosi kiekvieną dieną. Bet 
’ Šis klausimas jai galvą 

suko. Nesykį ir ne du jai prisimindavo 
Tofilės pasakyti žodžiai: “ 
kurių gerai nepažįsti.”
Smitho ir ans; kad tik kiek būtų įvėlęs į 
amžiną sarmatą. Tiesa, Smithas, palygi-

NEW BRITAIN, CONN. »

Mulkina Bedarbius
Bedarbė ir šiame mieste pa

didėjo, daug darbininkų tapo 
paleista iš darbo. Be to, daug 
darbininku vasaros laiku dirbę 
kur nors ant ūkių irgi sugrįžo 
į miestą ant žiemos, nes lau- 

. Tad

iI SOUTH BOSTON, MASS.
447 Broadway

LIETUVIS GRABORIU
MB

Toronto; Canada
Gražiausias koncertas bm 

lioj, 21 gruodžio, Agnės svetainėj, 
kampas Dundas ir Grace gatvių. 
Pradžia lygiai 8-tą vai. vakare. Pir
mu kartu čia atvyksta garsūs daini- I 

jninkai F. Stankūnas ir K. Menkeliū- 
jniūtė. Apart tų garsiųjų dainininkų 
'bus ir jvairių pamarginimų. Po 

’ koncertui bus šokiai prie geros mu- 
jzikos. Tat kviečiame visus vietos ir 
įpielinkės lietuvius atsilankyti, nes 
tai pirmas toks vuikus koncertas čio 
ivyks. Nepraleiskit šios progos, kita 

! tokia negreit pasitaikys. Įžanga tik 
50c. Vaikams nuo 10 iki 15 metų 
15■centų.

Kviečia Rengėjai.
(297-300)

HAMTRAMCK, MICH.
D. S. A. 130-ta kuopa rengia 

ketverge, 19 d. gruodžio, 
3014 Ycinans St. Pradžia 

vakare. Bus dvi temos: 
verta palaikyti A. Ž. V. 

Draugijėles „ tokias, kokios jos dabar 
yra?” (2) “Kaip darbininkai turi žiū
rėti į kalėdų dovanas ir kalėdoms 
pritaikintus visokius diedukus.” Kvie
čiame visus atsilankyti, ypač narės, 
nepamirškite ateiti.

Rengėjos.
(297-299) |

nedč- Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker
I

L. 
diskusijas 
po No. ; 
7:30 vai. 
H) “Ar

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

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

L kurie susilaikę tramvajų, pradėjo krėsti, 
į jieškodami Adomo. Užkeikę bjauriais žo- 
I džiais, ^ieškotojai grįžo atgal.

Nugabentas į policijos nuovadą Petras j

Bus apie suvirs dvi savaites, 
kaip bedarbių armija pradėjo 
lankytis į miesto majoro ofi
są. Ypatingai vieną panedė- 
lį didelė minia susirinkus no
rėjo matyti majorą. Kuomet lt 
majoras atvyko j ofisą, tai lyg . 
ir nusigando, išvydęs bedarbių 

i minią ir dar tokią, kuri nesi- 
Saugokis vyrų, skirstė, bet drįso laukti., paties' 

Jinai nesisaugo j o majoro.
Tą pat dieną, kad patenkint! 

----------- - ------- ------------------ 7 ------------ , Jl—tuos skurdžius bedarbius, ma-i 
! namai, nebuvo blogas, bet tai tik ačiū jo-ijoras paskelbė spaudoj, jog j 

Silpnesnio charakterio įšauksiąs dirbtuvių perdėtinių i 
j konferenciją del aptarimo, ko-, 
kiu būdu bus galima bėdai- į 
biam suteikti darbą, o majoras; 
turįs planus, kaip bedarbių ei
les panaikinti. t

Toji konferencija įvyko, bet 
dilbi ‘u perdėtiniai nebesuti
ko Sti majoro planais ir be
darbiam nesuteiksią darbo. 
Taip pareiškė tie perdėtiniai.; 
Dar daugiau. Jie “įrodė,” 
kod negalimas daiktas, jog čia'

■ garbingas, 
peršasi Zabelei ir ji suka gal-

Antrą va’karą po apsistojimo Mrs. Pratt 
name jinai su juo susidūrė ir tą visą lai
kotarpį jis ją tyko. Jo vardas John Kelly. 

| buvo pradėtas klausinėti. I Nasinuomavęs piimam aukšte piiešakinį
p'J N<Kaip tavo vardas? kambarį—front-i’oom, — kuris buvo
I —Ivanas Bogoslavskis. Ištus ir geiiausias,
? .v"—Kur gyveni? i S1£LS vlsam name,
į ‘ Petras susimaišė ir, prisiminęs^ kad jis' 
K gali išduoti Adomą, atsakė: L . . , , , . . , 2_ ggj Milwaukee Ave -b kurie buvo ankstoki ir tartum papuošti 

_ Kur gimei? * seną namą pastatyti. Jis akylai*'perčiuožė 
'■ —Maskvoj ?

—Kur dirbi?
t. —-Čeverykų dirbtuvėj (Nurodė tikrą ant- 
|grašą).
I ‘ —Registravaisi ?
| - —Ne.
£,• y-Kodėl?

—Persenas. 
k —Persenas?

—Taip.
p, r—Turi įrodymus?

# ap-j bedarbių būtų daug, nes dir- 
o drauge ir brangiau- bančių darbininkų dar esąs.

tas pats skaičius, kaip 1927 iri 
Parėjusi jinai pirmą vakarą iš darbo į 11928 metais šiuo pat laiku ir 

savo butą, rado Mr. Kelly sėdintį ant laip- es4 darbininkų,

!merginą savo akimis ir jinai suprato, kadi 
jos mato pas ją ką tokio tinkamo.

Rytą einant jai į darbą, jis vėl truputėlį 
! prasivėrė savo kambario, duris ir laikė įde
lbęs į ją akis. Zabelė nusidavė nematanti 
ir išskubėjo susinervavusi.

Kalis -lygiai rytus ir vakarus jis ją se- 
Ikiojo—priėmė ir išleido; paslapčiai ir vy- 
Įliųgiškai. Sekamą sekmadienį, kuomet ji- 
įnai sugrįžo iš darbą, Kelly buvo gerokai 
pasipuošęs i

, kurie dirbti,; 
17,000. Todėl bedarbiu ne: 
daugiau galį būti, kaip 300. i 
kiti atvykę iš kitų miestų ir. 
tokiu būdu apie juos nematai 

[reikalo rūpintis. Be to, perdė- 
■ tiniai miesto majorui patarė,

1 1O UdlU.U, IYC11J UllVU JįtlUlYCll Į 

ir ant krūtinės laikė prisikabi- j
Y T • i —‘ • i • •k Adomas ištraukė pasą ir padėjo ant sta- nęs baltą rožę. Jis stovėjo ties prie namų 

£ lo. Policijos kapitonas pavarte, nusijuokė esamais gerokai jau nusenusiais ir’aprūdi-
jusiais geležiniais varteliais ir juos atida
ręs, mandagiai klausė:

—Pavargusi?
—Nedaug,—paraudusi ir susimaišiusi 

atsakė Zabelė. s ,
Buvo beeinanti laiptais, kaip Kelly lyg 

ir nedrąsiai-ir lėtai vėl tarė:
—Ar aš tamstos nesu kur tai matęs?
—Aš tamstą irgi lyg esu kur tai mačiu- 

paprastai, Jopas Rudis! Bet greit nusiste-
► Mjimas p^virtb kažin kokia pagieža ir Pet- 

ras ėmė piktumu degti. Jo krūtinėj tarsi
L-kas plėšėsi, veržėsi ir spyrė jį pulti ant Ru- 
£ &io ir visom pajėgom sutriuškinti, sunai- 

iti j šmočiukus, kaip kokią gyvatę, kaip 
w‘ausiąjį šliaužį. Deja, jis to padaryti 

Įėjo. 'Jo rankos surakintos ir jis tik 
fįllią ‘ apmaudos karštą, kaip žarija, žodį 

išstenėti: “Niekšas.” t
y—Pažjsti šitą žmogų?—ironiškai klausė 

tonas?—Pažįsti? 
Žinau...

Į>-Kaip tavo tikras vardas?

r»

■<

* i*Q*i*Wi ^viskas ? '
—Užtenka.

■' Kapitonas kažin ką pasakė stovinčiam 
polieijantui. Pastarasis nuskubėjo per du
ris j kitą kambarį ir ūmai pasirodė su ki- 
TO/vytu.

• Petras atsigrįžo ir ant syk kaip sniegas 
išbalo. Prieš jį stovėjo, nuleidęs akis, kaip 
paprastai, Jopas Rudis! Bet gr 
Dėjimas pavirto kažin kokia pag

u

si,—nusijuokė mergina, sustodama ant 
laiptų, lyg trokšdama užvesti kalbą, kad 
nuvarytu, nuobodulį. Drauge akylai 
žvelgė, į Kelly.

—Chicago j iki šiol gyvenote?
—Chicagoj ir ne , Chicagoj—buvo 

kymas. *
—Išrodote naujokė.
—Gal neilga; gyvensiu.
—Nepatinka?
—Geriau, negu tikėjausi.
—Važiuosite atgal?
—Jei reikalaus...

(Tąsą bus) ■'

pa-

atsa-

t

. i .■■■

Norintieji ge
rinusio patar
navimo ir už. 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki- AT0HANCIŲ MĖTĮ) MADOS

ORNISIAIJONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

»

Notary
Public

GRABORIUS
(UNDERTAKER) •

PHONE 
Stagg 
5043

........ 'h'Gj „.
BU//

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

skirtumo. 
ne-

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

MATTHEW P. BAL
(BIELIAUSKAS)

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

734 Grand Street ) 
BROOKLYN, N. Y.

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

■TO

M

65881

ATDARA 
DIENĄ IR 
i. NAKTĮ

MOTERIMS: 
Panėdčli&is ir 

Ut ar niekais

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

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

TARP DRIGGS IR BEDFORD A^VE., BROOKLYN, N. Y.
Tel., Greenpoint 2372

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro
H6RINT TURĖTI SKANIA IR PASEKMINGA VAKARIENĘ) 

VARTOKI T

A, M, Ralchunaa, Savininkas.

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

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

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare KOc; po 6 vai. vakare 7Rc. 

r'V'T’n A Antr°i klasėj lašais išsimaudymas .EX.1KA ir miegojimas per visą naktj ant jį CeHtūl ' 
trecių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeru
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujau* 
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdąs su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Varpas Bakery, 54 Maisjer St, Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg
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• LAISVE
/

H ■ ’ J ‘
Puslapis Penktas

BOSTONO IR APIEUNKĖS NAUJIENOS
“Laisvės” Biuro Pranešimai ;

Iš Teatro “Jėzuito Sąžinė” i
Subatoj, 30 d. lapkr., buvo į 

sulošta penkių aktų tragedija, j 
“Jėzuito Sąžinė.” Šį veikalą) 
rengė L. D. S. A. 13-ta kuopa.) 
Suvaidino vietos dr-jų teatraiis į 
ratelis. Iš sykio veikalą tvarkė 
kuopos komisija, bet vėliau, į- 
sikūrus darbininkiškų draugijų) 
teatraliam rateliui, visas moki-; 
nimosi ir sceniškas prisirengi-j

buvo pavestas tam rate-j 
Lošimas išėjo neblogai, i 

didžiuma lošėjų savo ro-1 
tiko ir jas išpildė gerai.

Lošime dalyvavo tokie gabūs! 
ir prityrę lošėjai, kaip Zavie- i tarnauja 
nė, Malinauskienė, Ramanaus-į“ 
kas, Stonis, Kubiliūnas, Janųš-i 
ka, Bolys, Pel.džius,< *žilaitis, į J' 
Naujokaitienė, Niukiūtė, Rim-[ 
kus ir kiti.

’’Publikos pamatyt šį veikalą 
atsilankė nedaug.
šia priežasčia buvo Jabai šal-i 
tas oras tą vakarą ir prie 
dar subatos vakaras, kur 
sokie parengimai subatomis 
čia būna silpnesni už nedėldie- 
nių parengimus. Vienok nuo
stolių nebus, bet dar gali likti 
keli doleriai pelno.

mas
liui.
Visa

Mėse

suareštuoti tą žmogų ir ištirti, 
ar ištikro jo kojos buvo ne
sveikos. Ištyrus pasirodo, kad 
jokių ligos ženklų pas jį nė
ra.

Kardinolas, 
vo broliu ir 
apie įvykį su 
dar šiaip jau 
nepraktiška ant atviro oro šal
dyti žmones, kur kas nors dar 
gali anksčiau 
piktinti tokiu darbu ir 
jų šunybes aikštėn, tad suma-j šiai, 
nė, kol dar ne vėlu, 
daryti “stebuklingąją 
tik vėliau pranešiu, 
vėl kada atidaryta, ar ne.

Dabar jau planuojama, 
statyti bažnyčią ant “stebėk-i 

kapo vietos, ar iškas- 
Powers, kurio 

50 metų kaip palaidotas,

LAWRENCE, MASS

.same kame jam pataikauja, 
I nes jei jie nepataikautų, už- 
| pykintų senį, o jis užsuktų pa- 
i rapijonus ir biznierius priešl 
Ijų laikraščius, prakeiktų juos/ 
| ir tada jau “good bye.” Po-1 
Į licija, nuo paprasto policisto 
i iki policijos viršininko, visi ai
riai, karšti katalikai. Jei tik 
išdrįsi prasižioti prieš senį kar-

j dinolą, prasmegsi ant vietos.
Senio kardinolo^ remiami 

i kandidatai į visokius viršinin- 
jkus ir visokie viršininkai visa- 
|da bir'o ir yra žmonės tokie,

■ , kurie priklauso stambesniajai lingojo 
ūs buržuazijai ir atsidavusiai jai įj lavonas kun.

Tas reiškia, kad vi- jau
i si katalikai eina su mūsų Se-jįr nuvežti jį į kokią jau pasta-’ 

t>_iniu, o jis, bendrai su kitais, tytą bažnyčią. 
įs j lupa darbininkijai po devynis;

kailius.
Paimkime pavyzdį kad ir iš į ras, nes 

šv. Kryžiaus kapinių Maldene. i žuotu ir 
“j kapinių prezidentu yra se- daugybė, 

čiais eis,

Pasekminga Vakarienė su
Šokiais

Lapkričio 27 d. Liet. Darb.
Susivienijimo 8 kp.

Imonsky, 37 metų amžiaus, 
i Penki metai atgal , jos vyrą 
taipgi mašina užmušė Reding, 

Paliko sunkioj padė-

pasitaręs su sa-
kitais bičiuliais
tuo žydeliu ir įrengusi vakarienę.
pasirodė labai |lc. Del šios vakarienės

x_i ./f-s aukojo beveik vis’
gins, ypač farmerkos; mažą'
dalį valgių reikėjo pirkti.

buvo nepei'daugiau- i

Mass.
Įtyį du vaikučiai—vienas devy
nių, antras septynių metų. Ji! 

buvo su- dirbo moteriškų drabužiui 
Įžanga 75 krautuvėj pas Israel Goldber-' 

na- gą ant Essex St. Kor. Biuras.

ar vėliau pasi
kelti : Žmonių I i-

Atsilankiusieji visi Į šią: 
visai už-! vakarienę užsiganėdinę, links-' 

” vietą ir|mai apie 11 vai. išsiskirstė, 
ar ji bus i Kuopai pelno liks.

|
: Steigiama Vaikų Mokyklėlė

Kaip praeitais laikais būda-’ 
I vo mokyklėlė, taip pat ir šiais i

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Li l-’hilfidelphijos muzikos kon
servatorija, duoda lekcijas ant smui- ; 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū- į 

1 gerais smuikininkais, kreipkitės į 
tane, o gausite tikrai profesionalę 
agelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Vcredomis ir ketvergais: 
i2fb •><>. Idth St., Camden, N.

TELEFONAI: I!^,ysį?ne’ M*in 9669 Bell, Oregon 5136

metais Liet. Darb. Susivieniji-į. 
mo 8 kp. jau pradeda rengtis i 
prie atidaiyrao Ateities žiedo Į 

i Vaikų Draugijėlės mokyklėlės, j 
į Kaip girdėt, greit atsidarys.’ 

().G_ 1 Lietuvių ūkesų Kliubas kaip i 
i į.; praeityj, taip ir dabar yra nu-į 

Gėlės duoti;
Tuo tarpu) 

1 jaunuolių. į 
pačiu laiku,. 
nedėlios r,y-į
Kaip A. ž.1 
ir ne nariai 

lietuviška' u

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikėt padaryt cigarus, kad { 
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, 
žiai dega ir puikiai

Ar vienaip ar kitaip bus pa-' 
j daryta, vistiek biznis bus 

‘Tonuotų,” par; 
kitokių ligonių 
kurie vėl tūkstan- 

o kad dievas geriau1 
maldavimą, duos'

Svarbiau-' 1
................ ,nio kardinolo brolis.

apgaudinėjimai ir pinigų lupi- išgirstų jų 
kur buvo daro-, kad ir pasiskolinę pinigų. i 

Tada jau nebus taip leng
va visokiem šuleriam prieiti, iri 
iš kitos pusės, jau ne bile kas) 
galės taip lengvai griautis per) 
bažnyčios sieną ir tyrinėti, ar' 
tenai kas išgyja, ar ne. Kitaip! 
sakant, įrengti moderniška) 
“stebuklų vietą,” apsupti ją' 

sienomis, ir pasi-'

lt a m bari
Visi tie

to Pamokos bus tuo
iš žmonių, I
per kelias savaites prie| 
Powers kapo, negi galėjo j 
kas nors kitas, kaip tik 

paties kardinolo ir jo kompa
nijos sudarytas “skymas” pa
sipinigavimui ir sustimuliavi- 
mui religinės dvasios tikinčių
jų žmonių tarpe.

Tai buvo vienas iš bjauriau- bažnyčios 
siu išmislų, kur žmonės su bai-'slėpti begalinėje tamsybėje, 
siausiomis ronomis, surakinti 
paralyžiaus ir įvairiomis kito
kiomis ligomis buvo atvežami,

- murdomi, 
palei 
Powers kapą, 
šalies, 
gaju 
ašarų, 
das.

mas 
ma 
kum 

1 būti

tais, nuo 10 vai.
V. D. nariai, taip 
kviečiami lankyt

kad Švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepįl”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 

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

Ateinančio! nedėlioj Laisvės 
^.Choras rengia margumynu va- 
' 'karą, kuris įvyks lietuvių sve

tainėj. Bus sulošta juokinga 
komedija ir prie to dar bus 
dainų, monologų ir visokių ki
tokių pamarginimų, kur publi
kai bus smagu praleisti vaka
ras.

Kardinolo O’Connell 
. “Birthday”

Pereitą nedėldienj, 8 d. 
gruodžio, katalikų kardinolas 
apvaikščiojo savo 70-tą “birth- |jnj( ]<acĮ mūsų dvasiški 
day.” Septynių dešimtų metų'Vai surengė tą viską 
senis, bet dar stiprus stor- 
sprandis, kuris, su pagelba ^že
mesnės dvasiškijos, valdo Bos- jerių. 
toną su visomis apielinkėmis 
Jis, sakydamas “spyčiiĮ,” I 
liem Šimtam kunigų, kurie bu-.surinkta daug pinigų, tai ga
vo susirinkę šv. Jono.'sęmina-; jįma spręsti iš to, kad nedėl- 
rijojeįį pokylį, jo varduvių pa-i dieniais, kada peTeidavo bai-

, perdėm tik džiau-,sįos minios žmonių, pinigus | n§s anį tamsesnių gatvių ir 
jau dėdavo ne j skarbonkas, i apįp]ėšiami. Tuos užpuolimus 

įdaro jauni vaikėzai, kurie yra
Kiekvienas, daugiau apsi- ■ apsiginklavę. Patartina daug; 

švietęs žmogus, aiškiai galėjo į pįni^ų su savim nesinešioti, nesi 
suprastu kad čia viskas suda-|nega]j nįekas žinoti, kada gali)

ligomis buvo 
lamdomi, kankinami 
stebūkl'ngąjį” k u n.

Jau ''stovint iš 
klausant tų nelaimin- 

vaitojimų iš sopulių ir 
pasidaro žiaurus vaiz- 

O ypatingai, kada pamis- 
va do

lt ad pri- 
, sirinkus iš tamsiųjų žmonių 
tūkstančius ir tūkstančius dO- 

Kiek ten pinigų buvo į 
surinkta, gal ir pats kardino-; 

l(e" Jas nežino, bet kad ten buvo j

Keturi Jaunuoliai Nuteisti 
Kalėjiman

Augščiausio kriminalio teis- 
: mo teisėjas Williams nuteisė 
i II. Parker, 17 metų amžiaus 
'vaikezą, penkiem motam kalė
ti už važiavimą greitai vogtu 

| automobiliu, kuriuo buvo už- 
Į mušta maža mergaitė B. Doh
erty. Kiti trys vaikėzai, va
žiavusieji sykiu su Parker, 
taipgi nuteisti kalėti neapri- 
buotam laikui, kaipo automo
bilių vagišiai.

Apsisaugokite Užpuolikų
Pastaruoju laiku Bostone ir 

apielinkėse tankiai būna už- j 
puolami tai biznieriai savo 
krautuvėse, tai praeinanti žmo-i

i minėjimui
^gėsi, kad jam nesvietiškai se 

kasi gerai sugyventi ne tik su bet į bačkas, 
kunigais ir jų parapijonais, bet 
ir su tokiais žmonėmis, kurie 
yra miesto valdyboje, policijc-, 
je, su laikraštininkais ir t. t. j ryta del pasipinigavimo ir dar)paįei<tį j tų banditų rankas.

taip bjauriai sudaryta, kad { 
jau bjauresnio pasityčiojimo Į

I negali būti iš tų tamsių žmo- 
: nių, kurie ne tik pinigus, bet 
ir sveikąsias kūno dalis ati- 

Tas reiškia, į duotų, kad tik kaip nors nusi- 
kad senis turi didelę spėką už kračius baisiosios ronos, para
gavo pečių. Jam užtektų tik lyžiaus, ar kitokios ligos, kuri 
pirštą prieš ką nors pakelti, kankina 
kad išblokšti iš visuomenes, amžių, 
akių. Ir kur Čia ne ! 
sto rinkimuose visada 
tie, kurie eina išvien 

. ir už kuriuos senis
Laikraštininkai senio bijo ir vi- kos, valdžia turėjo neleisti ap

gavikams apgaudinėti savo 
i žmones, bet irj,a nedrįsta pra- 
Isižioti; universitetai, ligoninės, 
J gydytoj ų organizacijos—niekas 
į nei žodžio prieš.

Tas parodo, kiek senis turi 
įgalios; tas parodo, kad visi se
klio bijo.
(taip i 
Ijam gerai* sekasi, kad jis sa-|publika 
j vo gyvenimu dabar esąs la- daugiau 
biau patenkintas, negu kada daugiau 
nors pirmiau. , i riūtė gražiai

Tiesa, prie kun. Bowers ka-į visuomet del darbininkiškų pa- 
įpo dabar pidkas neprileidžia-į rengimų padainuoja, nes jos 
į ma. Tiesiog yra uždrausta j švelnus balselis užganėdina vi- 
į bent kam nors einant pro šalį j sus. Seserys Staniūtės, viena 
j sustoti tenai. Bet tas pada- smuiką, antra pianu, gražiai 

ugrajino. Nors mažos, jaunos

Reiškia, seujs pilnai žino, su
pranta ir cUr kitiems pasisako, 
kad “visur, visi taip sukasi ir 
šoka, kaip jis jiem diriguoja.

Taip, katalikų armija. Bos
tone yra didelė.

ir kankins per 
Ir šitam bjauriam 

Juk mie-1 manymui niekas neišdrįso 
laimi ti k i si priešinti, niekas nei pusės žo-j 
su seniu džio nepratarė prieš tai. 
agituoja. | dos, tokios šalies, kaip Ameri-

visa 
su
pa- |

Bedarbės Užeina
Bostone ir visose apielinkė- 

se bedarbė smarkiai plėtojasi. 
Visokių pramonių dirbtuvės at
leidinėja tūkstančius darbinin
kų, 
bandė gauti darbus, 
kad darbą gauti yra 
negalima, nes visur 
jami darbininkai.

Dauguma žmonių, kurie i 
pasakoja, -i 
veik visai; 
atleidinč- i

R o-1

‘ PIANISTAS IR | 
MOKYTOJAS

HUDSON, MASS.
Lapkričio 28 d. Aido Choras j 

surengė pirmą koncertą su šo-1 
kiais. 
ras, 
no,
Nors choras nedidelis, bet su-; 
dainavo 
patiko.

Paskui
Už tai mūsų senis hįauskas 

ir džiaugiasi, kad viskas; Dainavo daug visokių dainų z v z-1 i i n I x-x i i • i it • v — 1 • •

Atidarant, Aido Cho- Į 
po vadovyste Ig. Permi- 
padainavo tris dainas, i

sutartinai. ' Publikai

sekė drg. J. Saba
is Worcester, Mass.

labai užganėdino : juo i 
dainavo, tuo publika i 
norėjo. Jieva Sidab-į 

padainavo. Ji;

bos.
Didelė
Gruodžio 6 d., po pietų, pa

lei miesto svetainę, mašina ta
po užmušta moteriške Zer-

Nelaimė Šeimynoj

pirmutine ir seniausia AGENTŪRA

545 East Broadway, South Bostone, 
ir kiti

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

skyriai:
BRQCKTON OFFICE

G30 N. Main Street 
Brockton, Mass.

Tel. 228

J

VASAROS DARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti namus 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARM A
8 kambarių namas 

netoli nuo
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na

mo vienok arba dviejų šeimynų. 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius 
das, 
kas 
to.
kite

labai pigiai ir tas neilgai

Dviem
Randų 

Savininkas

66 akeriai 
su visais įtaisymais, 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karves, 1 arklys, 400 
kiaules; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų

gražus so- 
vienas iš geriausių pirkimų 

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
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. Bandos įeina

3

$6,600 metus. Galima 
lengvomis išlygomis. Jūsų 

; namą, priims, kaipo dalį 
|čio. Labai gera proga 
ta su mažais pinigais. 
Gailių.

CITY POINT

pirkti 
seną 

išmokes- 
įgyt tur- 
Matykite

Naujas namas, su visais nau
jausios mados Įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra- 

■ žiausios gatves prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 

i del nekuriu priežasčių priverstas 
: greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRIDG EWATER—FARM A
I 35 akeriai žemės, 7 kambarių 
j namas, barne, garadžius, vištinin- 
j kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš- 
I tų, 25 turkus; parsiduoda už 
Į $6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo' su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

tuvo, geleži], krautuvo, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
gcluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

Ma 
šimtų jų-

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

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

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

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

i ........ -wi'»------ -—T.-r-^Mrri-Tn.T-T-1-inn----- rri----- \--------------------- —rrm--------------——ti—s

I SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- ( 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ij Mėšlažarnes JLigų, 
(kalvos Skaudčjiino, jypuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ Ir 
Gerkles Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. ‘ Jeigu jMs esate nesveiki ir nusimi- Į 
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 LZDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos BandymaiX-Spinduliai,

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

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

Kaa yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne 1 ik’šankiausias ligas Įvaro, bet 
ir į grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių Ameriką pagarsėjusius

(Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių nebijo. Už 
baksų apsiginkluok nuo savo 

amžino priešo 1Urban’s Cold Powders 76c uf

’ yra tai kanuolė prieš kitų amžiną žmogaus priešą—vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuria 
sunkių ligų*

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ

žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
25 centai už skrynutę.

Siųsdami pinigus
R” savo adresu, užrašykite: 

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

Brooklyn, N. Y.
Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 

laiku. Mūsų kompanijos kainos yra, žemesnes, negu kitų, ir angliai 
labai geri.

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

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

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

Afi, žemiau pasiraSęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man prisiųsti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

[sustoti tenai. Bet tas pada- 
Iryta ne todėl, kad tenai buvo 
apgaudinėjimas ir pasityčioji- (mergaitės, bet puikiai atsižy- 
imas iš nesveikų žmonių, bet 
Todėl, kad pradėjo atsirasti 
• apgavikų, kurie atėję, kaipo li
goniai, atslenka prie kapo su- 

! dribę ant lazdų, ką tik gyvi 
ir biskutį pasimeldę trenkia 
lazdas ir eina kaip briedžiai 

'galvas užvertę. Tuojaus ke
purę per žmones^kad sumestų 

i kiek pinigų, nes neturįs nei 
cento, o .į namus sugrįžti esan
ti tolima kelionė, žmonės de
da piųigų, kiek kas išgali, nes 
jžmogirs, nors ir žydas, bet “ne-Įkiekvieno utafniiiko " 

Y* Valdęs” kojų per visą amžių, hLiėtuvių PiUečiii Kliubo 
iš kur jis čia gali turėti pini- tainėje. 
gų. Bet kardinolo brolis jau narnos.

Brooklyn, N.Y. ^etiki tokiem stebuklam, čia )Todel kviečiame ateiti prisira- 
Į jau perdaug pasveiko tas žmo- syti.
gus. Tuojau policistam .liepė žai turim.

GEORGE NOBILETTI
įgaliotas Ir Paliudytas New Yorko 

• Univereiieto Mokinti Progresyvę 
Seriją (Eilę)

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Ave., Brooklyn, N.

Bettsonhurst 6631

OFISAS

17^3

6393

ir 
ir

bet
Vardai

mėjo. Jeigu ant toliau lavin
sis, bus geros muzikantės. Dai
navo merginų choras; sudaina
vo gerai. . Puikų duetą Saba
liauskas ir* Sidabriūtė padaina
vo. Koncertas visiems patik/).

Publikos buvo daug. Nema- 
tmažai svečių buvo iš kitų mies
tų. Choro naudai J. Kreivė- 
niūtė aukojo rankų darbo pa- 
jduškaitę. Pelno liko suvirs 
[$B0.

Aido Choro pamokos būna 
vakare,

• sve- 
Sąlygoš visiėms priei- 
Mėheslnių nemokame.

Vyriškų balsų labai ma-
Choristas.

Mieitai__

St. or Are.

State

AUTOMOBILIŲ
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

Išmokiname pilnai aipie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas-----$75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjirAas 
(laisnius garantuojame)---- —$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje, 
žymus 
rius I

Mokytojam yra lietuvis, 
auto ekšpei’.tas-instrukto- 
Tikniavičius. Atdara iki 
vakare, nėdėldieniais 10 

iki 12 vai. ryte.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

RHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk noprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dek kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus ^važiuoti Ir 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrhitas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganedinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Puslapis šeštas
11

Pirmadienis, Gruod. 16,1929

VIETOS ŽINIOS
Drg. Prūseika Kalbės Apie , 
Maldeno “Stebuklus”

! Kaip Fašistai Sumakliavojo 
Nominacijas SLA. 38 Kuopoj

Drg. L. Prūseika kalbės apie 
“stebuklus” Maldeno, Mass., 
kapinėse, ant keli desėtkai me
tų atgal mirusio kunigo kapo. 
Drg. Prūseika pats buvo tenai 
atsilankęs. Prakalbos bus at
einantį ketvirtadienį, gruodžio 
19 d., “Laisvės” svetainėj. 
Apart drg. Prūseikos, pakvie
sta ir kiti kalbėtojai.
’ * Bengia A. L. D. L. D. 
Kuopa.

kuopa turėjo susirinkimą, ku
riame buvo nominuojama kan
didatai į naują Susivienijimo 
Tarybą.

Tai kuopa, kurią tautinin
kai stengėsi padaryti šimtą 
proc. gryną fašistinį lizdą, kur 
nebūtų prilipęs nei mažiausias 
bolševikiškas krislelis, į kurią 
būtų aklinai uždaros durys bet 
kokiam susipratusiam darbi
ninkui. šitaip fašistai stenge- 

'si apeiti tas pačias, jiems'gana 
i palankias Susivienijimo taisyk- 
į les, ir visai sauvališkai sukti 
I gegužiniai-vitaitinį ratą.

O vis dėlto ir toj kuopoj at-į 
cent-Įflirado keletas narių, kurie pik-

1 -m a

IŠ Unijos Raštinės
Išplėšė $880

Trys plėšikai apiplėšė
rą International Upholsterers jtinasi fašistiniais koševiriais. 

58thjTaj jje iškelia aikštėn, kas ten 
penktadienio dedasi

Unijos, po num. 230 E 
St., New Yorke, 
vakare. Pasigrobė $600 nari
nių duoklių ir išsitraukė $280! Susirinkime, suskaitant, bu- 

ziš kišenių trijų čia buvusių u-'vo tik 39 žmonės, ir nieku jau 
nijos viršininkėlių. Tuo laiku j būdu negalėjo būti daugiau, 
raštinėje buvo dar du -asme-ikaip 45 nariai. Tačiaus, žiū- 
nys. Visus plėšikai suvarė į rėkite, kiek tos kuopos vadai- 
kitą kambarį ir išeidami iš lau- maklioriai priskaitė balsų, ne
ko pusės surišo suslenkamųjų1 va paduotų už savo kandida- 
durų klemkas. Iš ten juos pa- tus. Kaip pati “Vienybė” 
liuosavo paskui atėjęs 
sekretorius Em. Steinberg.

| r ,  ’ • ——  

kada jis atėjo pas mus, persi
kelt iš kitos kuopos. Strums- 
kis taipgi prigrasino: jeigu tik 
kas tokio pasirodys laikraš
čiuose iš šio susirinkimo, tai tas 
narys bus ištrenktas laukan.

Strumskis, beinant balsavi
mams, padarė sumanymą—rei
kalaut Pildomosios Tarybos, 
kad išmestų iš Susivienijimo 

[joną Siurbą, 83 kuopos narį, 
I kurio parašas buvo po vienu 
[bolševikų atsišaukimu į darbi
ninkus Susivienijimo narius. 
Tik keletas pakėlė rankas; jų 
balsai del Siurbos išmetimo ne
buvo nei skaitomi; tik paskelb
ta, kad jau padarytas nutari
mas, o pačią rezoliuciją, rei
kalaujančią prašalint Siurbą iš 
Susivienijimo, paskui paga
mins pati kuopos valdyba.
i Iš to,, kokios ėjo meklęrys- 
tės šios kuopos nominacinia- 
me susirinkime, galite spręsti, 
kaip ir per kitas fąšistų kont
roliuojamas kuopas jie susifab- 
rikuoja “didžiumą” balsų už 
savo kandidatus nominacijose 
ir rinkimuose S. 1^. A. Pildo
mosios Tarybos bei delega 
į seimus.

Ne-Strumskiniai.

• . > * r t I Ii. '

Nuo Mirties Išgelbėtas 
Accorsi Pasakys Dėkui 
Ketvirtadienio Mitinge

šios savaitės ketvirtadienio 
vakare turėsime džiaugsmingą 

I priėmimo ir demonstracijos 
masinį mitingą New Yorke. 
Pasitiksime Salvatore Accorsį, 
kovingą italą darbininką, ku-j 
ris ištrūko nuo elektros kėdės,j 
kurią jam buvo berengia 
Pennsyl van i j os k a pital istai.

šiame mitinge bus ir pats 
AccorsL.su savo žmona ir tri
mis kūdikiais. Jisai šičia pa
sakys proletarišką ačiū Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo draugams, kad jie išgel
bėjo jį nuo mirties, o jo šei
myną—nuo likimo našlaičiais. 
Tars susirinkusiems savo žo
dį ir jo žmona.

Mitingas bus Central Operri 
House, 67th St. ir 3rd Avė., 
New Yorke. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare.

Todėl, draugai ir drauges, 
būtinai susirinkite visi 17 d. 
gruodžio, antradienį, į “Lais
vės” svetainę, nelaukdami di
delių raginimų.

Sekret. B. Krasauskas.
'• (296-299)

IŠRANDAVOJIMAI
; PA SI RANDA VOJA patogūs kamba- 
| riai Williamsburghe. 3-4 kamba- i 
riai su visais moderniniais įtaisy-| 
mais: maudynės, elektros šviesa ir I 
t- t. Kreipkitės šiuo antrašu: 
B. A. Z1NIS, 123 Union Avė., Į 
Brooklyn, N. Y. (298-Š03) j

BASIRANDAVOJA didelis kambarys I 
garu apšildomas, prie pat Lorimer 

subway, stoties, taipgi yra gamina
mas namie ir valgis. Kreipkitės bile 
laiku po num. 35 Devoe St., Brook
lyn, N. Y. (297-299)

DIRBTUVES 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

uif ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti,' pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
siu—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
" J. MARČIUK1ENĖ

SAVININKE

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

Iš ten juos pa- tus. Kaip pati “Vienybė” 
unijos (“gruodžio 7 d.) rašo: St. Ge

gužis Į prezidentus gavo 138 
balsus; A. Mikalauskas į vice- 

i prezidentus 138 b.; P. 'Jurge- 
; liūtė į sekretorius 137 balsus, 
j ir t. t.
| Sulig S. L. A. konstitucijos, 
nominacijose ir rinkimuose te- 

Igali balsuot tik tie nariai, ku-

Iš Pavykusių Penktadienio 
Vakaro Prakalbų

Apypilnė viršutinė Miller’s;
Grand Assembly svetainė,[J?ie dalyvauja kuopos susirin- 
Brooklyne, priėjo žmonių į.kime, kurie yra gerame, stovy- 
komunistų prakalbas pereitoje reiškia, nei suspenduoti nei 
penktadienio vakare; ir tai ne- įbraukti, o pilnai užsimokė- 
žiūrint lietingo oro. Lietuviai \- 
darbininkai šį kartą pasirodė

Greatneckiečiai Privalo 
Tėmyt, Kas Bus Utarninke

Utarninke, gruodžio (“ 
cember) 17 d., Z. Strauko sve
tainėj, bus gvildenama 
būs klausimai, būtent: 
bedarbės priežastys ;

Darbininkų 
klasinės kovos ei-

: Tarpt. Darbiu. Apsigynimo ! 
[ 17-tos Kuopos Susirinkimas 
Bus Gruodžio 17, Antradienį

Draugai ir draugės, priklau- 
Įsančioj dienoj, tai yra 11 d.

(De-1 g.ruodžio, susirinkimas neįvyko!

sVar-

(2) 
Apsi-

VYRIŠKI SIUTAI 
OVERKOTAI

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

tik

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havcmeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

ję-
Per kokį tad stebuklą 38-tos 

gana skaitlingai, sudarydami kuopos lyderiai iš (daugių- 
arti pusę publikos. daugiausia) 45 dalyvavusių su-

. Drg, Engdahl, Tarptautinio:surinkime' narių sudarė 138 
Darbininkų centro sekretorius,,'balsus, tai yra > suvirs . ttbčią 
pasakė turiningą prakalbą įtiek, kaip buvo susirinkime 
apie didėjančias šioj’ Šhtyj! narių ?
darbininkų kovas, ąpie kapita-Į O ir tie, sakysim, 45 nariai 
lizmo krizį, apie didinamą dar- ne 1 visi buvo gerame stovyje, 
bininkų išnaudojimą, bedarbę, Kada buvo vardais peršaukia- 
kąrinius Chinijoj įvykius ir ky-.mi, pasirodė, kad yra suspen- 
lančią ten darbininkų ir vals- duotų. .
tiečių revoliuciją, apie Ameri- t—-- 
kos skerdynes Haiti prieš neg- suoti, 
rų darbo žmonių suikilimus, i riiiems • žmonėms.

gynimo role 
senoj.

Ruošia A.
kuopa.

Visi aldiečiai, Tarp. Darbi
ninkų Apsigynimo Kuopos na
riai ir pašaliečiai skaitlingiau
siai sueikite apkalbėti tuos 

i taip svarbius klausimus.
Pradžia 8-tą vai. vakare. 

į Komisija.
(298-299)

L. D. L. D. 72-ra

. Bet paskui ir suspen
duotiems buvo leidžiama bal- 

kaip fašizmui ištiki- 
Vienas jų 

apie Jungtinių Valstijų impe-ibuvo neužsimokėjęs net per 
rializmą ir kaip jis ruošiasi ka-. šešis paskutinius mėnesius,, o 
rui prieš 'Sovietų Sąjungą L 
ginkluotam susikirtimui su ki-' 
»tų šalių imperialistais.

' iKai del Amerikos Komunis
tų Partijos ir Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo dar
buotės, tai josios vaisiai ypač 
pasirodė tarp audėjų pietinė
se šios šalies valstijose. , Ten 
pusmetis atgal darbininkai bu
vo beveik negirdėję apie dar
bininkų tvarką Sovietuose; o 
dabar, pirm kelių dienų, Char- 
lottėj, N. C., savo konferenci
joj (iš 70 degelatų) jie pri
ėmė jau rezoliuciją, stojančią 
už1 Sovietu Respubliką prieš 
imperialistinius jos nepriete
lius. šešetas mėnesių atgal 
baltieji darbininkai tose valsti
jose nei • nesapnavo apie vie- 

• nybę su negrais darbininkais; 
, o tojrkonferencijoj negrų de- 

leghtrįt dafevąvo kartu su bal- 
jiej pagamino ir rezo

liuciją uz ine’grų vienybę su 
baltaisiais savo draugais.

Illinojaus mainierių dabarti
nis smarkus streikas irgi eina 
no komunistinės vadovybės vė- 

/ Hava. ' r!W
1 J D ' • ■

VPo . Engdahlio, kalbėjo vie
nas jaunuolis; toliaus, pbinie- 
tis, kuris ypač nuodugniai nu
švietė dabar einančias imperi- 

z alistų varžytines del Chinijos, 
imperialistų papirktų genero
lų tarpsavines kovas ir smar
kėjantį revoliucinį judėjimą 
Chinijos darbo minių.

-Drg. R. Mizara savo trum- 
pojeC kokių 20 minučių, pra- 

z /kalboje, lietuviškai išdėstė 
svarbiausius šiandien inius 
klausimus ir judėjimus kaip 
Jungtinėse Valstijose, taip už*- 
sieniuose, paliesdamas dar tū
lus punktus; priedah prie tb, 
ką pasakė pirmesnieji kalbėto
jai;”” ’ ' '' ’' Z’’-' 1

Iš Maspetho Lyros Choro 
Veikimo ir Planu
’• < ' • i I 1 ' . ;I , . /T. .Antradienį, gruodžio (Dec.)
10 d.» 'biHd ’mėtinis' Chdr.o' su
sirinkimas. Veik visi nariai 
dalyvavo, kas yra pagirtina.

Aptarus svarbesnius Choro 
reikalus, tapo perrinkta ,ir val
dyba, kuri susideda iš veiklių 
draugų. O kiękvienos organi
zacijos bujojimas daug pri
klauso nuo komiteto veiklu-

del mažo atsilankymo narių. I 
Tokiu būdu, kuopos komitetas 
nutarė greit šaukti kitą dieną,! 
nes negalima praleisti visų tų Į 
svarbių reikalų, kurie būtinai [ 
turi būti atlikti, šis susirinki-j 
mas bus metinis ir reikės iš-1 
rinkti valdybą sekantiems me-| 
tams.

T. Darbininkų Aps. Lietuvių 
Sekcijos C. Biuro rinkimo 
blankos turi būti nubalsuotos, 
šis mėnuo yra T. D. Ap. va
jaus delei naujų narių .gavimo i 

[ir rinkimo prenumeratų Labor! 
! Defenderiui.

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

Jaų Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”

DR. MENDELOWITZ
775 Broadway, New York 

(ant pirmų lubų) 
Tarpe 9-tos ir 10-tos gatvių, 

prieš Wanamaker
Atdara dienom iki 8
Nedaliomis iki 2 vai. po pietų.

Tel.: Stuyvesant 2958

vai. vak.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEEENŲ-PUSLES 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžiį, ^raistinėse. Ieškokite: 
“Gold Mędal” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

AND IMPRoiį^

Specialistas del 
Akių, 

Naujausi

127
(Tarpe

visų ligų ir operacijų : 
Ausų. Nosies ir Gerklės. 
Dio«nozo ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Lexington Avcs.) 

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

Nedėliomia 10 A. M. iki 1 P. M.

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
Čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮA. VELIČKĄ ir

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

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

ir'jis balsavo; ir jam atnešus ba- 
llota, buvo vien tik klausimas 
; pastatyta: ar užsimokėsi? ir 
[jo balsas priimtas.

Apart oficialių iš Susivieni- 
' jimo centro prisiųstų balsavi

mui blankų, fašistai turėjo at- 
sispaudinę šalutines savo blan
kas, kuriose surašyta, tiktai sa
viškių kandidatų vardai, jų 
kuopų adresai, kad1 balsuotų 
vien už juos ir kad nenuklys
tų koks balsas į šalį, už pažan
gių darbininkų kandidatus į 
Pildomąją Tarybą. Imant ofi- 
cialę balsavimo blanką kiek
vienas, “ištikimasis” gavo ir tą 
antrą blanką su sąrašu fašis
tiniu kandidatų.

Negana, kad suspenduoti 
balsavo. Vedusiems nariams 
buvo leista balsuoti ne tik pa
tiems, bet išpildyti balsavimo 
blankos varde jų žmonų, pa
silikusių namie. 'K&dangi ga
lutinas balsų skaičius daugiau 
kaip tris kartūs viršija skai
čių atsisukusių narių; tai aiš
ku, jog buv*o‘ balsuojama ir už 
neatėjusius sdvo sėbrus. 1 Nes 
kitaip, tai būtų reikėję! balsa
vusiems turėti' daugiau kaip 
po dvi pačias, kad sudaryti to
kį balsų skaičių.'

Nemokantiems rašyti išpildė 
jų balsavimo blankas kuopos 
vadai ir vadukai, kaip varde 
paties negramotno nario, taip 
ir varde jo namie pasilikusios 
žmonos. Ir ne visos tokios 
blankos buvo išpildomos čia 
jau svetainėje.. . Fašistai “nę- 
gramotnus”: vadĮŽiojosi laukan, 
iš svetainės, kad | saugiau at
likti tuos “džiabus.”

Kada vienas narys , pastebėt 
jo, jog suspenduotieji neturi 
teises balsuoti; tai Strumškis, 
fašistas-akyplė|a,! liepę sėstis; 
sako, Šitą asmenį' turėsime, nu
bausti arba laukan iš kuopos

Aš, girdi,' ihąČidd,’ koks 
tai' f>er žmbguš jatf ttib Uikuj

mo.
Mitingas pasižymėjo rim

tais ir tiksliais svarstymais.
Čia norėtųsi prisiminti apie 

Lyros Choro mokytoją, O. Ere- 
miną. Jis yra tikrai pavelde- 

sjęs nuo savo tėvo ne tik ga
bumus, bet ir draugiškumą. 
Mielu noru dalyvauja, kuomet 
Choras dainuoja sulig pakvie
timų, ir lanko Choro susirin
kimus. i

Lyriečiai yra pasiryžę gerai 
susimokinti ir suvaidinti ope
retę “Pepitą,” ir darbuojasi, 
nes jau ir laikas trumpas. Ta
čiaus, kaip žinoma, ką chorie- 

jčiai rengia, tai ir stisimokiną. 
Todėl, mano supratimu, ir šia
me atvejyje publika nebus su-1 
vilta.

Beje, tapo, nutarta, kad lai
kė pąmokų nedaryt mokytojui 
pastabų ir abelnai neleisti kal
bėtis (be tikslo, kurių( tai tai
syklių iki šioj nebuvo laikoma
si. t Ateityj tas nebus toleruo
jama. •

Susirinkimas buvo metinis; 
tai ir!daug įvairių dalykų‘bu
vo apsvarstymui. Del vėlaus 
laiko daugelis iš tų dalykų ta
po palikta sekančiam susirinki
mui.

Į Lyros Choro valdybą liko 
išrinkti šie draugai:

Pirm. E. Bimbienė; vice- 
pirm. M. Stakove; prot. rast. 
A. Zablackiūtė; fin. rašt. P. 
Cibulskis; ižd. glob. A. Zab- 
lackienė. Į gaidų komisiją— 
Cibulskięnė, Ząblackiūtė ir 
Krasauskas. Choro korespon
dentu- išrinktas Charles Kau
linis,

Valdybos sąstatas gepis. Ti
kimasi, kad jinai tinkamai 
darbuosis, o visi lyriečiai pa
rems ją tuose darbuose..... .

' Choro Korespondentas.

Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas:.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3: Pusei------ $1.50

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

‘‘RYTOJUS’*
Gdle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Tek, 0783 Stagg

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

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

Keturios bolių alleys.
KAINOJ DR’DINAMOS.

949-959 ...oughby Avenue
Tel.. Stagg 3842

PLATINKI!
“LAISVĘ”

už dievą ir tėvynė
Naujas Teatrališkas Veikalas

TRIJŲ AKTŲ DRAMA

PARAŠE SENAS VINCAS
Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

, ‘‘ Knygutė turi 82 puslapius
' KAINA 40 CENTŲ

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

3240 Thomas Street, Chicago, Ill.

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
t

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

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

; f J. įy O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.
f'*"’* 1 <*•’•**- .4 * ' . ’ •. 4 « « .. ' .1 t

J. L&VANDA
(Levanda uskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone: Stagg 4409

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso 
k i u b paveikslus 
{vairiomis ■palvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškai!.

TEL • 
Trifcngrlc 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn,

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

Neturi Savyje Jokių 
, Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia papročio 
ir. atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik su maišyt su 
vandeniu ir užsigert einaat.gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.
\ KUNDROTO APTIEKA

229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

Tclephory?, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numiruįiUs 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vpselijoms, 
krikštynoms ir. pasivažinėjimams.

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