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MAINIERIAI RENGIASI PRIE STREIKO
VISOJ ANGLIES PRAMONĖJ

žemes prebėjimas
Nužudė Elektros Kėdėj

usi

Fašistas Uždarė Klerikalų 
“Lietuvos Darbininką”

16 Milionų Darbininkų Gauna 
Mažiau, kaip $25 į Savaitę

Užsibaigus Mainierių Sutartims, Kietosios Anglies Srityje 
Bus Pradėta Kova; Varoma Organizavimo Darbas ‘■

Atsteigė Gelžkelio Susisieki 
mą tarp Maskvos ir 

Mandžurijos

Išleido Įstatymą Prieš 
Komunistus Finlandijoj

Gavo Mėnesj Kalėjimo 
“Nepadorios” Knygos
< Pardavimą

WASHINGTON.— Julius

Sulaikyta; Netikrų Monetų 
, < Dirbėjas

• Užmuštas šaltkalvis
Lapkričio 26 d. 14 v. Pet 

ro Vileišio aikštėj “batavei 
ko j” buvo statomas vanden 
tiekio reikalams rezeryua 
ras, kuris1 netikėtai krisda 
mas užmušė ten; dirbusit dar
bininką Marijoną; Jašiukaū- 
ską, 30 mivamžiatfe. ; i,

- P. Ku 
buvo nu

Aiškina, Kodėl Anglijos Ka 
ralius Nepriėmė Į Sovietų

Atstovo '

Illinois mainierių

Moteris Panaikino Bylą 
’ Prieš Boksininką Tunney

Lietuvos Fašistai Pardavė 
Miško už 1,300,000 Litų

PATERSON, N. J.— Su
virs’300 delegatų suvažiavo 
į Nacionalės Tekstilės Dar
bininkų Unijos nacionalę 
konvenciją. Svarstė planus 
del paskelbimo generalio 
streiko tekstilės pramonėj; 

•_ Taipgi konvencija svarstė 
būdus, kaip .; suorganizuoti 
(tekstiles ;darbininkus pieti
nėse valstijose^ kur darbi-1 
ninkai, labiau, išnaudojami 
negu tekstilės centruose ry
tinėse „valstijose. :■ ; DDaug Ubagų Šiauliuose

: Šiauliuose dažniausią 
pėriktadieniais ir šeštadie
niais matosi gatvėmis pa- 
krautuviais ir šiaip po i na
mus vaikščiojant begalės 
ubagų, prašinėjančių išmal
dų. Atrodo, kad visas mie
stas yra vien ubagų, apgy
ventas.

Vilkavišky areštuotas, pa
dirbtų metalinių pinigų pla
tintojas Antanas Bizas, gy
venąs Pilviškiuose. Rasta 
35 penkličiai ir 6 po *du litu. 
Vedama kvota ir jieškoma 
dirbtuvės.

New York.— Penktadie
nio vakarą Japonijos dele
gacija išvyko laivu Olympic 
1 Londoną dalyvauti penkių 
valstybių laivynų konferen
cijoj, • kuri 1 prasidės saušio 
mehesį. ' *’' : v

MUKDENAS.— Penkta- 
dieni čia tapo oficialiai pra
nešta, kad Sovietai atsteigė 
susisiekimą ant Chinijos Ry- 
tynio Gelžkelio iš Manchuli 
į Hailar. iDabar pradėjo 
kasdien traukiniai vaikščio
ti tarp Maskvos ir Hailar.

Belem, s Brazilijoj—242 ja- 
pbrtai imigrantai tapb penkta
dieni atgabenti laivu Lą Plata 
Maru. Jie ' apsigyvens Para 
valstijoj.

cią 
streiką

Cleveland.— čia gatveka 
^Kompanija planuoja nu 
Kti algas* savo , darbinin

NEW YORK.— Išžiūrint 
prezidento Hooverio ir tūlų 
kapitalistų šauksmo, kad 
Amerikos biznis yra “geroj” 
padėty, tikrenybėj yra visai 
kitaip. Kad paakstinti kos- 
stumerįus prie pirkimo, 
stambieji biznio vadai kalba 
apie “gerus laikus,” bet jie 
kitokią giesmę gieda savo 
bizniškūose laikraščiuose. 
Annalist, finansinis laikraš
tis, kurį New York Times 
išleidžia kas savaitę, prane
ša, kad per lapkričio mėne
sį biznis taip sumažėjo, kaip 
kad niekad dar nebuvo su
mažėjęs per jokį kitą mėne
sį vbėgy pereitų 46 metų. 
Per tą mėnešį biznis suma
žėjo ant suvirš 8 nuošim-

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Trenton, N. J 
dzinąwski, kuris 
teistas mirčiai už nužudymą 
septynių metų vaiko Joseph 
Storelli, penktadienio vaka
rą čia tajoo' nužudytais elek
tros kėdėj. . 1

Bridgeport, Conn.—Ponia 
r Katherine King. Fogarty iš 

^Wew Yorko; persiskyrus su 
‘ vyrii, kuri buvo užvedus 

bylą prieš buvusį boksinin- 
■ ką G. Tunney, reikalaudama 

atlyginti $500,000 už sulau
žymą prižado apsivesti, pa- 

; galios ^atšaukė bylą.

TOKIO, Japonija.— Japo
nijos ambasadorius Mask
voj šeštadienį paaiškino So
vietų valdžiai, kad įvykus 
susikirtimui tarp Sovietų- 
Chinų spėkų ties Manchuli, 
vakarinėj Mandžurijoj, žu
vo japonė moteris ir Pieti
nio Mandžurijos gelžkelio 
(Japonijos kontroliuojamo) 
viršininkas tapo sužeistas.

Sovietų' valdžia pranešė 
Japonijos ambasadai Mask
voj, kad ji sutiks už tai at
lyginti, jeigu bus įrodyta, 
jog Sovietų spėkos buvo už 
tai atsakomingos.

zidento Hooverio fašistinės 
ekonominės tarybos pildan
čiojo komiteto^ nuskyrė 140 
žymių kapitalistų iš įvairių 
biznio sričių į taip vadina
mą patarimo komitetą. 
Penktadienį jis paprašė, 
kad tasai komitetas priruoš
tų raportą gruodžio 28 d. 
apie dabartinę biznio padė-

mainierius į naują!gi jis pareiškė, kad negali 
ma darbininkams mokėti di 

parodo, kad mai-1 dėsnių algų.

Lapkr. 26 d. iš varžytinių 
penkiose urėdijose parduota 
miško už 1,300,000 lt. Var
žytinėse dalyvavo apie 400 
žmonių.

' Miškas parduodamas iš 
Taujėnų, Utenos ir Ukmer
gės urėdijų.

Teis už Komunistinį 
Veikimą

HELSINGFORS, Finlan- 
dija,— Penktadienį Finlan- 
dijos parlamentas 98 balsais 
prieš 78 balsus perleido* 
griežtą įstatymą prieš Ko
munistų Partiją, kad su- 
kriušinti komunistinį judė
jimą.

Vaduojantis tuo fašistiniu 
įstatyčiu, valdžia slopins’ 
kiekvieną komunistu veiki
mą, uždraus susirinkimus. 
Manoma, kad net prašalins 
komunistų atstovus iš par
lamento.

Finlandijoj komunistų ju
dėjimas yra tvirtas. Del to 
valdžia. griebiasi fašistinių 
priemonių, kad sukriušinti

WEST FRANKFORT, Ill. 
— Čia įvyko Nacionalės 
Mainierių, Unijos Illinois 
Distrikto tarybos susirinki
mas, kuriame buvo svarsty
ta planai, kaip praplėst Illi
nois mainierių streiką. Taip
gi buvo svarstoma visos 
anglies pramonės padėtis, ir 
taryba nutarė, kad būtų 
dedamos pastangos sumobi
lizuoti visus mainierius pa-Kentas Oga

1 1 T • • i • . • i ' . * «

Dr. Leo Womnan iš Amal
gamated Clothing Workers 
Unijos pasikalbėjime su Fe- 
deruotos Spaudos korespon
dentu sakė, kad gamyba 
vyriškų drabužių pramonėj, 
kuri yra svūrbiu faktorium 
New Yorko pramonėj, yra 
7.5 nuošimčiais mažesnė,;ne
gu buvo tuo laiku 1928 me
lais. J Moteriškų? drabužių 
pramonėj dar didesnė be-? 
datbė. j 11 -

Taigi, šaly ekonominė pa
dėtis nėra gera. Už tai Hoo- 
yeris ir sthmbūs kapitalis
tai susirūpino organizuo.ti 
visokias fašistines tarybas 
“pagerinimui” Jriznio, žino
ma, dar labiau spaudžiant, 
išnaudojant darbininkus.

Sofia, 'Bulgarija.— Penk
tadienio naktį Bulgarijoj 
jausta smarkus žemės dre
bėjimas. Ką’dangi susisie
kimas telefonu ir telegrafu 
buvo nutrauktas^ tai apie 
žemės drebėjimo pasekmes 
provincijose Čįą negauta ži-

Susikūlė Amerikos Laivas
Mexico City.— šeštadienį 

gauta pranešimas nuo kapi
tono Amerikoslaivo Vena
tor, plaukiojančio tarp New 
Orleans ir Puerto Mexico, 
kad jo laivas užėjo ant sek
lumos ir susikūlė už penkių 
mylių nuo Puerto Mexico.

Pranešimas sako, kad 
siautė smarki audra ir pa- 
sažieriai valtimis bandė pa
siekti saužemį.

Kaunas.—Kauno karo ko
mendantas už nesilaikymą 
spaudos taisyklių uždarė kle
rikalų savaitraštį “Lietuvos 
Darbininkas.” Atsakoma
sis redaktorius prof. Do
vydaitis nubaustas 1,000 lt., 
arba 1 men. arešto.

PABĖGO TRYS KALINJAI
Montgomery, Ala.-—Ketvir

tadienio naktį čia iš Kigby ka
lėjimo pabėgo, trys kaliniai. 
Įsitaisę kopėČiašCperlipo per 
kalėjimį! sieną1,1 ’ z . , , (.

Kalejiiho viršininkai z<ihanp, 
kad netoli' kalėjimo juos lay- 
kė automobilius. . į ;

Metz, Francija.— Marseil
les mieste greitu laiku atsi
bus teismas Dang Ba Leuh, 
kuris tapo Suareštuotas už 
komunistinį veikimą. 'Prieš 
jį sddaryta ketinimas,! kad 
jis ‘ dii'bęs del Trėčiojo In- 
įernačidridlo, išleidęs komu
nistinę literatūrą “sukursty- 
mui” darbininkų Fraricijos 
teritorijoj.

■pabėgo. Bet balandžio mė
nesį, 1912 metais, jis vėl ta
po ištremtas į Narimsko 
sritį. Tais pačiais metais 
spalių mėnesį jis vėl sugrįžo 
į Pėtrogradą.

Darbavosi iki kovo mėne
sio, ’1913 metais. Vėl tapo 
suareštuotas ir ištremtas į1 
Tūrticharlsko sritį, į mažą 
kaimelį J Kureiką, šiaurės 

' krašte.. Ir ten Stalinas rbu- 
rii'iki Rusijos revoliucijos, 
kovė mėnesį, 1917 metais. z

Stalinas aktyviai dalyva
vo Rusijos proletarinėj re
voliucijoj.

Policijos Viršininkai
Apkaltinti Būtlegerystėj

PITTSBURGH, Pa.—John 
F. Brennan, buvęs policijos 
viršininkas McKeesport; 
Charles L. Bergstedt, buvęs 
policijos viršininkas, Ver
sailles, ir taikos teisėjas 
Charles E. Reinhard iš Ver
sailles tapo atrasti kaltais 
būtlegerystėj. Su jais taip
gi buvo teisiami šeši kiti 
butlegeriai. Jų teismas at
sibuvo pėnktadiepį. Teisė
jas atidėjo bausmės pasky
rimą iki sausio 10. d.

Jie buvo-^suorganizavę di
delę butlegerių dšaiką, kuri 
varė munšaino i . biznį Mc
Keesport ir apielįnkėj. Į 
savaitę ’ / padąrydąvo j apie 
tūkstantį dolerių .pelno.

Bedarbė Haiti Respublikoj 
Port Au Prince, Haiti. —

Haiti respublikoj yra bloga 
ekonominė padėtisj Didelė 
bedarbė.. Už’ tai sukilimas, 
kuris nesenai įvyko, Smar
kiai plėtėsi.

Iš kaltinamųjų sulaužyme 
karo stovio įstątymo, aštuo
nis haitiečiai dar laikomi ka
lėjime, < :

WASHINGTON.— Apli
kuojama, kad dabar 16,000,- 
000 darbininkų Jungtinėse 
Valstijose uždirba mažiau 
kaip $25 į savaitę. ‘ Didžiu
ma tų darbininkų yra su
augę vyrai ir moterys.

Kuomet pragyvenimas 
yra brangus, tai galima įsi
vaizdinti, kaip “ištekliai” 
darbininkai gali gyventi. 
Milionai darbininku su šei
mynomis skursta. Jiems 
nežinoma Hooverio “prospe
rity” (“geri laikai”).

CAMBRIDGE, Mass. — 
Jarnos A. De Lacey, mana- 
džerius , Dunster knygų 
krautuvės, čia penktadienį 
tapo nuteistas ant mėnesio 
į . kalėjimą ir užsimokėti 
$500 bausmės už pardavi
mą knygos “Lady Chater- 
ly’s Lover,” kurią parašė 
D. H. Lawrence. “Moralis
tai” valdininkai / sako, kad 
ta knyga esanti “nepadori.”

140 Stambių Kapitalistų 
Nuskirta * Prižiūrėti 

Šalies Biznį

MASKVA. — šeštadienį 
J., Stalinui, Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos se
kretoriui, suėjo 50 metų am
žiaus. Gimimo dienoj jis 
aplaikė daug pasveikinimų 
nuo darbininkų ir darbinin
kų organizacijų iš įvairių 
vietų.

Juozas Vissarionovičius 
(Dzugašvili) Stalinas gimė 
gruodžio 21 d., 1879 metais, 

: Tiflizo gubernijoj. Jo tėvas 
buvo valstietis.

1892 metais Stalinas įsto- 
’ jo į gimnaziją ir, būdamas 

dar tik 17 metu amžiaus,
• buvo vadu studentų politi- 
nio ratelio. 1899 metais jis

• buvo prašalintas iš mokyk
los už netikėjimą į dievą, ir 
nuo to laiko jis pasiaukojo 
Partijos darbui,

1898 metų vasarą įstojo į 
Social-Demokratų organiza
ciją Tiflize. Kuomet polici
ja'pradėjo jį sekioti, pabai
goj 1901 metų jis persikėlė

■ gyventi į Batumą. Ten, 
kartu su socialdemokratu 
darbininku Kandelak Stali
nas įkūrė pirmą nelegališką 
marksistų grupę.

1902 metais Stalinas tapo 
suareštuotas sąryšy su 
streiku, kuris tuo laiku tę
sėsi Batume.

Jis buvo vienas iš organi- 
zuotojų demonstracijos Ba
tume tuo laiku. Pabaigą 
1902 metų ir ištisus 1903 
metus jis praleido kalėji
muose Kutaiss ir Batume. 
Paskui tapo ištremtas į Si
birą ant trijų metų. Pabė
gęs iš Sibiro Stalinas vėl 
darbavbsi revoliuciniam ju
dėjime.
. 1908 metais Stalinas vėl 
tapo suareštuotas už revo
liucinį veikimą. Buvo įka
lintas, o paskui vėl ištrem
tas ant trijų metų į Volo- 
godskos guberniją.

^ 1909 metais jis pabėgo ir 
nuvyko į Baku, kur vėl dir
bo revoliucinį darbą. Ten 
vėl tapo suareštuotas ir iš
tremtas ant šešių metų į 
Solvichegodsk. Už metų jis 
pabėgo į Petrogradą, bet 
Už kelių mėnesių vėl tapo 
suareštuotas. Kelis mėne
sius buvo išlaikytas kalėji
me, o po to vėl ištremtas į 
Vologodskos guberniją. 
Gruodžio mėnesį, 1911 me- Tekstiles Darbininkai

Planuoja Generali Streiką

BELGRADAS, Jugoslavi
ja.— Zagreb ir kitoše Kroa
tijos dalyse pastaromis die- 
'noįnis1 Jugoslavijos^, valdžia 
/SūhrėštaVO suvirš 2,000 kro
atų. Suareštuotų tarpe yra 
nemažai universiteto profe
sorių, advokatų ir buvusių 
politikierių.

Valdžia sako, kad tarf) 
“ekstremistų” kroatų ji su
sekus “suokalbį” pakenkti 
karaliaus Aleksandro gimi
mo dienos apvaikščiojimui, 
sekantį antradienį, išsprog
dinant gelžkelio linijas, 
idant specialiai traukiniai 
negalėtų eiti į šį miestą. .

Policija sako, kad ji už
griebus keletą bombų.

nieriai pasiryžę kovoti už 
geresnes sąlygas. Be dide
lio prisirengimo virš, 10,- 
000 Illinois mainierių iš
vesta į streiką. Illinois-mąi- 
nierių kova sunki. Prieš 
juos susivieniję darbdaviai, 
senos unijos reakciniai va
dai ir vąldžia. % .'.‘Y;

Frank H. Woods, prezi- 
ira Anglies Kom- 

skelbimui generalio streiko j panijos, ketvirtadienį pa
sekančiais metais, rudenį, i reiškė, kad jis bendrai vei- 
kuomet išsibaigs mainierių kia su United l\iine Woric- 
sutartys su darbdaviais kie-jers Unijos reakciniais ‘de

ltos anglies srity. Naciona-jdais “kovoje prieš komuni 
lė Mainierių Unija ves pla-jtus.” Jis sakė, kad jis pjį- 

kampaniją už generalį taria United Mine Workers 
Unijai (nes ta unija dabar 

Bus dedamos pastangos!yrakompanijųunija).Taip- 
t raukti 
uniją, 
streikas

PATERSON, N.; J.—Šeš
tadienį čia prasidėjo Nacio
nalės Tekstilės Darbininkų 
Unijos nacionalė konvenci
ja. Penktadienio vąkarą' 
įvyko masinis mitingas pa- 
sitikimui delegatų..

Vietos darbininkai ir at-; 
vykę delegatai su didėle 
ovacija pasveikimo pasmerk
tus ka’ėjiman Gastonijos 
streiko vadus: Clarence 
Miller, William McGinnis, 
K. Y. Hendrix, Fred Beal, 
Joe Harrison, Louis Mc
Laughlin ir George Carter, 
kurie atvyko dalyvauti kon
vencijoj.

Svetainė išpuošta'unijos 
kovos obalsįais: “N. T. D. 
U. kovoja už moteris audė
jas darbininkes; Mes i eikl
iau j am $20 minimum algų 
del visų jąunuolių darbinin
kų; Šalin vaikų darbą^; Su
darykime dąrbinintų apsi
gynimo korpususĘovoki- 
me už 44 valandų <Įąrba ssu- 
vąitę; Organizuokime (dirb
tuvių komitetus kiejęvįęnoj 
audimo - dirbtuvėj; ;Darbi
ninkai, n eskebaųkftfo, Jau
nieji darbininkai, : kovokite 
prieš imperialistinį karą.”;

2-RO DISTRIKTO KOMU
NISTŲ PARTIJOS. SUSI
RINKIMAS ŠĮ VAKARĄ
šį vakarą, gruodžio 23 d., 

8 vai. vakaro, Central Ope
ra House, 67th SL ir 3rd 
Ave., New Yorke, bus nepa
prastas Komunistę Partijos 
Antro Distrikto narių 
rinkimas. Bus raport 
ma svarbiais Partijoj 
simais. Viki ' luti Partijos, 
susirinkimai atšaukiami. 
Nepamirškite pasiimti na
rystės knygutes.-~Sėkveta- 
riatas Komunistų Partijos 
2-ro Distrikto.

LONDONAS.— Pirmiaus 
buvo pranėšta, kad Anglijos 
karalius nepriėmęs Sovietų 
ambasadoriaus G. Sokolni- 
kovd del to, kad Sovietai 
nužudė carą Mikę, kurio 
karalius Jurgis labai gaili
si. Sokolnikova oficialiai 
priėmė jo vyriausias sūnus, 
sosto įpėdinis.

Dabar vienas MacDonaldo 
valdžios viršininkų ■ praneša 
sekamą priežastį,' del ko 
pats .karalius nepriėmė pa
liudijimo nuo Sokolnikpvo:

“Karalius dabai' neina jo
kių valstybės pareigų del 
silpnos sveikatos. Dar per 
kiek laiko jis negalės dėvėti 
uniformų ir formališkai pri
iminėti diplomatinius atsto- 
vus.

Po to, kaip penktadienį 
Sovietų ambasadorius įteikė 
savo paliudijimus sosto įpė-. 
diniui, jis apsilankė pas už
sienio reikalų ministerį 
Henderson ir išleido pareiš
kimą delei atnaujinimo di
plomatinių santikiu su Ang
lija. Tarp kito ko jis savo 
pareiškime sako :

“Sovietų valdžia bus pa
sirengus daryti žingsnį lin
kui susitaikymo delei visų 
finansinių reikalavimų, ne
pamirštant taipgi ir mūšų 
reikalavimus.”

Toliaus jis nurodė, kad 
Soviętų Sąjunga išleis arti 
45,0,000,000 svarų sterlingų 
vystymui savo., pramonės 
1929-1930: metais, ir del to

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimčsit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit
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PARTIJOS KAMPELIS irejį Ta$ viskaį 
džia darbo, kur

viskaį yra tik pra-i 
arbo, kuris febo vi prieš 
os akis.

subscription
Qhited States, per year, $6.00
Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 
foreign countries, per year, $8.00 
(Mnada and Brazil, per year, $6.00

Lenino Kampelis ^ p 
per Sausio Mėnesį

Ištisą sausię; lųėnesį “Lai
svėje” bus1 įvestas speciališ- 
kas “Lenino Kampelis,” ku
riame kūs antrą airba trečią 
dieną talpinsime Lenino raš
tus • įvairiais klausimais, 
kaip antai, karo klausimu 
ir. apie darbininkų revoliu
cinės partijos rolę. Lai nė 
vienas. skaįtytojIaiS; ųępralei- 
džia to skyriaus neskaitęs.
- Sausio! mėųuo yra Lenino 
mėnuo todėl, kad tą mėnesį 
Leninas, numirė. Spkančįp d 
sausio men.! 21 d. sueis iin 

Jisk-nesenai įgaliojo Amerikos Vengrų Sąjungą Prieš giui penki metai, kaip atsi-

United- States, 9 months, i 13.00 
Brooklyn, N. Y., six months, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

ją “gera katalike.” Jie ma
ntų kad Jones senas amžius 

pa-

Kova * Prieš Lovestonizmą 
Kietosios Anglies Srity ji

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

TEIWYKIME PUSIAUKELIO ŽMONES
Ne tik atvirų priešų manevrus Amerikos darbininkai 

turi akylai tėmyti; prisieina daugiau kreipti domės ir į 
tuos žmones, kurie “iš dalies” pritaria kovai su reakcija, 
kurie “tam tikruose atsitikimuose” eina su kairiaisiais.

Tojdįų.pusiaukelio1 žmonių paskutiniais laikais sukalio
jasi apie priešfašistinį judėjimu Amerikoje. ‘

Spaudos žiniomis, dabar į Jungtines Valstijas atvyksta 
vengrų grafas Mikas Karolyi, liberalas (buržuazinės de-i 
mokratijos šalininkas), buvęs Vengrijos prezidentas.

Horthy rengti jam visus jo maršruto priešfašistinius. mi
tingus Jungtinėse Valstijose; ir jis leido suprasti, būk ir 
dabar veikiąs dvasioje Tarptautinio Priesfašistinio. Kon
greso, kuris įvyko 1929 m. kovo menesį ir kuriame daly
vavo pats Karolyh

Bet šiomis dienomis kapitalistiniai Amerikos laikraš
čiai pranešė, kad Karolyi apsiėmė kalbėti New Yorko 
Rand 'Schyolės rengiamam mitinge. Rand Schoolė gi yra 
social-fašistų lizdas; o sykį žmogus atsistoja ant social- 
fašistų platformos, nuo to jis liaujasi buvęs fašizmo prie-

skyrė su šiuo pasauliu tasai 
didysis, proletarinės revoliu
cijos vadas.

Močiutė Jones Bus 
100 Metu Amžiaus

Sekančių metų Gegužės 
Pirmąją garsioji Amerikos 
darbininkų kovotoja, močiu
tė Jones, minės savo 100 me
tų amžiaus jubilėjų. Tūli 
Amerikos *darbo unijų biu
rokratai matomai bandysią 
ją panaudoti savo tikslams.

Močiutė Jones šiuo tarpu 
gyvena netoli Baltimoros, 
Mary lando valstijoj, ant 
ūkio. Jau gana silpna sene
lė. Nesenai'ją aplankė Fe- 
derųotosios Spaudos redak
torius Carl Habsšlėr, kuras 
padarė, interviu.

Ųžklausuiš jos budn)onės 
apie Amerikos kai kuriuos 
dątbo, unijų VŪdįs,! j iriai ajt*

Nuo vadinamo “socialisto” iki fašisto dabartiniu metu 
vargu belieka toks skirtumas, kaip per nago juodimą.

Vengrijos “socialistai” Peyeriai, Geramiai, Buchingę-
.1 ir kiti padarė naują sutartį su kruvinąja diktato- 

iaus Horthy’o valdžia, su josios kariškais besiruošimais 
prieą Sovietų Sąjungą. Jie atakavo politinius kalinius, 
paskelbusius visuotiną bado streiką; jie užsipuldinėjo iš
ėjusius kovon angliakasius.

Amerikos Socialistų Partija vaidina tą pačią rolę. Jo
sios Rand Schoolės Viešoji Kalbykla virto nuolatine pe- 
ryįli užsipuldinėjimams ir šmeižtams prieš, Sovietų Są
jungą. Amerikinių socialistų vadai nei per colį neatsi- 
liekaį nuo kapitalistinių juodašimčių, atvirai atakuojančių 
komunistus, Gastonijos streiką ,ir visokį darbininkiškai-' 
klasinį revoliucinį, darbą, kur tik vadovauja kairieji dar
bininkai. J' \ ‘ Į < ; L , , į ’ ■ ‘ i j

Tuo žvilgsniu “socialistaį/--palenkia net ^Amerikos Darbo sakė, kad jai Svilliam Gretįn 
Federacijos latrus Greenus, Wollus, Lewisus, nuo senai žino- patinkąs, bet labai nepiaken- 
mus kapitalistų parsidavėlius ir reakcijos pagaikščius.

Am^Nkoję yęa ^milionai; ateivių iš Vengrijos. Jų priešfašis- 
tinis jųd^jimaš yra svarbus veiksnys Viso Amerikos proletaria
to koVpje ,prieš žiaurėjančią reakciją. Todėl ir lietuviams 
darbininkams neturėtų būt svetimas dalykas grafo Karolyi’o 
pasirodymas su prieš-fašistine vėliava Amerikoje.

Kad jis, būdamas Vengrijos prezidentu, pasižymėjo prieš- 
darbininkiškais žingsniais, kaipo sąmoningo proletariato pr-iė-. 
šas, tatai yra žinoma.' Ar jis pasitaisė? Tai dar lieka klau
simas,,

Jeigtf jis ištikro sakys prakalbą social-fašistinės Rand Schoo- 
lės ruošiamam mitinge, tai klausimas išsiris; o komunistai ir 
kiti sąžiningi kovotojai prieš fašizmą nebeleis jam sėdėti ant 
dviejų kėdžių; tokiame atsitikime jis bus nukeltas nuo “kai
riosios” kėdės ir bus minioms parodytas, kaipo fašizmo klap
čiukas iŠ esmes, tik apsimetęs priešfašištine skraiste.

Kiek ten jos Ii 
.1 < )

kuomet senelė

ir bejėgiškumas jiems 
dės.

Bernard Shaw Apie 
Nusiginklavimą ir Taiką

Pereitą savaitę tūlas Unit
ed Press korespondentas 
apsilankė pas Anglų drama
turgą Bernard: Shaw pada
ryti interviu' ;apiė* karą ir 
taiką. Užklaustas, kaip ga
lima, būtų padaryti galąs ką- 
ramš, rašytojas, atsakė: j 

‘ ' iNesimųškitę-r-rtai yra viena
kis keliąs1 užbaigijhui karo.
Užklaustas,.ar, jis nemano, 

kad busimoji didžiųjų impe
rialistinių valstybių “nusi
ginklavimo” konferenciją

Kietosios anglies srityj 
Partija pradėjo įtemptą mo
bilizaciją kovai prieš kontr
revoliucinį lovestonizmą ir 
bendrai dešinįjį nukrypimą. 
Tie proletariniai Partijos 
nariai, kurie seniau rėmė 
Lovestoną, tai dare tikėda
miesi, kad Lovestonas eina 
Komunistų Internacionalo 
nutiesta linija. Lovestonui 
pavyko pakreipti revoliucinį 
lojalumą proletarinių Parti
jos narių į susmukusį frak- 
cionizmą. Frakcinis Love
stono režimąs nedaleido tik
rojo pi asinio darbo ir sulei- 
dimo Partijos šaknų į ka
syklas ir dirbtuves kietosios 
anglies srityj.

Šitoj srityj visas darbas
Londone. pasieks teigiamų buvo varomas sulyg frakci- 
rezultatų, dramaturgas at- isrokaviniais. Nebuvo 
sakė:

\

Ne. Nors ji bus vadinama 
nusiginklavimo konferencija, 
bet tikrumoj ji bus apsigin
klavimo konferencija, lošianti 
“beggar my neighbor” (tam 
tikras kazyrų lošis). Rusija 
iškėlė aikštėn mūs pacifistų 
blofą Genevoje, pasisiūlydama 
ištikrųjų nusiginkluoti, jei ki
tos šalys tą padarytų. Bet vi
sos valstybės atsisakė kalbėtis 
su Rusija, netgi ir tuomet, 
kudmet Mr. Kellogg greit su
šaukė konferenciją antru sy
kiu ir darė humbugus su sa- 
vęs-apsigynimo rezervacijomis. 
Mūsų pacifistai tjktai šaukia 
apie taika, kur visiškai nė- 

:ra.” ‘ -U nu'.

’ Kaip matome, rašytojas 
pripažįsta, kad tik Sovietų 
Sąjungos;• vyriadšybg ?^ra ta 
Valdžia, kuri širdingai troš
ko nusiginkluoti, jei kapita
listinės valstybės tai pada
rytų.^

Bernard Shaw mano, kad 
karas by laiku gali prasidė
ti; kad pasaulis kiekvieną 
dieną vis labiau tam ruo
šiamas.

Darbininkai neturi snaus
ti, bet ruoštis kovoti su im
perialistinio karo pavojum,.

dėta didelių pastangų suor
ganizuoti mainoje arba au- 
dinyčioj tikrąją Partijos 
kuopelę (nucleus).- Nebuvo 
dėta pastangų išleisti kasy
kloje arba dirbtuvėje laik
raštėlį (vienas kasyklos 
laikraštėlis, beje, buvo išlei
stas, bet New Yorke). La
bai maža Partijos narių da
lis buvo įtraukta į kampani
ją už pravędimą Partijos 
darbų- ir gavimą naujų na
riu. Del to čia, randasi te
kis didelis neproletarinis 
blokas. To viso pasėka bu
vo ta, kad Partija neaugo ir 
nėjo atgal. Jinai taip sa
kant egzistavo ant vietos. ,

Partija, šitoj srityj labai 
retai tejošdavo nepriklauso
mą! rolę įvairiose1 darbinin
ku kovose. Buvo daromi vi
sokios rūšies klaidingi 
“bendri frontai” su U. M. 
W. A. unija, kurie stabdė 
kairiojo judėjimo augimą.

Naujoji Partijos Linija 1

' • Mūsų- Partija turi pagel- , 
bėti suteikti vadovybę mai- 
nieriams rugsėjo mėnesį, 
1930, kuomet pasibaigs esa
moji sutartis. Tai turi būti 
svarbiausiu Partijos, orien
tacijoj. To pasiekimui rei* 
kalinga leisti lapeliai ir biu- 
letinai, naujos mamose par
tijos kuopelės įkurti, jauno, 
čiaaugio, elemento įtraukti 
į mūs eiles. Nacionalė Mai- 
nierių Unija privalo būtį su
stiprinta. Partija privalo 
vesti energišką kovą prieš 
visokius likučius dešiniojo 
pavojaus kietosios - anglies . 
srityj — kuris pasireiškia į į 
pasyvume; baimėje stoti L ( 
NMU;; bailėje j ieškoti, 
naujų narių;. neįkąinavime . , : 
kairėjimo darbininkų \
šių, etc. ’ ; ... /j

Mūsų Partija m ar šuo ja- 
pirmyn, Ji turi dideliu^ 
darbus nudirbti. Ir su ap
valytomis eilėmis, suvieny
tomis spėkomis, jinai tai

riai buvo kviečiami daly
vauti. Dalyvavo 33 drau
gai. Netgi Brennen buvo 
įsileistas. Po pranešimui 
apie Partijos CVK. Plenu
mo liniją, kurį padarė d. 
Benjamin, ir po pranešimui 
apie padėtį Šitoj srityj ir 
Partijos uždavinius, sekė 
diskusijos.

Lovestono Bankrotas
| Lovestono grupės politinis 
bankrūtas tuojau pasirodė 
visumoj. Jiė varė savo 'ar
dymo darbą, bandymą suar
dyti plenumą, šmeižtus ant 
Kominterno, etc. Esą, Par
tija tapo' suardyta. Jie ne-( 
bandė kalbėti apie padėtį 
kietosios anglies srityj. 
Stella Vratarich, suminėjuš 
šią sritį, pareiškė: “Pagei
dautina, kad mainieriai taip 
radikalėtų, kaip d. Frank
feld mums sako.”

Plenumo Nuosprendžiai
Nežiūrint to fakto, kad padarys, 

pranešimai nebuvo pakan
kamai svarstomi, problemos 
nebuvo imamos konkrečiai 
ir detaliai, vistiek galima 
pasidžiaugti:

1. Aiškiai pasirodė, jog j 
kietosios anglies srities Par- į 
tijos nariai ir geriausi vei- 
kėjai eina su Partija. Bal- valsčiaus ištikimybės liūęii- > 
savimo pasekmės pasirodė 
sekamos: 20 balsų už Parti
jos rezoliuciją, 11 prieš, 2 
susilaikė. Ir tai buvo aky- 
vaizdoje to fakto, kad į ple
numą buvo leidžiami ir love- 
stoniečiai ir jie rinko savo 
pasekėjus, kiek tik galėda
mi. - • , ;

2. Plenumas iškėlė ; aikš
tėn visišką politinį nusiban- 
krūtavimą ! lovestoniečių 
grupės. Visi jų “argumen
tai” buvo niekas daugiau, 
kai šmeižtai Kominterno ir 
jo vadų.

P. Frankfeld.

Kaip Lietuvos Valdininkai 
Išnaudoja Išeivius

Lietuvoj piliečiui išeinant į 
užsienį, užsienio pasui išgau
bi reikalingi šie liudijimai:

jimas, iš girininko, policijos, 
urėdo, apskričio teisėjo, žemės 
mokesčių inspektoriaus, iš 
apygardos ir nuoyadijos. Lei
džiant paštu, labai daug laiko 
nusitraukia, nes matyti, :kad , .• 
valdininkai tyčia trukdo. JAŠ 
gi, norėdamas greičiau gauti, 
visur kreipiaus asmeniškai. 
Pirma man reikėjo, valsčiau^ 
viršaičio pasirašymo, kurią. 01 
nesirašė, ko.L ąavo penkinę., \ 
Tojiau ’ėjo padėjėjas ir giri
ninkas. Šitie irgi tik tą patį A 
gavę paėmė plunksną į ran- ’ 
ką. Galop priėjau į nubva- 
dijos raštinę, bet ta nė, krust, 
čia jau 'net trigubai reikėjo 
duoti, už mažiau nesutiko. Ki
tur elgėsi truputį mandagiau, 
tik išskiriant pas teisėją, kur 
buvau pats prašymą surašęs, 
o ne jo bernai, tai turėjau dvi 
dienas ' važinėti, sudarant ‘ į 

IŠ- dieną po 80 kilometrų, vasa- ;
siliepimo. Visiškai neabe- rinkta naujas ąub-distrikto ros darbo laike, 
jotina, kad Atsiliepimas bu- komitetas, į kurį įėjo septy- tuomet jie nebeturi laikoar-

inaujjvjl A <11 UJVO lUlUĮJU U. jaiuja OI uyj Oiibjj La

Partijos linija, kaipo to- po gerokai fustiprinta pra- 
kia, ir ypatingai kietosios vesti CK. liniją. Išėjus love- 
anglies srityj, tapo pakeista stoniečiams iš plenumo dar- 
su atėjimu Kominterno At- bas buvo tęsta 'toliau, 
siliepimo. Prašant vi

r BOSTONO IR APIEUNKES NAUJIENOS
STOUGHTON, MASS.

žmonelių, 
ligų, važi-

Daugelis tamsių 
kankinamų įvairių 
nėjo Į Maldeno “stąbūklingą” 
vietą, • tikėdami, kad jie pa- 
sveiksk-b BTet ligoniams “-ste- 

t būklal” nįeko negelbėjo; tik 
[r jų arba* jų giminių kišenius 
t patošthib, įtpmoš agentai nau
ji dojoai4a proga ir tamsių žmo- 
įi Helių neperspėjo.

fnieste g^vėna' J, An- 
B tftūro* 2,0 metų. .. 
tąjį BHtM atgal l L. J’, 
l.de nei rankų, nei kojy.
R V?

t. amžiaus. Tre- 
kaip jis 'neval- 

_ Prię- 
besimaudydamas 

YįlSsrigavo sprando gys- 
1- irTiHio to laiko pradėjo ne- 
Mytl rankų ir kojų. Jo tė- 

katalikai ir kada gy- 
atsisakė nelaimingąjį 

Mpfe pradėjo vežioti į 
“stebūklingas” vietas 
visokius burtininkus, 
metais buvo nuvežę į 

■MmL” Kanadą. Ten ligo- 
rNMKTO dvi savaites ir kai- 
^wteWklingoj” vietoj, tai 
gpyljo užsimokėti 300 do- 
■ĮMv Bizniui tie “stebūk- 
OlnBiha negelbėjo, o tėvai 

šimtus dolerių, 
ĮįgįSftV.ąKiMtos u ž mo kė j o 30 0 
KHllk 9 kur kitos Išlaidos, 

lėšos.
įįįftli dar nepąsitenki- 

net tris sykius

vežė į Maldeno ■ “stebuklingą
ja” vietą. Vienok ir čia nie
ko negelbėjo.

Jeigu Romos agentai būtų 
sąžiningi, tai jie savo parapi- 
jonus perspėtų ir’jiems teisy
bę pasakytų, kad jokių “ste
buklų” nėra ir į juos nerei
kia tikėti. Bet jie mulkina 
lengvatikius ir iš jų natid.ojasi.

, Į "f- ; t j. ; • .-j

Gruodžio1 14 d. Lyrbs Cho
ras buvo surengęs vakarienę 
su programa. Programą išpib 
dė jaunuoliai. Vakarienę 
mino Šios gaąpadinęą: L. Pet- 
rukaitięnė, O. Valentukevičiū- 
tė, E. Liepaitė ir Ė. Jukoniū- 
tė. Nors jos sunkiai padirbė
jo ir pavargo, bet vakarienę 
surengė puikią..

Po vakarienei buvo .šokiai.

O1EW0WVS
Gruodžio 23: <

A

—-Maskvoj prasidėjo šukilir 
mas, 1905 —Lenkija pripažino 
Sov. Rusiją, 1923.

čia' mainieriu biurokrato 
John Lewiso. “Lewis buvo 
ir tebėra darbininkų išdavi
ku,” sakė ji. “Aš tatai sa
kiau senai pačiam Gomper- 
sui. Dabar tik pažiūrėkit, 
ką jis padarė su angliaka
sių unija.
ko!”

Aišku,
Jones William Green giria, 
o Lewisą peikia, tai yra nie
kaip nesuderinamas daly
kas, todėl, kad abu biuro
kratai yLa vienoki; abu dir
ba išvien, viens antrą pt^ 
remdami.

Užklausta apie komunis
tus, senelė atsakiusi, kad 
jai patinkąs W. Z. Fošteris, 
su k u rra u o drauge 
dirbo 1919 metais didžiajam 
plieno darbininkų streike. 
“Komunistų idėjos yra Jo
giškos,” sakė ji, “bet ' .per
daug pažangios j del Ameri
kos žmonių. Aš įstojau į 
komunistų ' judėjimą, 
susipažinus su juo?’j../ »

Močiutė Jones ‘nėra jokia 
.teoretikėj jokia/ lUark.siste 
ir' todėl jos pasakojimai yra 
paviršutiniai. Ji viską sve
riu vieno arba kelių zęąonių 
gerumų į jinai iųi’a dalykus: 
daugiau * lokaliniai." Močiu
tės Jones nuopelnas’yra ‘ne 
jos ’ teorijose^ r bet grynai 
prąktiškuase (įarbuose: ji
nai visupmej/ąktyviai' rėmė 
darbininkų, “kovas. Jinai sto
jo už grWXtas kovas ir dąly^ 
vaudavo-. visokiuose tarpe 
policijos ir darbininkų susi
rėmimuose,'palaikydama pa- 
Štanųjų pusę. Apie 75 me
tus savo gyvenimo jinai pa
aukojo šitam tikslui. »

Sakoma, katalikų kunigai 
i” net Washington) vysku
pas deda pastangų kaip nors 
•pagriebti sęnuįtę ir padaryti

ni m.ainieriai, du geležinke-i^jascrga' Bet davus kyš‘ «- 
lio darbininkai, vienas virė-! Tai Ve, kokie Lietuvos žmo- 
jas, viena šeimyninkė, lietu-!nių išnaudotojai, žmogui at- 
vių ir ILD. organizatorius, ! ėjus su reikalu, jų akys žiba, 

...................... v’ ' ‘ I 
i nekalba, kol iš žmogaus išlu- 
i po ‘ kęlis ar keliolika litų, 
įtik tada pralinksmėja. \

P. Joneliūnas.

vo sutiktas didelės dalies 
REDAKCIJOS ATSAKYMAI I vadovybės ir nedidelės da

lies narių. Lovestono “tė
viškas” apiekūnavimas šitos 
srities per kelis metus rodo 
savo vaisius. Tenka pripa
žinti, kad šičia Lovestonas 
gavo / daugiau, imant pro- 
porcionaliai, sau pritarėjų, 
negu kur nors kitur. Love
stono renegatai atvirai iš
dirbo savo skaldymo liniją 
greitesniu laiku, negu kur 
nors. Jie atidarė.savo ofisą 
WilkesrBarre mieste, 

Partijos vienetose Love
stono1 renegatai sąbotažavo 
visokį Partijos fiaybą. Jie 
vedė visokias prieš Partiją, 
atakas ir Lovestono renega-; 
tai nesistengė paremti'Par
tijos darbo jokiam klausime. 
Kuomet Vratarich atėjo į Partija pradeda darbą. Jau!Yorko darbininkiškų orgamzą-.
•Vrr«Ti -t-. » . . t- ’■ f • . i.u .. .«• J < • ' v -i '• -r ' • * •« • _. j J-* ‘ *

prieš J Pąrtįjos įykirių daį^bijhiikįĮ jud$jihių< 
, Tąma^uėj, jra.y Kur , tūks

tančiai darbininkų yra suki
lime prieš, Lewis-Hąrneardy 
.mašiną* Partija suvaidino 
pozityvę rolę pąr Nacionalę 
Mainieriu Uniją. Scran tuo
se tūloj audinyčioj Naciona
lė Tekstiliečių . Darbininkų; 
Unija vadoyf^Sjo ’nedidelį 
vieno departnaento streiką.
Partija ir - Lyga pagelbėjo 
Suteikti vadovybę Šitai ko- 
vai$ ,į.ekmingi 12-kos 
metų, revoliucijos paminė j L * 
mo ’ mitingai buvm sujuosti 
5crantupsę'..iX Wiltes.-Baik

Kreivapėdžių Sausanosiui.
— Eilės “Wall Streeto 
Vargdieniams” spaudai per- 
silpnos; nepasinaudosim.

ELIZABETH, M J
i t .

Vietos ir apiėlinkių lietuviai 
turės progos gardžiai pasi
juokti sulaukę 28 d.'gruodžio. 
Pasidarbavus;; Lietuvių darbi
ninkių Susivienijimo 4: kuopai,

D. L. p. 54 kuopai, JpusJ per-! 
statyta; didelė ir juokingą įtri- 
veikšmė komedija—f-“Nervąi.” 
Perstatymas i-įvyks Ukrainą 
Svetainėje-214 Fulton. St.’, tar
pe 2 ir 3 gatvių. Pradžia 7 :30 
valy vakarė. , šią komediją su
jos . Bh0.oklyno. aktoriai-mėgė- 
jai. Brp.oklyne jau ši. kome
dija buvo- lošta ir kurie atsb 
lankė, visi pilnai pasitenkino. 
Reikia tįkėtis, kad ir čia būs; 
sulokta taip, kad visį liks pa
sitenkinę. Tik pasistengkite, 
•atsilankyti.

• K ‘ . a • . / ♦ ................................... ... i •

Kohiedija “Nervai” mūsų 
scenoj naujas veikalas ir la
bai } juokingas.' Lošįmas uži
ma virš dviejų ir pusės valan
dų, todėl aktoriai stengsis gar
sinamu laiku pradėta.* Pasi
stengkite nevėluoti, nes, — 

suprasti.
Po<- perstątymui 'bus kokiai, ir 

kūrįe • norėsite,' ’ tie •pdsiAnks-' nariai, . ' < <
Kųppps Narys v . yFilkes-Barrė,s Partijos, nįį

Wilkes-Barre kuopos.narius 
“atsiliepti” ;
Centro Kontrolėj. Komisiją, 
tai Brennen, Lovestono re-
rnėjas, kaltino Partiją “šni- 
pysteje,” “agentavime bo
sams,’” “fėkeriavime,” etc. 
Jie naudoja . prieš Partiją 
tuos pačius' “argumeųtus,” 
kaip ir ADF, feteriai, socia
listai ir visi kiti Partijos 
priešai. ' \

Lapkričio 10 d. PartijossiengKite įieveiuoti, nes, pjtą- . . 1 ’ ... .. %
d žios nemačius., sunku veikalą I kietosios anglies srities sub-

v T • . • . i • -a — idistriktas laikė savo plenu
mą. Visi Dištrikto Komite- 

vifei ‘ verkėjai ir - n i r o < .{ i »mitisįte

, • ” - b , ■Z i J •

Jaun. Kom. L^gos atstovas 
|ir sub-distrikto orgahizato-į 
rius. Rinkimai buvo atlikti 
vienbalsiai.

4. Partijos veikimas buvo, 
nustatytas sulyg 
Kofninterno linija. <

nauja!
Lenino Mirties Minėjimo

Jau trys Partijos vienetas Mitįn«as flew Yorke 
laikė savo susirinkimus ir 
svarstė Partijos CK. ple
numo tarimus. Balsavo: 271 
balsai buvo už juos ir 1 su
silaikė. Kjti vienetai (She
nandoah, ? Minersvillėš,' ‘Mc-? Yorj&e.
Ądoo, ėti.) saVo’1 štisii’inkL* 
mus laiEtyš vėliauJbe abe
jo,; vįėnbMsiai1 užgifš.'

Kietosios anglies srityj j

Lenino mirtięs 'pąminejimo J J 
mitingas bus sausio 18 
1930 in., 7 vai. vakare,., Madi-^JLj 
son Square Gardene, t New . į į

Pamatiųę į iihifihgd' 
kova ])rieš impej'^ist^įf 
.ir už SoxMetu'Sąjungos

j nimą. i
Tam tikras

dąbar jihajAStov4 priešakyje jcijų žada į Lenino piningą ajt- 
‘ x * ‘ ' ** T jeįiti su vigais^nariaiĮ—in cor-

pore;' kitoįs gi pasius; savo de
legacijas/ ‘

Apart prakalbų, tam 
g e bus perstatoma 
dai iš revoliucinių 

Lenih.o thirties 
ištikro pripuola 
Bet N,ew .Yorke a 
inas bus sausio 18 
p atbgespė j d ien o j.

?> lifcAlešter, Okla. 
tadienį čia tapo 
mainieriai, kurie 
Town kasykloj

Penk

v'usių maiiįie‘rįų‘ 
tikinčiai., . U..

irie žuvb * Old 
bj nuo gazo 
Didžiuma’ ŽU- 
'įų/buVo 'mele-

» 4 « t • »• *

l.de
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KOKIO NEW YORKE DAR NEBUVO
Tokios Minios! Tokis Nupiginimas Toks Pirkimas!

Del Šios Savaitės Tapo Suplanuotas Naujas Šlakas—Tavoras

DIDŽIAUSIAS BARGANAS!TAI GARSIAUSIAS BARGANAS!

1763

981

ATYDOS!
kančios lubos.

YOUNGSTOWN, OHIOBISBEE, ARIZONA
IŠPARDAVIMAS TĘSIASI

nuo

Pasaulio Nemokslumas

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

SUREDAGAVO R. MIZARA

Kaina 25 Centą

laužy- žmonių ant šiaurės ir Baltiko jū

HAARLEM OIL

Reikalir

kreipkitės

ra!n- 
tarpe

Puikus rinkinys svarbių informacijų ir turiningas 
straipsniais iš įvairių mokslo sričių. Jame rasite 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS/

pas
monkes ir kitus

ru krašto. Labai mažai nemoks 
lumo pasirodo Danijoj, Nbrvegi 
joj, Švedijoj ir Šveicarijoj

Pittsfield, Mass.— šimtas 
audėjų^ dirbančių fontųsac 
Woolen kompanijos audiny- 
čioj, išreikalavo pakelti al
gas. *' : \ ' t.,

Red Pastaba.— Jau labai

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĖ 
Naujas Teatrališkas Veikalas 

TRIJŲ AKTŲ DRAMA

Išbandykite šiandien
Juos išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden St* 

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

tojų reikalavimus.
Suv. Valstijos turi suvirš 

100,000^000 gyvent it jos gyv. 
nemokslumas siekia mažiatts 10 
nuošimčių. Bet čionais, kuo>- 
mėt gyventojų skaitytojas eina 
per namus rinkdamas Visokias 
informacijas ir statistikas apie 
gyventojus, kuomet užklausia 
apie nemokslumą, daug1 žmonių 
praneša, kad mokanti, jeigu tik 
gali truputį paskaityti, kuomet 
Indijoj žmogus turi parašyti 
draugui trumpą laišką ir per
skaityti atsakymą, pirm negu 
skaitomas mokytu.

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorl 
Universiteto Mokinti Progresyvų 

Seriją (Eilę) •

Darbininkiškos organizacijos turi rūpintis, kad Kalen
dorius būtų platinamas Visuose miestuose ir miesteliuo
se, kur tik yra lietuvių. 'Literatūros Draugijos*ir Dar
bininkių Susivienijimo .kuopos privalo skaityti svarbiu 
punktu platinimą darbininkų kalendoriaus.' ,

Tai !Tiė švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Langai tapo iškrušinti, stalai sulaužyti, bet, dėka pavyzdingai tvarkai, niekas iš žmonių nebuvo už
gautas. Iš savo gero ūpo jie visi juokėsi, juokėsi ir be paliovos artinosi prie to stebėtino bargano— 
nupiginitno.

Prašome platintojų neapleisti nei vieno susirinkimo, nei 
vieno parengimo neaprūpinto su darbininkų kalendorium. 
Kur tik susitikdami darbininkus, siūlykite tą svarbų vei
kalą. Darbuokimės, kad išplatinti visą. •

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

PARAŠĖ SENAS VINCAS
Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Mę|w. Sąjunga

Knygutė turi 82 puslapius
KAINA 40 CENTŲ

Reikalaukite pas A. L. P. M. S. Sekretorių
6 ' P. KRAKAITIS ■

3240 Thomas Street, Čhicago, Ill.

Kasyklų yra visokiais var
dais ir įvairių kompanijų. Bet 
Copper Queen bene bus didžiau
sia kompanija, po kuria ir ki
tos kompanijos dirba. Randasi 
ir lietuvių būrelis. Kasėjams 
moka po $6 už 8 valandų dar
bo dieną ir yra bonų sistema 
įvesta, tai padaro keletą dole
rių per savaitę. Kasėjų pagel- 
bininkams moka tik $5 į dieną, 
o kurie dirba viršuje, tie gauna 
tik po $4.

Pastaruoju laiku meksikiečiai 
kasėjai pradėjo užimdinėti vie
tas. Jiems moka tiek pat, kaip 
ir kitiems, bet jų pagelbinin- 
kams yienu doleriu mažiau, ne-

N£R
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite "Gold Medai" vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

ALBANO IMP«0kfo

Iš priežasties taip dideles daugybes 
tūkstančiams kostumerių, kurie dalyvaus 
krautuvės ir skiepai del Manhattano, Brooklyno

Knyga iš 212 Puslapių

ŠIANDIEN, GRUODŽIO (DECEMBER) 23 DIENĄ 
IR TĘSIS TIK TRUMPAM LAIKUI •

The 14th Street Store, 132-134 West 14th Street; tarpe 6th ir 7th Avenues

šešiasdešimts antras nuošim
tis pasaulio gyventojų yra be
moksliai, sako Japies J. Abel, 
Suv. Valstijų Apšvietos Biuro 
svetimų šalių apšvietos specia
listas.

Iš viso bemokslių yra suvirš 
850,000,000, ir pusė iš tų gyve
na Azijoj. Afrika turi 83,000,- 
000 bemokslių, šiaurės Ameri
ka turi apie 4,800,000.

Mažiausia nemokslumo 
dasi pietų Europoje ir

ISITeMYKITE! Detei labo savo kostumerių ir sulaikymo krautuvninkus ir pedliorius nuo 
išpirkimo dideliais skaičiais nupigintų prekių, mes aprobuojame teisę 

pirkti po daug ir tuomi garantuojame progą visiems.

MO- 
mer ginom s 
marškinių, 
užklodalai, 

rekordai, pan- 
lcitų išpardavimų, kurie perdaug vietos užimtų 
įvertinti.

Tokio jūs dar nesate matę savo gyvenime Daiktai bus atiduodami už tokią kainą, kai veltui

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

kuopa išrinko 
Val- 

kad komisijon 
tokie žmonės, kurie 
jokių ‘ suktybių, tai 

sugalvojo kitą triksą. 
sekretorius M. šiubo- 

pasako komisijai, kad

Gruodžio 15 d. L. D. S. A. 
2 kuopa turėjo surengusi va
karienę. Nors mažai garsin
ta, bet publikos buvo daug, 
net į pirmuosius stalus susėsti 
netilpo. Programa buvo iš 
keturių šmotų orkestros ir so
lisčių. Antru atveju valgyto
jų laiku buvo paprašyta' susi
rinkusiųjų kiek kas išgali pa
aukoti j Agitacijos Fondą ir 
tapo surinkta $5.75. Pirmi
ninkavo M. Norkevičienė.

Išrodo, kad Darbininkių Su
sivienijimo moterys .turi gra
žaus prijautimo, nes ši vaka
rienė tą liudija. Girdėjau, 
kad jos rūpinasi surengti pre- 
lėkcijas sveikatos klausimu, 
kviečiant Dr. Kaškiaučių pre
legentu. Tai pageidaujamas 
dalykas, bet kada jis'įvyks?

Tėmytojas.

VISUS
mulkintojus-kunigus 

ir jų klapčiukus. Tautiški 
arba “nezaležnikiški” kuni
gai juk nėra nei per plauką 
geresni už romiškus: visi 
darbininkų išnaudotojai ir 
kapitalistinės sistemos gy-

gu kitiems, tai yra, dirban
tiems po žeme moka $4 į dieną 
ir viršuje—$3. Bet toki pat 
darbą turi atlikti, kaip ir dole
rį gaudami viršaus.

Darbininkai jokios unijos ne
turi ‘ ir kompanija labai bijosi, 
kad ji čia neįsikurtų. Dar 1917 
metais čia 'darbininkai tyuvo 
pradėję prganizuptis į uniją ir 
darbas ėjo pasekmingai. Bet 
vario -kasyklų baronai pradėjo 
galvoti, kaip nuo unijoj atsi
kratyti. Vieną gražią dieną jie 
ve ką sugalvojo: suareštavo vi
sus unijoj pasižymėjusius dar
bininkus, sugrūdo į tavorinį va
goną, išvežė į New Meksikos 
tyrlaukius, ten išmetė ir įsakė 
daugiau atgal negrįžti. Liku
sius unijistus prašalino iš dar
bo, įtraukdami į juodąją knygą. 
Keletas ir lietuvių buvo pakliu
vę į išvežtųjų tarpą ir sugrįžę 
turėjo apsigyventi toliau nuo 
šio miesto ir paskui kitur dar
bo j ieškoti.

Apie dešimtį mylių nuo Bis
bee į pietus randasi klonis, va
dinamas ' Sant Pedro Valley, 
prie pat Meksikos rubežiaus. 
Čia yra keletas lietuvių apsigy
venusių, kurie užsiima gyvulių 
auginimu, šiuo darbu užsiima 
Žalėsių šeimyna, trys broliai 
Stoniai ir kareivis Saimonas. 
Pas juos pareina du egzemplio
riai "Laisvės," kurią jie skaito 
pasidalindami. Tikiuosi, kad 
jie ir daugiau stengsis pasileis
ti darbininkiškų laikraščių.

i P. Pupis:

Ateikite—Pažiūrėkite—Pirkite—Palyginkite
Stebėtinas sutaupyinas! Pamatykite savo akimis. Tai yra proga jūsų visam amžiui. Tikrai 
už dyką mėtomos puikiausios prekės. Virš $200,000 vertės daiktų, susidedančių iš VYRAMS, 
TERIMS ir VAIKAMS PARĖDŲ. Mergaitėms ir berniukams drabužiai; moterims ir 
dreses, apsiautalai (coats) ir kepures. Visko del kūdikių. Tūkstančiai del vyrų šilkinių 
kaklaraikščių ir kalnierių. šilkiniai papuošalai, auksai ir brangakmeniai; skūriniai daiktai, 
įvairūs divonai, langam užtiesalai, firankos, kambarių rakandai, čeverykai, gramafonai 
čiakos, įvairiausių apatinių ir t 
suminėjiniui

$1,000 Tik už 60 Cent®
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

stebūjklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių.; Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* 
kokios nors ligos bei vidurį 
dimo Toks .žmogus yra sue 
nelinksmas Ir įvairių nesmagi _ 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
einį kalną parodytum, tai jam malo* 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ii Al 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strčnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, 'plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir Mtn. 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi valy 
žolių, kurios jums sugrąžins sve:'*—’ 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą. 
skausmus, ūžimą ausyse, __ i
širdies ligą, tai atsiųsk 85c^a. 
mūsų gausius vaistus, taiu^RR 
mus “Nervų r^-eparataą.” %Br 
ga yra labai Migęs dalykas, diPĄ. 
sų Nervų Preparatas užbėga Cu. 
gai kelią ir suteikia žmogui ramun

Atsiųsk mums 10c, o gausi mū 
žolių ir knygų katalogą. Reikalir 
mūsų žolių pardavinėtojai vigui- 
miestuose.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Read. Spencerport, N. Y.

prekių (stako) ir del patogumo tūkstančiams 
šiame dideliame išpardavime, pavesta

New Jersey:

Tuomi
šaukia Synodą, gruodžio 29 
d., 1929 m., Pittsburgh, Pa.

Kadangi dabartiniu laiku 
beveik kožna tautiška para
pija turi pasidariusios nuo
savą konstituciją, 
visai mažas teises 
tautiški kunigai 
bėgant susipratę

! Užsakymus siųskite:, , 
LAISVĖ,” 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393 ■ »

Gruodžio 1 d. įvyko S. L. 
A. 157 kuopos susirinkimas, 
kuriame buvo nominuojami 
kandidatai j Pild. Tarybą. 
Bet žiūrėkite, kaip kuopos val
dyba pasielgė.1 Rengiantis prie 
nominacijos 
balsų skaitymui komisij 
dyba pamatė 
išrinkti 
nedarys 
tuojaus 
Kuopos 
nis 
šiandien ji negali gauti balsų, 
todėl turi eiti ųamo, o kuomet 
reikės, tai jis pašauks tą ko
misiją. Balsus nesuskaitytus 
nusinešė namo ir pas save iš
laikė visą savaitę, tik ,8 d. 
gruodžio padavė kuopos iš
rinktai komisijai suskaityti.

Ką gi reiškia tokis kuopos 
yaldybos, ypatingai sekreto
riaus, pasielgsimas ? Pasaky
kite, ponai Pečiuliai, šiuboniai 
ir Jurkoniai, ar čia ne ] 
mas konstitucijos? Ar gali
ma taip elgtis? Juk konsti
tucijos skyrius dvidešimts tre
čias, i 
ką sako: "Visos 
kortelės ir balsavimo nuorašas 
kuopos akyvaizdoje įdedama į 
konvertą, užlipinama ir tą pa
tį vakarą įmetama. į pašto dė
žutę." O jūs net visą savai
tę išlaikėte. Antras dalykas, 
tai pasirodė' 
negu kuopos 
rių dalyvavo, 
mūsų kuopa 
laiko, bet ir 
taip, kaip jai patinka.

'Ar tbli mūsų fašistu o j anti 
gaivalai 'eis tokiais keliais?

Bisbee miestelis randasi 
pe didelių kalnų, netoli 
Meksikos rubežiaus. Gyventojų 
randasi apie septyni tūkstan
čiai, Kurie ‘pragyvenimą daro 
kasyklose. Jokių kitokių čia iš- 
dirbysČių nėra, kaip tik kasyk-

Telephone, South Boston 2805-R

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

Optikas
I - t

Norintieji tinkamai prisitaikyti 
gavo akims,, akinius 
šiuo antrašu: z

ir t. t. Ir 1,000 
Tą viską reikia matyti, jog tinkamai

Daugiau patarnautojų tapd pasamdyta. Takai padaryti platesni iri didžiausias sandėlis išpardavimui 
daiktų bus ,čia. Ateikite ir vėl pasistumdyti aplinkui. Tafc išpardavimas yra vertas pasistumdymo.

Gruodžio 11 ir 13 d. Lietu
vių Svetainės komitetas turėjo 
surengęš prakalbas kun. M. 
X. Mockui. Oras labai blo
gas buvo, pirmą vakarą šaltis 
spirgino, o antrą vakarą labai 
lijo, todėl žmonių nedaug at
silankė: per abu vakarus gal 
kiek daugiau dviejų šimtų bu
vo. Kalbėtojas, kaip ir pra
eityje, aiškino apie tikėjimų 
atsiradimą, bibliją kritikuoda
mas. Reikia pasakyti, kad 
kalbėtojas išrodė lyg daugiau 
surimtėjęs, mažiau pajuoki
mų, daugiau rimtai kalba, ra
gina klausytojus skaityti, stu
dijuoti, galvoti ir žinoti, o ne 
tikėti, kaip kad margis, pie
menuko pašauktus, nūbėga j 
laukus, tikėdamas duonos gau-

DARBININKŲKALENDORIUS “

KALĖDŲ DOVANOS
Telephone: Newtown 1937 

štai jos yra reikia —čeverykų del kiekvieno
Pasirinkimas visokių 

čeverykų

I >A K BIN (N K. U

per arba
džiai prakiurs—atneškit
tuvę, atlosime naują jiorą čeverykų vietoj senųjų. Bet 

kurtom* kojos prakaituoja, tai už aukščiau minėtas dalis neatsako nei dirbtuve, nei krautuvninkas.
Patarnavimas visuomet draugiškas ir mandagus. Prašome kreiptis į bile vieną sekančių vietų:'

MILČIUS SHOE SHOPS, Incorporated
ifl Grand St., Brooklyn, N. Vedėjas J. šnieškus 66-31 Grand Ave., Masjieth, N.Y.,' ved. Vik Januška 

tįfaįt Ctormont Ave., Maspeth, N. ¥., ved. J. Zaleskis 69-21 Grand Ave., Maspeth, N.Y., ved. Alf. Skirmontas 
J 6075 Fresh Pond Rd., Maspeth, N. Y., Krautuves Vedėjas Kaz, 'Dambrauskas

tikslu tur būt jie lui turi gerus specialistus, 
kurie mokės tautiškus asi
lus pažaboti kunigų naudai. 
Na, o ką darys mūsų Phila- 
delphijos Barchiukas ir Pet- 
čiukas su savo konstitucija, 

kurioje jeigu jos Synodas nepriims, 
teturi-Jau aišku, kad. tas jų “bran- 
laikui gus raštas” nueis į toiletą. 

parapijo- Taipgi dar sūkoma, kad 
nai ^ali visai juos išbraukti Synode dalyvaus arkivyskū- 
iš konstitucijos, tai kad už-’pas ir du vyskupai. Tarp 
bėgus'tam už akių, jie su- jų gal bus ir Philadelphijos 
manė šaukti iš kelių kuni-: vyskupas Žukauskas,. kuris 
gų “Synodą.” per pamokslą ir mitingus

Tikslas: “Sutvarkyti baž- savo parapijomis vadina 
nytinę 'hierarchiją, valdžią ("dirmavoja”) . .vanagais, 
(panašią į romišką), koordi- ’monkėmis ir kitokiais žode- 
nuoti visų' kunigų veikimą, liais. • Ar ne laikas būtų 
ir padaryti žingsnius su tautiečiams susiprasti ir vy- 
tikslu, kad prašalinti ne-'ti tą vyskupą į mišką, 
geistiną elementą iš mūsų 1 vanagus, 
judėjimo. Kad priimti kon-jgyvulius, 
stituciją, pagal kurią Baž 
nyčia ir parapijas tvarky 
siąs. Sutvarkymui konsti 
tucijos projekto yra pa-'laikas lietuviams darbiniu 
kviesti’ lietuviai advokatai kams parapijbnams vyti m 
specialistai kanoniškų teisių tik Žukauskus, bet 
ir susipažinę su įvairių baž-!kitus 
nyčii} tvarka.”

Iš augščiau jų nurodyto 
tikslo aiškiai matosi, kad 
taktiški * kunigai rengiasi 
užvaldyti tautiškas parapi
jas taip, kaip romiškos kad 
yra. Nes jie jau tam tiks-lnčjai

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street

• New York City
Telefonas—Rivefside 2229. 

Užsakymai laiškais great išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

paragrafas ketvirtas J ve Kuomet iš tų šalių žmonės iške- 
balsavimo'liauja kitur, tenais nuvykę su

mažina tų vietų nemokslumo 
ratą. Tos šalys turi puikias 
mokyklų sistemas ir jų įstaty
mai verčia1 vaikus lankyti mo
kyklas. Abel sako, kad kadan
gi 1 tos šalys turi labai mažai 

daugiau balsų, į imigrantų, jos gali daug ge- 
susirinkime pa- riaus prižiūrėti vietinių gyven- 
1. Pasirodo, kad 
ne tik kokusuš 
balsus "tvarko”
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| SLIAKERIS
iTiTn' į ■■■■■■■- i"' .i  i„ MIKAS RASODA     —   

(Tąsa)
Tas Adomui labai įkrito mintin ir jis il

gai atsimins Reedo kalbą, nes tai buvo pir
mutinė tokia apie Sovietų šalį.

.. iv.
Socialistų partijoj iškilo karas, 

buvo vienas iš pirmųjų stojančių 
girną komunistinės (bolševikų) 

’vietoj socialistų (“oportunistų”,

Adomas 
už stei- 
partijos 
kaip jis

tyti milžinišką, dirbtuvę, kuri 
užimtų 10,000 ketvirtainių pė
dų. V. P.

Čia matysite atvaizdinant buržujų 
šeimynišką gyvenimą) matysite Ko-‘ 
kios priežastys ■ jiemą nemia gadi
na ir gardžiai pasijuoksite. Aktoriai 
surinkti gabiausi ir patyrę, iš Brook
lyn, N. Y. Kviečiame visus vietos 
ir apiclinkių lietuvius atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Tik, susi
mildami, paskirtu laiku būkite, nes 
po perstatymui bus šokiai. Įžanga 
50c ypatai. Kviečia rengėjai.

304-6

LIETUVAITE F0TOFRAFISTE
Republikonų “gerbūvis” ne

aplenkė ir mūsų koloniją. 
Russell audinyčią, stokos dar
bo delei, uždare ant ^dviejų 
savaičių, o Pontoosuc audiny
čią, kur „dirbo 300 darbininkų, 
pastaruoju, laiku tiktai 100, 
dabar uždare neapribotam lai
kui ir, rodos, ant visados.

General Electric Co. valdi
ninkai džiaugiasi, kad šie me
tai laimingiausi jos istorijoj. 
Kad jiems gerove, tai 'tiesa, 
bet darbininkus, kurie tą ge
rovę jiems suteikė, verčia dar 
smarkiau dirbti. Nekuriuose 
skyriuose taip sumažino darbi
ninkų skaičių, kad 'du darbi
ninkai turi padaryt penkių 
darbininkų darbą, o jeigu ne, 
tai atsidursi už vartų. Dar
bininkai labai susirūpinę, ži
nodami, koks likimas jų lau
kia ateityje. Minėtos kompa
nijos prezidentas Swoope, kal
bėdamas vietinėj General 
Electric Co. svetainėj, tarp 
kitko pasakė: Pas mus, kaip 
ir kitose industrijose, yra su-

Draugijų Atydai
Ką jis darys? Dirbti fabrike tingėjp. 

Kitokios valdiškos ^vietos negavo. Uždirb
tus pinigus laike karo pradėjo leisti gir
tuokliaudamas ir kortuodamas. Narną jis, 
tiesa, turėjo, bet dai; nebuvo išmokėtas., 

Gerai, kad jis tuojau nusitvėrė naujo 
biznio—būtlegerystės. Su juo atsigriebė
labai greit ir vėl pinigus pradėjo pluoštais 
imti. Bet drauge jis patapo nepataisomu 
girtuokliu. Kodėl jis taip gėrė? Ne visi 
žino. Zabelė spėja, kad iš baimės.

Ji atsimena, kaip vieną vakarą, jiedviem 
beesant namie, atėjo du jauni vyrai, kurie 
nevyniodami akmens į vatą, pareikalavo 
sugrąžinti $500. Nors 'jie šnekėjosi užsi
darę kambaryj, bet Zabelė, sėdėdama esan
čiam greta kambaryj, labai aiškiai girdėjo 
kalbos turinį. •

—Tu mus apiplėšei, apvogei!—buvo gir
dėtis vieno balsas.—Tu ir Murphy—esate 
vagys! ........ .... ...... .............

Aš norėjau jum patarnauti,—įsikišo | sidaręs didelis perviršis pro- 
Kellio plonas balsas,—kaipo lietuviams.

—Patarnauti?! Patarnauti! Ištrauki
mas $500 yra puikus patarnavimas! Mes i mus palaikymui gerovės, 
susekėm jus. Žinom jūs biznį! Judu—va
gys pirmos rūšies. Jūs, neva gelbėdami 
lietuvius, gelbėjot savo kišenius! Jūs va
gys! Vagys! y

Tūlą laiką viešpatavo tyla. Greit tačiaus 
antrasis vyras pradėjo kalbėti, ką Zabelė 
nors neaiškiai, bet girdėjo:

—Sugrąžink man penkis šimtus dolerių. 
Duodu tau dvi savaiti. Jei ne—tu daugiau 
nemindžiosi žemės savo niekšiškom kojom! j 
Aš tave vienas padėsiu! Aš nepaisysiu, . , .. .
kną him knin W iv fu iv vakai‘ų Europos diplomatikas bus, kaip bus SU manim, bet n tu n . jos< Užkla.ustas ar chinai ne- 
tavo sėbras Murphy negyvens. Jus rakete s 
žmonių prakaitą karo metu. Kas nors iš
laks jūs prakeiktą kraują po karui...

Į tai Kelly drebančiu.balsu atsakė:
—Gerai, vyrai, gerai! Aš pasikalbėsiu 

su Murphy, aš atsiteisiu. Aš kaip nors su
sigriebsiu pinigų ir atiduosiu. Nepykit, nu
siraminkit.

Zabelei tas viskas, darėsi mysterija, ne-

. “ Vidurvasarį sugrįžo iš kalėjimo ir Pet
ras Vilkas, kuris laikinai apsistojo Bosto
ne ir čia drauge su Adomu veikė karščiau 
ir drąsiau, negu kada nors. Sutvertas kai-

■ įysis sparnas, socialistų partijoj, iš kurio 
greit, gimė Komunistų Partija, paskelbusi 
buržuazijai mirtiną kovą.

Abudu vėl apsigyveno N. mieste, kur su
tvėrė didelį Komunistų Paitijos skyrių ir 
dalyvavo visoj eilėj mažesnių darbininkų 
streikų. Būdamas kalėjime, Petras pra
moko daugiau anglų kalbos ir pasidarė 
daug drąsesniu, negu buvo iki šiol.

Tūlą vakarą, belaikant susirinkimą, už
puolė policija ir visus veiklesnius narius 
suėmė, įskaitant Petrą ir Adomą. Prieš 
pastarąjį negalėjo įrodyti nieko, apart to, 
kad nėjo į kariuomenę ir todėl nusmerkė 
trim metam kalėjimo, kur palaikę tris mė
nesius, paleido. O Petrą, kaipo ne Jungti
nių Valstijų pilietį, radikalą-komunistą, iš
trėmė į Sovietų Rusiją.

SKYRIUS XXVI.
{ L

* Jau kelintas mėnuo žmonės kalba, jog 
( Kellių šeimoje kas tokio negero. Dažnai 

kalbos pasilieka paprastu pletkavojimu, ta- 
čiaus esti atsitikimų, kuomet jos, lyg tas 
Mississipčs drumzdinas vanduo, iškelia il
gai ^buvusį gilumoj paslėptą daiktą. Kur 
įrodymai, kad tos šnekos ir čionai turi pa
grindo? Ar verta tikėti žmonių liežu
viams, kurie nekartą ligi kraujo nuplaka 
ne vieną asmenį visiškai nekaltai? Taip, 
pirmuoju įrodymu gali būti tasai faktas, 
kad nesenai Kellių name apsilankė polici
ja, kurią atvadino Zabelės Kėllienės iste
riškai šaukiantis baisau. - Tai »'buvo mušty
nių, jei taip galima išsireikšti, laiku.
| Po to ne sykį ir ne du panašus reiški
niai kartojosi. Kai kurie žingeiduoliai, 
įpratę kaišioti nosis ne į savo reikalus, 
ne kartą, eidami pro Kellių rezidenciją, 
net sustodavo ir sukoncentravę visą domę, 
klausydavo, ar neišgirs “ko naudingo”.

Kellių namas randasi šiaurinėj Chicagos i 
miesto dalyj, netoli Lincoln Parko. Tai 

‘gražus ir ruimingas namas, dviejų augštų, i.
bet tik vienai šeimai gyventi. Jo priešakį' ________ ?
sąugo keturi dideli medžiai, stovį šalygat- ngj0 patarimus ir aprūpindavo dokumen- 
vy], tarsi sargai. Namas kelioliką žings- įajs tuos, kurie slapstėsi nuo kariuomenės 
mų atstu nuo šalygatvio ir tą tarpą už- į 
dengęs gražus daržas, prisėtas gėlių, ku
rias globoja medelių tvora. Vasaros metu, 
vieta, kalbant trumpai, išrodo rojiškai ir 
įrijemni.
r Nesutikimai, barniai, muštynės lydėjo 

kabelės su Kellių gyvenimą nuo pat jų ap
vedimo. “Nelaiminga aš, nelaiminga”, 
dažnai ji skųsdavosi žmonėm, iš kurių daž
niausiai gaudavo atsakymą:

—Norėjai turtingo—dabar džiaugkis.
—Jieškojai pinigų—turėk juos.
—Tu neverta gero vyro!
—-Elgetos duktė užsimanė turtingą Kel- 

K ly pasivilioti—gerai!
Kiekvieną kąrtą išgirdusi tokias pasta- 

as, Zabelė paskandindavo savo akis aša- 
[>se, nutildavo ir eidavo šalin, it našlaitė 
tto pamotės. ; ' v <
Jos gražus veidas sumenko. Iš raudono

dūktų, todėl reikia mūsų inži
nieriams surasti naujus išradi-

Gerokas skaičius draugijų, 
kuriom senokai padaryti spau
dos darbai yra dar neužsimo
kėjusios. Baigiantis metams, 
“Laisvė” turi daug įvairių iš
mokėjimų ir labai reikalinga 
pinigų. Todėl prašome drau
gijų komitetų išlyginti užsili
kusias “Laisvei” už spaudos 
darbus ir skelbimus visas sko
las. Tas daug palengvins 
dienraščiui atsiteisti su 
kuriems jis skolingas.

PAJIEŠKOJIMAI

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGARETA VAL|NČ|US
Room 32, Weitzcncorn

Public Square
W ILK ES-BAR PA.

tais,

Skaitytojų Domei
Daugeliui yra užsibaigusi 

prenumerata už “Laisvę” ir 
jau pasiųsta paraginimai, kad 

| atsinaujintų. R ū p i n k i t ės, 
draugai, atsinaujinti prieš 
naujus metus,.

“Laisvės” Administracija.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Nesenai “open forume” kal
bėjo koks ten Chiang Kai-šeko 
agentas Park apie Chinijos ir 
Sovietų santikius. Daug pa
sakojo nesąmonių apie Sovie
tų laužymą 1924 metais pada
rytos sutarties, nemokėjimą 
pelno ir tt. Tarp kitko prisi-j 
minė, kad seniaus Chinijos I 
diplomatai mokėję atsakyt ant 

įklausimų tiktai “yes,” bet da-! 
i, ....... . . .v . . . | lik patys atsnaiiKyKiL, uei ir sav
i bartimai diplomatai issimoki- draugus bei pažįstamus atsiveskit.

I J y- I .] I -J . rtVULdlJ; sukiužę ne tiktai padarytą su- j susirinkimas 
tartį, bet ir tarptautines tai-[nariu priėmimui.

NEW KENSINGTON, PA.
A. P. L. A. 9 kuopa rengia gra 

žų balių 4 sausio (January), 1930 m., 
į savoj svetainėj. A. P. L. A. na
riams įžąngos nereikės mokėti. Grieš 
J. Zenevičiaus orkestrą iš Pittsbur- 

Į gho. Tat visi jsitėmykit dieną ir ne 
i tik patys atsilankykit, bet ir savo

A. P. L. A. 9 kuopos ekstra susi
rinkimas bus nedėlioj, 29 gruodžio, 
savoj svetainėj, 1126—3rd Avė. Šis 
,__ „„.1___; šaukiamas tik naujų

Tat kurie turite 
1 naujų narių arba norite prisirašyti, 
malonėkit atsilankyti. Sekr. C. Sta- 
shinskas. 302-4

sykles, įsiverždami į Sovietų 
konsulatą, areštuodami kon
sulus ir kitus Sovietų piliečius 
ir ką būt darę kitos valstijos, 
jeigu Chihija būtų pasielgus 
taip, kaip dabar padarė su 
Sovietų piliečiais? - Atsakė: 
Jeigu įsibriovė į konsulatus ir.das ir Grace gatvių.

ištikro buvo vagis? Ką jis padarė?. Kaip' nes ‘surado* slaptus" dokumen- 
jis apiplėšė juodų? Ar už tai jiedu pasi-|tus iiuve’rtĮmūi Chinijos val-

suprantamu dalyku. Ar jis, josios vyras, išdeportavoA Sovietų piliečius,

rįžo jį nugalabinti?
Akstinama šitų klausimų, susijaudinus, 

jinai užsimetė skrandą ir išbėgo laukan, 
ant gatvės laukė išeinančių vyrų, kad su 
jais pasikalbėti ir gauti žinių iš jų pačių 
lūpų.

Abu buvo mandagūs vyrai, ir jie neatsi
sakė painformuoti.

III.
Zabelė patyrė, ko nesitikėjo.
Murphy karo laiku, sakė jai vyrai, davi-

sliakerius. Bet jis veikė su žinia šnipų, 
gaudančių sliakerius. Jie palaikydavo vie
ną ranką. Jei kurį sliakerį Murphy aprū
pindavo (“aptaisydavo,” kaip jis sakė) do
kumentais, tai apie tai greit pranešdavo 
Kelliui ir jo kompanijai. Pastarieji, nu
žiūrėję jei tas ar kitas Murphio aprūpintas 
sliakeris yra pasiturįs, tuojau stengdavosi 
pagauti jį ir pasinaudoti.

Panašiai buvo su šitais dviem vyrais. 
Kaip tik Murphy juodu aptaisė, antrą ar 
trečią dieną užpuola juos Kelly su keliais 
kitais šnipais ir areštuoja. Pastarieji ne
nori į kariuomenę eiti. Stengiasi išsipirk
ti, bando duoti kyšį. Kelly užveda derybas. 
Abu vyrai sutinka mokėti jam po $250.00, 
kad tik juodu paleistų, be užmokėtų po 
šimtą dolerių Mui^phiui. Kelly juodu; pa
leidžia. Bet po to, juos Vistiek pagauna ir 
paima į kariuomenę. Jie nežino, ar juos 

-pasidarė kažin kokis mėlynas, it sumuš-1 pagavo Kellio įskundimu, ar ne, bet tik ži-
Tik didelės žydrios akys žibėjo kak- 

je ir plasdeno tankiomis blakstienomis, 
sparnais.

Kas per priežastis buvo jų nesutikimų?
~ ug jų.

II.
Išdidingas ir garsus Kelly jau nebebuvo 
*is, už kokio Zabelė ištekėjo. Apsivedė 

' pasibaigus karui. Tarsi tiksliai, lyg 
'tai, tuojau po vestuvių—kurios bu- 
kšmingos ir dikčiai “šliapos”—Kel- 

atleistas iš tos pelningos vie- 
Jis, kaip jai vėliau paaiškėjo, karo 

jtu nebuvo niekas kitas, kaip tik valdiš- 
s šnipas gaudyti sliakerius. Laike karo, 

uždirbdavo didelius pinigus. Kelly su 
jurphiu (Jžiaugdavosi karu. Ne sykį įsi

gėrę pokiliuose jiedu net dainuodavo tam 
tiksliai sutaisytą dainušką, kurios kiekvie
ną punktą vis užbaigdavo: “Kitiem vaina, 
o mums daina”.

no, kad nei Murphio, nei Kellio “gelbėji
mas” nieko negelbėjo; jie buvo kariuome
nėj. Ir dabar, paliuosuoti iš kariuomenės, 
šitiedu vyrai reikalauja savo pinigų.

Dabar Zabelei pasidarė aišku, iš ko Mur
phy ir josios Kelly karo metu taip pelnijo- 
si ir kodėl jiedu dainuodavo “Kitiem Vai
na, o mum daina”. Drauge jinai labai 
skaudžiai nusivylė. Jinai niekuomet ne
mylėjo Kellio (tai jau žinoma), bet šiuo 
tarpu toji neapykanta prieš savo vyrą per
žengė visas rybas. Sugrįžusi į stubą, ji 
pasakė:

—Tu esi nenaudėlis ir niekšas! Tu, pa
sirodo, apgavai nė tik mąne, bet ir daugy-, 
bę žmonių. Tavo turtas, kuriuo aptemdei 
mano akis, buvo vogtas. Nelaiminga aš, 
nelaiminga!...

—Tu valkata!—suriko ant josios Kelly. 
—Aš tave paėmiau iš mielaširdystes.

/ ' (Tąsa bus)

PAJIEŠKAU Juozo Terzos, seniau 
gyveno Shenandoah, Pą., dabar 

girdėjau, kad gyvena Detroit, Mich. 
Turiu svarbų reikalą, meldžiu jj pa
tį atsišaukti arba kas žinote malo
nėkite pranešti. J. Labutis, 290 
Hughes St., Swoyersville, Kingston, 
Pa. ’

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

j žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ ♦
162 Broadway

Rezidencija: 13 W. 3rd St.
SO. BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boston 0804-W

—•r

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

džios. Užklaustas, ar nebuvo 
tokie pat baisūs “slapti doku
mentai,” kaip Zinovjevo laiš
kas Anglijos valdžiai “slaptu 
dokumentu,” ir senatoriaus 
Borah kyšiąį ?

Tokie klausimai nepatiko 
nei pirmininkui, nei kalbėto
jui. Pirmininkas daro pasta
bą k.ausejui, kad duotų tik
tai klausimus. Kalbėtojas at
sako mikčiodamas ir parau
dęs. Girdi, jeigu ir nesurado 
tų dokumentų, tai vis tiek 
Įėjo išdeportuoti iš savo 
lies. Išeina taip, jeigu ir 
kio apkaltinimo nesurado, 
išdeportuot Sovietų piliečius 
galima, neatsižvelgiant tarp
tautinių teisių 
tarčių.

Gruodžio 1 
me” kalbėjo 
sionierius Kelly, 
proga užklausti apie Meksikos 
darbo sąlygas. Pasirodo, kad 
ir Meksikoj yra geresni įsta
tymai apgynimui darbininkų 
teisių. Pavyzdžiui, tarnai dir
ba 8 valandas į 
darbininkai turi 
gas.

g-a-

JO- 
bet

ir padarytų su-

d. “open foru- 
Meksikos komi- 

Tai buvo

dienų ir visi 
minimum al-

Bjržų Proletaras.

FREEHOLD, N. J.

kolonija mūsų spaudoj 
pradėjo

ši 
nesenai pradėjo pasirodyti. 
Pirmiaus mes apie ją [nieko 
nežinojome. Dabar ten gyvuo
ja Lietuvių Ūkėsų Kliubas ir 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuopa. 
Į A. L. D. L. D. II Apskritį 
jau užsimokėjo už 20 narių, 
o kuopa dar tik keli mėnesiai 
atgal, kaip sutverta. Tas ro
do, kad freeholdiečiai juda.

Dabar drg. L. Kazlauskas 
praneša, kad Lietuvių 'Ūkėsų 
Kliubas rėngia vakarienę 31 
d. gruodžio ir nori, kad mes 
nusiųstame jiems kalbėtoją. 
Jie turės ir programą. Mūsų 
pareiga pagelbėti draugams, 
kąd jįe tęn galėtų dar plačiau 
pradėti veikti. Laikui bėgant, 
gali ten būti didelė darbinin
kiška kolonija, nes vietos laik
raščiai rašo, kad norima sta-

BC

ATEINANČIŲ METŲ MADOS

IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

PORNIŠ1AI

BROOKLYN LABOR LYCEUM
PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS

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

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

Keturios bolių alleys.
KAINO? PRIEINAMOS.

949-959 ' . .oiighby Avenue

__________ - •' i

TORONTO, CANADA
Sūmj ir Dukterų Kanados Lietuvių 

Pašelpine Draugija rengia metinį ba- 
I lių ir teatrą utarninke, 31 gruodžio, 
1 St. Agnes ^Svetainėje, kampas Dun- 

Prasidės 7:30 
i vai. vakare, kviečiame visus vietos 
if apielinkėš lietuvius .ątšijankyti j 
šį vakarą, kur linksmai užbaigsime 
senus metus ir pasitiksime naujus. 
Bus perstatyta puikus veikalas, o 
vėliau smagūs šokiai prie geros mu
zikos. Šokiai tęsis iki 1 vai. ryto. 
Kviečia rėngėjai. 301-4

ELIZABETH, N. J.
Teatrą ir balių rengia Lietuvių 

Darbininkių Susivienijimo 4 kuopa, 
Literatūros Draugijos 54 kuopa ir 
Darbininkių Susivienijimo I Rajonas. 
Stato scenoj tHveiksmę komediją 
“Nervai.” Įvyks sukatoj, 28 d. gruo
džio, Ukrainų Svetainėj, 214 Fulton 
St., tarpe 2 ir 3 gatvių. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Gerbiamieji vietos 
ir apielinkėš lietuviai! Mūsų kuo
pos ir rajonas stato komediją “Ner
vai”—tai labai juokingas veikalas.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Notary 
Public

GRABORIUS
, (UNDERTAKER)

PHONE 
Stagg 
5048

visiem be skirtumo.Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano qfisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas -manę, o. 
patarnausiu kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y 7=^1

MACYS BROS. FURNITURE CO. ;
198-200 GRAND STREET

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

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

MOTERIMS: 
PanėdSliaU ir 

Utarninkaii,

RUSIŠKA ' PIRTIS TURKIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Ine.
įžanga1 mio 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare KOc; po 6 vai. vakare 75c. 
rVTn 1 Antroj klasėj lašais išsimaudymas nr« n • EX1 KA ir miegojimas per visą naktį ant Jį CPfltfll 

trečių lubų, oringam kambaryj_
, , M. TEITELBAUM, Manądžerią

Naujai perdirbta Rusišk&i-Turkižka Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su Šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis/ 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS JASIPfiRlMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
MENA IR

N^KTI

Panedčliais nuo 12 vai, 
dieną per visą naktj. 
Utarninkais nuo 12 v. 
difeną iki 12 v. nakties.

Trys gariniai kambariai delei iŠsiperimo: Rusiškas, Turkilkas Ir 
garo vanojimosi kambary*, Didelis, ©ringas miegojimui kamba
rys,’ taip pat RESTORANAS su .geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tai;pe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
*■" | ' Telefonus: Pulaski 1090

. .51



JUOZAS KAVALIAUSKAS

STIPRŪS VALGYDAMI

NĄ
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PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

imigracijos

namus labai pigiai ir tas neilgai

CASTON ROPSEV1CH

Vardai

klieitai Stata

Sudiev-Perdidelis Laibume!

3J=»=

1923
1924
1925
1926
1927
1928

29.0
22.8

Metai.
1921
1922

58.9
51.6
50.5
51.1
50.2
51.6

įstaty 
ir r y

žymus 
rius I

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

dienotvarkėje

59th Sts., New York City

Mass 
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš 
si traukia 
parduoda 
giria ir 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa-

skyriai

x AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA

su. visais
J)viem
Kandų 

Savininkas

Kaip 
parodo, 
nupuolė 
50% 
tais, 
ja iš 
miai

Siųsdami pinigus
’ bu savo adresu, užrašykite':
PRANK A. URBAN'S PHARMACY

151 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y, <

namas 
nuo 

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na-> 

šeimynų.

29.9
28.8
42.6
41.5
9'7 Q

Seredomis Ir ketvergais
1218 bo. 10th 8t., Crttnden,

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

turėjo 
kadan- 

, neturi- 
odį tar-

BOSTON OFFICE
18 Tremoiit Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Tuo pa
čiu laiku daktarai pataria lai
kytis daugiau nuosaikumo 
darbe ir pasilinksniinimuose, 
kad išvengt nuovargio pavo
jaus.

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

kreiptis prie manęs.

Medikalis pasaulis linksmai 
sveikina tą naują kryptį, kuri 
priešinga griežtam valgio, ma
žinimui, gręsiančiam sveika
tai. Nuosaikumas valgymė, 
vietoj badmiriavimo, dabar

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

New York

. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
j savo krautuvę kas menesis po keliolika 

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

pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
______,.i, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa

daryti rankoms yra geriausią juos visi myli!

viršlaikis yra reikalin- 
kada yra trumpinamos 

valandos ir • sumažinta 
diena darbo į savaitę.
A. Narys J. P. Milius.

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

viršlaikis,, kaip kad “Tėvynės” 
redaktorius aiškina, o tik yra 
įvedama, 5 dienų savai, žmo
nės dirbs 5 dienas (keturias. 
—Red.) vietoj 6,* po kiekvie
nų 5 dienų (keturių.—Red.) 
darbo, vieną dieną gaus poil
sio. Rusijoj yra įvesta 6 vai. 
darbo diena, pradedant nuo 
angliakasių, baigiant ofisų ir 
bankų darbininkais. Reiškia, 
žmonės daugiaus nedirbs, kaip 
30 valandų į savaitę. Pasa
kykit, gerbiamas “T.” redak
toriau, ar tas zne tiesa? O 
jei tiesa, tai kaip ten tas vers
tinas 
gas, 
darbo 
viena

S. L.

TELEFONAI: .^stone, Main 9669 
Bell, Oregon 5136

, GEORGE MASILIONK 
377 Broadway, South Boston, MUšs
„ , VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ > 

LIETUVIŠKA KRAUTUVE f
LjETUVlšKI “PLAYER PIANO” BOLIAI, AUTO- 

LIETUVIŠKI GRAFĄFONŲ REKORDAI

otų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
štoruose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 

vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
akydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 

kitus miestus biznieriams ir privatii- 
mažai, ir lėšas apmokame.

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

Afi, žemiau pasirn, 
urban’S cold r

' John Naujokas
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwoodi Ay*» 

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 
buose, ant Balių ii 
cigarų viršminetais 
kuris visiems patinka, 
me ant pareikalavimo visur į 
kiems žmonėms, daug

Ir su įvedimu imigracijos 
varžančio įstatyme, kuris nelie
tė# Amerikos artimas šalis, iš 
šių šalių imigracija didėjo. 
1946 tn.; 1925 m. ir 1926. m. 
iš Kanados atvyko ^trečia dalis 
visų atvykstančių imigrantų, 
įkuomet iš leksikos 21,1% vi- 
įsų atvykusiųjų 1919 m., 20.2% 
1927 metaiš,‘ir 19.2-% 1928 m.

Nuo 1820 m. iki 1928 m. 18,- 
1^0,000 drųigrąntį (48.7%,) at- 
v$kd .iš i šiaurinės ir vakarinės 
EiUi’Ot)os; 13,850,000 (37.2 %) 
iš pietinės ir rytinės Europos; 
2,7165,000 (7.4%) iš Kanados ir 
703,000 (1.9%) iš Meksikos.

Su v. Valstijų Imigracijos refr 
1 kordai prasidėjo -sw • 1820 m. 
(Nėra oficiališkų statistikų, kiek 
imigrantų atvyko į Suv. Valsti
jas nuo pabaigos Revoliucijos 
Karo iki 1820 m., bet paprastai 
sakoma apie 250,000.

Per pereitus 109 metus iš vi
so <17,240,634 žmonės atvyko į 
šią šalį, iš kurių suvirs 18r,000,- 
000 atvyko iš šiaurinės ir vaka
rinės Europos (Did. Britanijos, 
Vokietijos, Franci jos ir Skandi
navijos šalių). Nuo 1820 iki 
1890 m. šiaurinės ir vakarinės 

[Europos imigrantai sudarė 75 
j nuošimtį visų atvykusiųjų, kuo- 
| met nuo 1840 iki 1860 m. jie 
! sudarė 9 
grantų. 
tik 33,628 ateiviai 
pietinės ir rytinės 
kuomet iš šiaurinės 
nės Europos atvyko

( 000,000. Per sekančius dešimts 
m’etų api’e 2,000,000 imigrantų 
atvyko iš šiaurinės ir vakarinės 
Europos, kuomet nuo 1861 iki 
1890 m.—apie 3,770,000.

! . Tik po 1881 m. daugiau imi- 
j&rąptų prastu atvykti j^rytį- 
nės ir pietinės Europos. Dau
giausia atvyko , nuo 1891 iki 

i 19*201 m. i ihuošimčių vi-.
(sų imjgrarętųi *Nuo 1881 ikj 
, 192.0, rp, atvyko. 9,605,100- inn- 
Igra'ntį Iš pietinės ųr rytinės 
Europos, kuomet 'tuo iri - jfat lai
ku iš vakarinės ir .šiaurinės 
Europos atvyko 2,000,000. {

Su' imigracijos* , suvaržymu 
matome sekančias permainas. *

Nuošimtis iŠ Ęuvopos 
š. ir Vak. Piet. ii Ryt.

Europa

bardama mane, 
s tatai- pastebėti

reiškia, būk aš,? “sėdėdamas 
Chicagoj,” nieko ..apie tokius 
dalykus nežinau ir ;todel netu
riu “jokios teisės prie ‘Tėvy
nės* red. kabinėtis.

čia eina kalba
raštus, 
tuoti, 
tais, telpa mūsų

^Hladilphijo? muziko? kon- 
giįrvaiorija, duoda lekcijas ant stnui- 
kąa. Nokintieji kad jūsų vaikai bū
ti gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
ptgelbą. Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

apie tuos 
kurie niekuo nepama
tė paremti jokiais fak- 

~ 1 .orgdhę, tai 
raštai apie $dtfietų Rusi- 
nurodytuose numeriuose, 

kur buvo,Uqašomat.ąpię didėles 
bedarbes, apie kriįį Sovietu 0- 
se, ir tik mėnesį vėliaus, jau 
vėl apsisukta ir rašyta, kad 
S. R. yra įvesta 'priverstinas 
dirbtuvių darbininkams virš
laikis ir tt.| k as'ne pirmame,! 
nė antrame aprašyme nieko 
bendro neturi su teisybe. Tai 
išgalvoti dalykai, kad šmeižti 
tą darbininkų šalį, ką aš ir 
pastebėjau^ Gi “Tėvynės” re
dakcija, dedama tą ilgą prie
rašą prie mano rašto, (nety- 
Čioms) pati patvirtino, dėda
ma- ištrauką iš JJew Yorko 
“Times** (kapitalistinio dien
raščio), kuri skamba sekan-

siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man priaiųaU 
DERS ir URBOLA, nu nurodymai*, kaip vartau.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas-----$75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(1 a is n i u s ga rantu o j a m o) ----.$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir afiglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis,

auto ekspertas-instrukto- 
Tikniavičius. Atdara iki 
vakare, nedeldieniais 10 

iki 12 vai. ryte.

viršminėtos skaitlinės 
imigracija iš Europos 
nuo 81% 1921 m. iki 

1924 m. ir sekančiais me- 
Bet tais metais imigraci- 
Kanados ir Meksikos žy- 

pakilo.
Prieš 1915 m. labai buvo ma

žai imigracijos iš tų šakų. Bet 
pasaulinis karas, kuris sumaži
no Europos imigraciją, padidL 
no skaičių imigrantų iš Kana
dos ir Meksikos.

736 Lexington Ave., tarpe 58tn
„ . Įėjimas iš 786 Lexington Ave. . .
Įsteigta 25 mėtai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą 1 p 
dėk kelįą: į pasisekimą. Jtfūsų instruktoriai išmokins jus vaTlu 
taisyti visokių išdirbamų karus per trumpą laiką ir UŽ
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrinta*.
Klasės dienomis iy vakarais. / .

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

Stefan.
BRIDG EWATER—- FARMA

35 akeriai žemes, 7 kambarių 
namas, barnė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkčs; parsiduoda už 
$6,000 • arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT ■
, Dviem šeimtynom namas, po 4 
kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metą daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirl^ti ? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.

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.

Europa. Iš viso.
63.8 81.0
44.2 69.9

1924
mas sumažino iš pietinės 
tinęs Europos imigraciją

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikėt padaryt cigarus, kad į 
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pagiliną; nes

> nuošimčius visų imi- 
Nuo 1861 iki 1870 m.

atvyko iš
Europos, 

ir vakari- 
suvirš 2,-

New Yorko ir apielinkės di
džių j ų departjnentįęių krautu
vių apgarsijiirnaį roįo, kaip 
griežtai mada krypsta nuo 
kip^štuUnip laibumo prie vidu
tinio figūros pilnumo, ir kalė
diniai parodos langai pabrė
žia tą naują, mados pakraipą. 
Moterų Jtlubai vėl įęina į ma
dą, ir vidutiniai moteriškės 
kūno pilnumai išnaujo pasiro
do kaipo madingi.

matote, čia, telpa kopi- 
ąį’ią turėjo patalpinti 

“Tėvyne,” bet visagalingi po
nai “T.” redaktoriai su teisin
gomis pastabomis nesiskaito. 
Jie S. L. A. organą pavertė į 
tokį lapą, kad net gėda ir į 
rankas paimti. Bet kada na
riai pastebi, tai juos už tai iš- 
kolioja ir daugiaus nei žodžio. [ 
Mat, “T.” redaktoriai, prispir-■ 
ti prie sienos ir nhmaskuoti,. 
tik vieną išėjimą ir mato, tai 
nesiskaityti. Gėda tokiems! 
redaktoriams taip per akis 
meluoti, nežiūrint jau apie ką 
eitų kalba, ar tai apie šalį, or
ganizaciją, ar ypatą. Reikia 
pasakyti, kad mes, S. L. A. na
riai, niekuomet neprileidžiami 
prie mūsų organo, priešingai, j 
didesnė dalis S. L. A. narių [ 
yra šmeižiami ir tiesos žodis ■ 
per S. L. A. organą jiems už-! 
gintas.

Tariu išanksto ačiū “Lais-į 
vei” už patalpinimą šio mano 1 
atsakymo “Tėvynės” redakto
riui” p. Vitaičiui. Labai gai
la, kad mes, S. L. nariai, 
esam priversti kreiptis į paša
linę spaudą, kad mūsų redak-Į 
toriai, imdami algas iš S. L. Į 
A., nariams tik špygą rodo.

S.LA. Narys J. P. Milius.

čiai: “This probably refers to 
the present policy of compul
sory overtime and’ ‘Voluntary’ 
Sunday work.” Kas prieš ši
tą sakinį buvo parašyta, “T.” 
redakcija nepacHuoja, tik pri
duria: “Taigi jei p. Milius mo
ka angliškai skaityti ir su
pranta ką skaito, tai šiame 
pareiškime supras, kad Rusi
jos valdžih yra nusistačius pa
laikyti priverstino (viršlaikio 
darbą dirbtuvių • darbinin
kams.” 1

Reiškia, čia ir pati redakci
ja išsidavė, kad ji tokias “ži- 
1 nias” pasidirba. Reiškia, “Tė
vynės” redakcijai net ir to- 
įkios žinios, įpėr^raųgiškop, So- 
f vietams, kurios telpa kapita
listinėj spaudoj, net ir tokias 
sufušeriuoja, kad įasįdąryti 
sau tinkamu. < į H į ' H Ų

Ką1 gi :N.f Y. “hMries” paka
ko? Kas gali'iŠ to pasakymo 
išaikinti, kad tėii yra • priver
stinas viršlaikis ? <Gal tik “Tė- 
vėnės” redaktorius. ,Jei pa
daryti vertimą, ' Štai. ką reiš- 

; kia: “probably” reiškia gal, 
įmanoma, spėjama; tai nėra 
tikrenybė, tai yra spėjimas. Gi 
“T.” red. rašo, kad jau taip 
yra. žodis “voluntary” reiš
kia liuosnorį. Iš to “T.” red. 
mato prievartą. Nežiūrint, 
kaip jūs nereikala.usit, kad vi
suomenė suprastų taip, kaip 
jūs suprantat, niekas iš paduo
tos ištraukos kitaip nesupras, 
kaip kad aš sakau. Jūsų rei
kalavimas, kad visas svietas 
taip suprastų/ kaip jūs norit 
(neatsižvelgiant į pačią tiesą), 

; jau parodo, „kad jūs S. L. A. 
! organą vartoj at ne kultūrina - 

ne jų švietimui- 
pasaulio įvykių, 
nuo jų nuo ži- 
progreso, nuo 

meškiškai 
lietuviškai

yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Ji» ne tik sunkiausias Bgas ****
ir j irral»Q paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plačią Ameriką pagarseju

TT1 , „ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. Ut
Urban s Cold Powders 75c už baks^ »p«i«»nkiuok nuo w.Txxv/xw amžino pncšol

Y r 1 T rrt i *rR tai RH.nuole prieš kitą amžiną žmogausUrbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris Žmogui pagamina daug rupesc ų ir 
sunkių ligų. 25 centai už akryuutą.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI l’AS—

545 East Broadway, South Bostone 
ir kiti

Imigracija iš Kanados 
Meksikos

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15J)00, bet 
dęl nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš 

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

paskiau gailėsis. (
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis .trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, 
moderniškais įtaisymais 
karam mūro garad^ju 
neša į metuą $1,440. 
apleidžia šį miestą, todėl parduo 
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių 

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

MATTAPAN
Dviem šeifnynom, 5-6 kambariai, 

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

I AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną. 1

1 EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105;_jparsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

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

nxas,ų 
„ ___ ___

keli • editorialai tilp
lates telpa). .“Tėvynės” re
dakcija. patalpino njaao; rašit 
nęlį jįr pįriąąg^ UiėRsriihį ?.prie- 
rpšį. Kad£# a^; npręjatų iatsa- 
Myti r tą‘prierašą i? įrodyti jų 
melagystę, tai ir iki šiam lai- 
lęui. wel? man .Atgal- grąžina, 
nįei talpina. Todėl esu priver
stas įeiti į pašalinę spaudą.--
Dar Žodis del Netinkamą Raš
tą S. L. A. Organe “Tėvynėj”

“Tėvynės” num. 42, už 18
d. spalių š. m., tilpo mano ra
šinėlis, įvardytas “Netikslu
mas ar yį Šmeižimas.” Tame 
rašinėly] ėjo kalba apie raš
tus, telpančius mūsų organe, 
kurie nieko bendro neturi su 
teisybe, neneša S. L. A., kaipo 

^'organizacijai, jokios naudos, 
neteisingai informuoja lietu
višką visuomenę ir puldo ge
rą vardą mūsų organizacijos 
ir organo ‘^Tėvynės.”

“Tėvynės” redakcija, tal
pindama tą mano rašinėlį, pri
segė sieksninf redakcijos prie
rašą, bardama mane, kad ašjvimui narių, 

pa_ j informavimui 
o sulaikymui 
nojimo, nuo 
žengimo pirmyn i 
patarnaujat visai 
publikai.

Reikia pasakyti, kad Rusi
joje nėra įvestas priverstinas

Gerbiamą “Laisvės” redak
cija! Meldžiu man leisti jūsų 
dienraštyje vietos del žemiaus 
telpančio rašinėlio.

Sekantis rašinėlis 
tilpti “Tėvynėje,” bet 
gi mes) S. L. A. nariai 
me ten vietos savo ž 
ti, tai ir šį sykį esu priverstas 
eiti į svetimą spaudą.
Jau mėnuo laiko atgal aš pa

rašiau į “Tėvynę,” pastebėda
mas, kad mūsų organas “Tėvy
nė” talpipa melagingas ži- 

> d,ar labiaus, kad tos 
yra dirbtinės (kaip ir 

>o ir nuo-

POLEMIKA IR KRITIKA

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai geri.

Ką. maųai daryti, pirkti ąr pąrduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkąrą, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus, '

> .' LITHUANIAN AGENCY 
Savininkai; A. IVAS ir C. P. YURCELUN

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS ! ■
• GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronistaj 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal-, 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mčšlažarnės Ligų,

1 O , Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos^ Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 

yį//C- Į Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimir
'/r'-'-- Jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų;

/¥ Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 
slais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu. Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamas.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
K-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Lahoratorijo, Bandymai .

OIL ZINS no EAST 16tb ST. N. Y.
y Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Ncdčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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kladsime prisiminėte, kad 
Pennsylvanijos valstijoj lietu
viai turi tokias svetaines, ko
kias jūs piršote Bronxo lietu
viams—viršuj svetaine šo
kiams, o apačioj baras, kur

Komunistę Partijos 
Nariams Brooklyne

Kadangi šiandien, pirmadie
ni, įvyks Komunistų Partijos 
'Antro Distrikto visuotinas na
rių susirinkimas (Central 
Opera Housėj), tai sekančios 
Partijos kuopelės: 2-F, 3-F, 
4*-F ir 2-1 savo susirinkimus 
perkelia iš pirmadienio į ant
radienį' tuo pačiu laiku ir toj 
pačioj vietoj, kai ir pirmadie
nį ■
♦ ’ Visi nariai privalo tai įsite
mpti.
Aa'į., ; t > . I ’ ' f , ,

Nuo Pradurto Laivo Hudson 
Upėj Išgelbėta 700 Žmonių

Vagonų “parvazas,” kuriuo 
buyo Įkeliami New Yorko Cen
tral! Gelžkelio vagonai per 
Hudsono Upę, pradūrė šoną 
perkeliamajam laivui (ferry) 
“West Point”; ir ūmai pribė
go vandens į inžinų kambarį. 
Kiti laivai ir laivukai susku
bo “West Pointui’” pagelbon, 
ir visi 700 jo važiuotojų tapo 
išgelbėti. Tai buvo vėlai penk
tadienio vakare.

“Subvėje” Sužeista 89
Išėjus požeminio gelžkelio 

B. M. T. traukiniui iš regulia
rių vėžių ir užšliaužus ant 
“gyvosios” elektrinės vėlės, 
pereitą penktadienį, kilo gais
ras, ir besigrūdant persigan- 
dusiems žmonėms, tapo sužei
sta 89 važiuotojai, tunelyje po 
East River. Trąukinyj buvo 
1,500 asmenų. Sužeistųjų są
raše matyt tik pora pavardžių, 
kurios gali būt lietuviškos:, 
A.ndrew Mikus ir P. Vosyl-; 
(ius?). ■ ■ - ' j ■ ■

, —p-------- 7-----
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lietuviai prageria savo sunkiai 
uždirbtus centus. Tai ar no
rite, kad ir Bronxo lietuviai 
paliktų pijokais ir pragertų 
visus pinigus svetainės palai
kymui? Tai tokia jūsų agi
tacija svetainės klausime bu
vo Bronxe.

A. Matulevičius.

Nubaudė Queens Raštininką 
už Vietų Pardavinėjimą

Buvęs Queens pavieto kler
kas tapo nubaustas $500 už 
tai,- kad paėmė $29 kyšį iš tū
lo' . Michael ■ Lyonso, kurį už 
kyšį' paskyrė korporacijų in
spektorium.

pareikšdamas, kad laikas pradė
ti rungtynes, Bensonas greitai 
apsisuko ir pasiryžusiai pradė
jo pulti Freemaną laukdamas 
atatinkamo momento, kad ge
rai prisitaikius savo oponentui 
kirsti. Apsimainė keliais men
kos reikšmes kirčiais. Susikibo 
į klinčių. Sudrožė Bensonas 
porą itin gerų smūgių Freema- 
nui į krūtinę; vienas Bensono 
dešines rankos kirtis, pataiky
tas įs paširdį, sulenkė Freema
ną net dvilinką. Po to vėl ap

sikeitė keliais lengvais smū
giais, ir Bensonas gerai prisi
taikęs drožė Freemanui kaire, 
paskui dešine į žandą ir Free- 
manas, rankas išskėtęs, kaip pa-

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

W • ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČlUKIENfi^ 

SAVJN1NK® . * •

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

tos 6 raundų (šios užsibaigė 3 
raunde k. o)’, trečios 8, raundų 
ir pusiau finalo rungtynės iš 10 
randų. Pastarosios pasižymėjo 
tuo, kad boksininkai Jackie 
Aldare, sekunduo jamas Ruby 
Šteino, ir Billy Franklin dau
giausia laiko praleido klinčiuo- 
se. žiūrėtojams panašios rung
tynės nęlabai patinka ir jie ne* 
sigaili pavaišinti panašių rung
tynių dalyvių atatinkamais 
komplimentais.

Mano supratimu, Eddie Ben
sonas po tokio savo sensacingo 
nugalėjimo turėtų pradėti kopti 
augštyn ir įeiti į žymesnes bok
so arenas.

Tai, žinoma, priklausys nuo

Stambūs Kriminalistai 
Išvengia Bausmės

Sing Sing kalėjimo viršinin
kas L. E. Lawes viešai pareiš
kia, kad sulig Baumes įstaty
mo po 10 ir 20 metų kalėji
mo yra baudžiami tiktai maži 
vagiliai ir kitokie nusikaltė
liai. Didesnieji • plėšikai be
veik visuomet išsisuka. Iš 1,- 
005 naujų kalinių Sing Singe 
šiemet ten pakliuvo 302 ne už 
tikrus nusikaltimus, bet už 
“norėtus padaryt kriminalius 
darbuš,” reiškia, už nepasiek
tą tikslą; yra įkalintų vien už 
tai, kad jie mėginę įsigyti re^ 
volverius arba plėšimo įran-

Meluoja, Bet Nesusitarę
“Tėvynės” ir “Vienybės” 

pečkeliai meluoja, bet nesusi
tarę. Po įvykusiam, bet ne
atsiekusiam tikslo neva viešam 
susirinkimui Bronxe, pasiliejo 
fašistų gaidžio ašaros.

“Vienybės” Klinga sako, 
kad, išmetus triukšmadarius 
(bolševikus), ėjo susirinkimas 
ramiai ir visi pritarę kalbėto
jų išreikštoms mintims; kad 
bolševikas sunkiau sulaikyti 
kalbant, negu kiaulė' iišvaryti 
iš bulvių. Gi “Tėvynė” sako, 
kad plikis bolševikėlis kalbėjo 
apie visą Ameriką ir susimai
šė bekalbėdamas; įsižeisda
mas p. Klinga atsisėdo. Bet 
jau susirinkimas buvo išardy
tas ir tikslas neatsiektas.. .

Sakau, ir protelis tų. fašisti
nių gazietninkų. Vienas sako, 
kad, išmetus triukšmadarius, 
buvo tęsiamas susirinkimas; 
kitas, kad jau nebuvo galima 
dalykų svarstyti, ) mat, jau su
sirinkimas išardytas, visi iš
siskirstė. . . . ,

Taip, visi išsiskirstė jr jūs 
Savo tikslo neątsiekęte. jQsų 
tikslas buvo aiškus. Jūs nb-

Plėšikai Pasigrobė
$5,600 “Pėdžių”

Trys jauni plėšikai, įėję su 
revolveriais į Bashowitz dra
bužių siuvyklą, 275 Seventh 
Ave., ant 16 augšto, New Yor
ke, pasigrobė $5,600 pinigų, 
parvežtų apmokėti darbinin
kam^, ir pabėgo. Tuo laiku 
siuvyklos raštinėj buvo 3 as
menys.

SPORTAS
BENSONAS NUGALĖJO 
K. O. FREEMANĄ 
PIRMAM RAUNDE

Gruodžio mėn. 20 d. vakare, 
106th Infantry Armory, Brook
lyn, N. Y., įvyko bokso rungty
nės, kurių susirinko pažiūrėti, 
kaip sakoma, 6,000 asmenų. Vy
riausioj šių rungtynių poroj 
boksavosi Nacionalės Gvardijos 
sunkiasvoris čampionas ir gen. 
Haskelio diržy paveldėtojas 
Eddie Bebson (Dapkunąs) su

kirstas medis, griuvo ant nu
garos Į ringo gridis ir • netoli 
jūsų korespondento nosies, gu
lėjo, kol refer!, formalumo dė
lei, atskaitė 10. Galėjo skaity
ti, kad ir iki šimto. Nes nuga
benus Freemąną į jo kertę tru
ko ne mažiau, kaip pora miliu
tų, kol jis pilnai, atsikvošėjo ir. 
suprato, kad j iš nugalėtas.

Eddie Bensono \ir Bill Free- 
mano rungtynės pasibaigė į dvi 
minutas pirmojo raundo.
sonas svėrė 184 3-4 sv., o Free- 
manas 183/2 svaro.

Bensonui taip puikiai pasiro
džius, prasidėjo ovacijos, svei
kinimai ir paprašyta, kad Ben- 

| sonas nors trumpai pakalbėtų 
‘į radio mikrofoną.
I c Be vyriausios poros rungty
nių, dar buvo preliminarės 
rungtynės—vienos 4 raundų, ki

jo paties ir jo manedžerio. O 
manędžerį jis dabar tu A gerą, 
kuris, jei neklystu, seniau buvo 
pasitraukusiojo iš ringo pasau
lio bokso sunkiasvorio čampio- 
no Gene Tunney. Tegul Eddie 
nepamiršta užsilaikyti taip, 
kaip geras boksininkas privalo 
užsilaikyti, rimtai ruoštis savo 
busimom bokso rungtynėm, ge
rai treiniruotis, o jis nei nepa-
sijus, kaip už metų kitų jib 

Ben-'Stovės tarp pirmaeilių pasaulio 
boksininkų. Prieš Bensoną stovi 
šviesi ir pugilistiškai garbinga 
ateitis.

Left Hook.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA didelis ir puikus 
f rentinis kambarys, gražiai įrengtas, 
atskiras įėjimas, yra visi paranka
mai. Mrs. Gross, 345 Grand St., 1 
floras, Brooklyn, N. Y. 303-5MANHATTAN

SKRYBĖLIŲ KRAUTUVES
DABAR LAIKO VISĄ EILĘ NAUJAUSIOS MADOS

VYRIŠKU APREDALU
c.

TELEPHONE, STAGQ 9105

DR. A. PETRIKĄ
<• LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnozę į
221 South 4th Street ♦ 

(Priešais Bridge Plaza) 1 
BROOKLYN, N. Y.

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

127 East 84th Street
(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel. Stagę 9988

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y. <

kius.
“ Pasekmingr plėšikai ir šiaip 
krihiinalistai t b r f sau užtary
tojų'tarp politikierių; jie gau
na pagėlbos : iš kitų turtingų 
plėšikų, pasisamdė geriausius 
advokatus, per juos “pasima
to** su teisėjais, ir taip išlieka 
be bausmės.

, Vienas šiais metais pateko 
į Sing Sing kalėjimą, pagal 
Baumės įstatymą, už pavogi
mą 20 centų; 108 baudžiamie
ji nelaimėjo nei cento iš savo 
bąndymų, už kuriuos tapo į- 
kalinti.

Jamaica Prieš “Pedliorius”
j’VJamaicos Prekybos Rūmas 
įteikė miesto valdybai reikala
vimą, kad per kalėdines šven
tes ir jų protarpiuose būtų 
areštuojami visi “pedlioriai,” 
kurie bandys pardavinėti šio
kius bei tokius daiktus, vaik- 

į šČiodami po namus.

įProletcos Valgykla Tik 
Laikinai Užsidarė /, < •

Prpletepę - Kooperatyve , Val
gykim, Union Sq., kėlioms die
noms j Olai)labiausia
p’akenkė boikotas iš pusės žy- 
dų-sionistų.““ Mat, valgykla 
buvo vedama komunistų, ku
rie .stojo už sukilusius Pales
tinoje arabusj darbininkus ir 
valstiėčiuš prieš , tenaitinę žy
dų buržuažiją.

Prolėtfcos valgykla, persi
tvarkius, žada vėl po kelių 
dienų atsidaryti.

Boro Sustojęs Oro Paštas
Per kelias ūkanotas dienas 

''re i tą savaitę New Yorke ir 
'miesčiuose suturėjo ir paš-

4adyįus. Laiškai, kurie 
/ Siunčiami oru, tapo išve- 
5 ir išnešioti paprastais 
5 keliais.

V ji Šerai Smunka
{Pereitą penktadienį, vėl nu- 

pdolG Wall Stryto ščrai nuo 
1 iki 20 punktų.

rėjote susisukti sau gūžtęlę 
arba pasigarsinti,’ kad suorga
nizavote naują S. L. A. jau
nuolių kuopą ir turite savo 
vieną delegatą daugiau į se
kamą S. L. A. seimą. Bet savo 
tikslo neatsiekėte.

Toliaus, jeigu jums taip 
nervus gadina tasai nežinomas 
plikis, kuri jūs ir visi New 
Yorko ir Bronxo lietuviai Pa
žįsta ir kuris dalyvauja viso
se newyorkiečių organizacijo
se ir jų parengimuose,—tai 
kokiems galams jūs laikote 
savo organizacijos. S. L. A., 
viršininku dar nlikesnį, kaip 
tilviką, p. Gegužį?

Sakau, p. Vitaiti, kada ra
šai, tai nors biskutį pamąstyk, 
ką rašai, kad išspjovus pačiam 
nereikėtų atgal nuryti. To
liaus sakai, kad jisai kada tai 
norėjęs prisirašyti prie S. A. 
A., ’bet jo nepriėmę. Taip, 
nepriėmė, ir patsai gal būt esi 
tuo skundiku; o kodėl nepriė
mė, tai visi žino, žino ir į 
vykusio S. L. A. seimo, Brook
lyne, N. Y;, delegatai, .kur del 
to buvo Matulevičiaus ir Krąu- 
cevičiaųs paklausimo laiškas.

Toliaus,£kada aš įkalbėjau, 
tai kalbėjau pasiremdamas 
faktais/ ,if kiekvienas.- sakinys 
atsakė ’į'kladsimą1. Ak’nė tei
sybė, p. Vitaiti, kad nuo lai
ko, kai buvo suorganizuota 
naują S. L. ,A. kuopa Bronxe, 
NL Y., 4 -metaj ;atgal, ir kuo
met manęs ir Krauceyičiaus. 
nepriėmėte, kaip . savo politi
nių priešų, tai kuopa, nedaro, 
jokio progreso,, bęt tik ir liū
liuoja su 6 nąriais? Ar jūsų. 
Krikščiūnas (KŠcenaitis) yra 
tinkamas būti organizatorių-, 
mi bei priešakyje /judėjimo 
stovėti? Ne, jisai nėra tinka
mas. , Jo darbas—tai pas ku
nigą Šeštoką dešimtukus ko- 
lektuoti. Tik vieno dalyko 
norėčiau paklausti’ Vitaičio,— 
ir jūs* tai turėtumėt gerai ži
noti,—rkokią , pavardę Krikš
čiūnas pasisako, kada eina pas 
Šeštoką išpažįiitiės: ’įtrtkšČiū- 
nas ar KscenAitis ? '1 |

Dar toliaus, kokie jūs esate 
naivūs ir manote* .kad ir visi 
jūsų jiajvumuf įali "patinėlif 
Jūs ’Savo kalboje svetaines

buvusiu čampionu' “Big” Bill 
Freemanu. Rungtynės turėjo 
tęstisx 12 raundų, bet jos pasi
baigė taip greitai ir netikėtai, 
kadį rodos, žiūrėtojai jų nei ne
pastebėjo.

Iš pat pradžių, kuomet abu
du oponentai pasirodė ringe ir 
atliko visas reikalingas ceremo
nijas, buvo aišku, kad Eddie 
Bensonas yra griežtai pasiryžęs 
nugalėti savo oponentą Freema- 
ną knokekoutu. Jis nei nesėdo 
savo kertėje, bet nugara atsi
grįžęs į savo oponentą arba ra
miai stovėjo arba trypė.. Ir 
kaip tik gongas suskambėjo,

Skaitykite ir 
Platinkite
Savaitraštį

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti * 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir-

1 ma.' < 1 ■ '.■•••
\ “RAUDONASIS .ARTOJAS” 
. yra: vienintėlis Sovietų Sąjun- 
• goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

5 ' “RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 

< žinių i^ politinio ir ekonominio 
Sovietų, Sąjungos, gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
r bendradarbiauja skaitlingas sel-, 
kąru darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų skaičius.
■ kiekvienas 1 ‘ darbiriink as ir I 
valstietis, kokianą jis pasaulio 

’ kfa&te i nebūtų,* 1 skaitydamas 
5 “Raudonąjį 1 Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetontj ir ei
lių.

Amerikoj darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją/’ tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals- Į 
tiejiais. i
Užsisakyt metams Amerikoje 
ir šiaip užsienyje kainuoja 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini- 
giniaia laiškais šiuo adresu:

“Raudonasis Artojas”
' B. S. S. R., Minsk, Šovietskaja

• : i 4 i t * jed.;gaz. -

Leiskite mums pagelbėt jums išsirinkti Kalėdų Do-
vanas, ir mes užtikrinam, kad jos bus įvertinamos.

t

Arba, jei jums pageidaujama, 
jūs galite nusipirkti vieną iš 
mūsų dovanų certifikatą, ko
kios vertės reikalinga, ir pa
duoti žmogui, kuriam skiria
te tos vertės dovaną, o jis at
sinešęs tą certifikatą išsirinks 
sau patinkamą daiktą tokios 
kainos, kokios ' certifikatas 
bus, ir gaus-daiktą už jį.

Pilna Eile Stetson Kepurių

LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ 
Visiems Mūsų t Draugams ir Rėmėjams .

SKANIAI PA VALGYSITE PAS ■
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ • ■ ’f

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa« 
vo kostumerių. : Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.- ' ‘ i

Jie įlailįo daugeliui žinonją
REPUBLIC LUNCHi 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVAND
(Lcvandauskas)

GRABORIUS
(Undertaken)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

T” ' ■■■ — ■ ■■■■ «■■■»

I

MANHATTAN HAT STORES
279 Broadway, , 264 Grand St1., , 499 Grand -St.

BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmesi. Būtų 
linksma pasimatyti. !

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

J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Avenue^ Maspeth, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERA! IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kius paveikslus 
Įvairiomis tpalvo-' 
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškai*- >

• TEL.: '' 
Triangle 1450

Kreipkitės ( , : 
šiuo adrėsu s

JONAS STOKES
173 Bridge -St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
...... GRABORIUS

x ' (UNDERTAKER)' '' ’* ■

416 Metropolitan AVėriiiė
(Arti Marcy Avenue)

Į S 1 z « J •

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų1 ‘ *
šis vaistas heužtrąukia papročio 

ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint. o tįk sumaišyt su 
vandeniu1 ir užsigtert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikąms, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paltą 66c.| 4 į » ,, | : • i

i KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford’Ave^ Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
i

j
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