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Susekė Sukilimo Suokalbį
Meksikoj, 50 Suareštuota

į bėgančius 
šerifai šaudė.

Tamaqua Mainieriai

vietų Sąjungą. Dideli dar

Įstatymas {Baudimui Redak 
torių už Kritikavimą 

Karalienes

l'rancija Nemano Apie
Laivynų Sumažinimą GELŽKELIS SUGRAŽINAMA BENDRON 

SOVIETŲ-CHINU KONTROLeN :

.^BUCHAREST, RumunL 
ja.— Rumunijos valdžia pa
tiekė parlamentui bilių bau
dimui kalėjimu redaktorių 
už pakritikavimą karalienės 
Mai•ės ir kitų Rumunijos 
monarchų.

Chinija Sutiko Panaikinti Baltagvardiečių Korpusus ir Iš
vyti Jų Vadus iš Mandžūrijos . .Į'/

240,000 Darbininkų Atstovauta Tekstilie 
čiy Nacionalej Konvencijoj Patersone

“Courier”.
Kellęy ir Miskevičius

i Rašo Mainierys

“Laisves” skaitytojas, ku
ris prisiuntė minėto laik
raščio iškarpą, pažymi, kad 
to vagilio tėvas Jurgis Bau- 
mila yra biznieris (bučeris) 
ir didelis priešas darbininkų 
judėjimo. Jis yra fašistinis 
klerikalas ir kunigų pakali
kas. Savo sūnų Jurgį, kaip 
ir kitus vaikus, auklėjo ka
talikiško tikėjimo dvasioje. 
Jo sūnus Jurgis yra parapi
jinės mokyklos produktas.

Sovietams Apie Mėsos 
Gamybą

Darbininkų Vaikai
Badauja Kaune

ą ir sekmadienio 
p nufotografuota 
do Universiteto pbsėrva

Naują Kometą Nufotogr 
favo

, KAUNAS.— Vyr. tribu
nolas patvirtino po 6 metus 
kalėjimo nuteistiesiems ko
munistams Motel Hines ir 
Motė! Liubai. Komunistui

y'^Ne advokatai išgelbėjo 
Fred Beal ir kitus Gastoni- 
jos streiko vadus/riuo North 
Carolina elektros vkedės, bet 
pasaulio darbininkių masinis 
protestas. Gastoniečių byla 
visur, atkreipė darbininkį 
dornę-' linkui vargingų sąly
gų North Carolines darbi-

Organizavimas Neorga 
nizuotų

mę nuo 
jimo.' ’ ’

Chicago.— Čia Hine mui
lo dirbtuvėj žuvo darbinin- 

ikas Leo Serafinu ištikus ek- 
I splozijai. Trys darbininkai 
liko sužeisti.

“Mūsų svarbiausia už
duotis, tai suorganizavimas 
neorganizuotų tekstilės dar
bininkų, negrų ir baltųjų,” 
pareiškė Hugo Oehler savo 
raporte apie N. T. D. Uni
jos kovą pietinėse valstijo-

- BERLYNAS.—i 
dienomis čia įvyko 
prastaš” kongresas, 
rinko keli desėtkai vyrų ir 
moterų į svetainę, nusiren
gė visai nuogi ir svarstė sa
vo reikalus. Jų tikslas yra 
plėsti tarp žmonių tą su
pratimą, kad žmogaus kū
nas yra gražus ir nereikia 
jį apkarstyti visokiais dra
bužiais; jie sako, kad be 
drabužių žmogus gražiau 
atbodo. Ir jie varo agitaci
ją, kad žmonės kur ir kada 
tik galima del oro aplinky
bių būtų visai nuogi, ypa
tingai suėjimuose.

MEXICO CITY.— Tam
pico mieste tąpo susektas 
valdžios priešininkų suo
kalbis organizuoti sukilimą. 
Apie 50 asmenų suareštuo-

PARYŽIUS.— Francijoj 
viešpatauja mintis, kad pen
kių valstybių laivynų kon
ferencija, kuri įvyks sausio 
mėnesį Londone, nebus lai
vynų sumažinimo konferen
cija. Manoma, kad konfe
rencijos pasekmės bus di
dinti laivynų tonažą. '

, Kiek laiko atgal Thomas Kel
ley pareiškė: “Jei manęs geruo
ju neklausys mainieriai, tai aš 
atjosiu ant baltos kumelės ir 
visus priversiu tą daryti, ką aš 
sakau. Bet atėjus tai dienai 
nei Kelley, nei baltos kumelės 
nebuvo. Dabar vėl Kelley gąz- 
dina mainierius išmetimu iš 
darbo, iššaukti streiką sausio 
6 dieną, kad privertus mainie
rius prigulėti skebų unijoj ir 
užsimokėti po dešimkę. NMU 
sek r. K. Miskevičiu^ pareiškė, 
kad liuranlinfi tokį ponį, kaip 
Kelley, užteks man ulsivilkti 
raudoną “švederį”; jo ir ne
bus ir jo gązdinimai sutirps 
kaip sniegas. La tai pareiškė 
juokų formoj. Nei vienas mai- 
nieryš neturėtų bijoti ręakcio- 
rių gązdinimų, bet tvirtai atsa
kyti į juos stojant į NMU.

J j Kiek žinoma, Panther Creek 
VUlley mainieriai iki kol kas 
turėję netaip blogas darbo są
lygas ir gerą vienybę tarpe sa
vęs. Jei kada kompanija ban
dė nuskriausti bile vieną mai- 
nierį, visi kai vienas tęsdavo 
kavą tol, kol ji buvo laimėta.

Kad sulaužius kovotoją vie
nybę, unijos viršininkai kartu 
su kompanija nori įbrukti mai- 
nieriams perorganizavimą uni
jos ant kasyklų pamato, taip, 
kad vėliaus galėtų vieną paskui 
kitą neištikimą mainierj išmes
ti iš kasyklos ir nukapoti algas. 
Mainieriai, matydami tą pavo
jų, aštriai pasipriešino.

Lietuvos Fašistai Pa
smerkė Tris Komunistus

Šiomis
“nepa-

. Susi-

po pasiųsta ’ 500 -negrų į 
Floridą -dirbti : vergiškose 
sąlygose. Čia negrus surin
ko* visokie “darbo davimo” 
agentai it

m as surado žmogžū 
nekaltais, nes jieF j 
“tvarką darė”, o štr* 
riai “kėlė riaušes”. ‘

policija 
“Specializavo’ 
namais; prisi

Apkalbant darbo sąlygas 
delegatas po delegato išda
vė raportus, nurodant, ko
kios blogos yra sąlygos au
dimo pramonės dirbtuvėse. 
Siaučia bedarbė ir algų nu- 
kapojimas. Greta to įvesta 
neišpasakyta skubinimo sis
tema.

Konvencija svarstė pla
nus, kaip pradėti plačią 
kampaniją organizavimui 
neorganizuotų, kaip vesti 
kovą prieš algų nutapo j i- 
mą, prieš skubinimo siste
mą, už sutrumpinimą darbo 
dienos, už algų pakėlimą.

Delegatai raportavo, kad 
visur darbininkai pasiren
gę kovoti už darbo sąlygų i 
pagerinimą, tik reikia geros! 
vadovybės, gero organizuo
to darbo.

t Lowell i miesto policija 
tvirtina, kad: gruodžio 16 d. 
Baumila įsiveržė, į ponios 
Louiš D. Metivier namus; 
255 Walker St. / Ji sugrįžus 
namo rado jį miegamajam 
kambary, / kur jis pasiėmė 
60 centų. i Kuomet Ji įėjo į 
kambarį, rado jį stovint už 
ddrų. Jis šoko ant jos. ir 
kirto. j ai į; veidą. Parmušęs 
ją pabėgot Nuvykus į teis
mą Lawrence ta moteris 
paliudi jo, į kad tąją pats Bau
mila buvo/įsiveržęs į jos pa-, 
mus. . ' m-.'-'J

Išteisino 8 Marion s 
Šerifus Žmogžudystėj

PATERSON, N. J.—šeš
tadienį ir sekmadienį čia tę
sėsi tekstiliečių (audėjų) 
nacionalė konvencija, su
šaukta Nacionalės Teksti
lės Darbininkų Unijos. De
legatų dalyvavo 206, kurie 
atstovavo 240,000 audimo 
pramonės darbininkų. Di
delė delegacija buvo iš pie
tinių valstijų.

James P. Reid, unijos 
prezidentas, naudodamas 
šaudyklą vietoj pirmininko 
kujalio atidarė konvenciją. 
Sustoję delegatai sudainavo 

I “Solidarity Forever”, In- 
' ternacionalą ir kitas revo
liucines darbininkų dainas.

Konvencijos taryba tapo 
išrinkta iš trylikos narių:

Louis Telson iš Paterson; 
Arthur Barboza, negras 
darbininkas is Fall River; 
Lloyd Green iš Knoxville, 
Tenn.; Dewey Martin iš 
Charlotte, N. C.; Eulali 
Mendes iš New Bedford, 
Mass.; Daisy McDonald iš 
ęharlotte, N. C.; John Na- 
horski iš New Bedford; 
Fred Beal; Gastonijos strei
ko vadas; J. P. Reid iš New 
Yorko; Albert Tetherow iš 
Charlotte, N. C.; Joe Har
rison iš Passaic, N. J.; Hu
go Oehler iš Bessemer City, 
N. C.

Padaryta i pataisymai prie 
unijos konstitucijos. Unija 
remsis ant dirbtuvių lokalų, 
tie lokalai jungsis sritimis, 
vietoj miestais. Taryba iš 
41 nario yra centralinis uni- 
jęs kūnas; ir ji išrinks ki
tus unijos viršininkus. Na
rystės mokesčių sistema pa
gerinta, darbininkams bus 
lengviau mokėti; nuo nario 
5 nuošimčiai eis į' 'Darbo 
Unijų Vienybės Lygą.,

Konvencija išrinko į ta-, 
rybą. fvisus septynis. pa
smerktus kalėjiman Gasto-

lyse, galinga Raudonoji Ar
mija atsistojo prieš imjjjįįį 
rialistų akis, ir jie 1^j*,ru 
nuleido rankas. Dabc. trr« 
didžiausia gėda ChinVf 
valdonai buvo priversti p!, 
si rašyt i sutartį, priimt, vi
sas Sovietų išstatytas sąly
gas.

Chinijos militaristai, im
perialistų pakalikai, gavo 
didelį smūgį.

MASKVA.— Sovietų-Chi- 
nų derybos Chabarovske, 
Sibire, delei ginčo sąryšy su 
užgriebimu Chinijos Ryti
nio Gelžkelio tapo užbaig
tos sekmadienį. Abi pusės 
pasirašė bendrą sutartį, 
kurion ieina dešimts seka
mų punktų:

1. Sprendžiamoji Sovietų- 
Chinų konferencija prasi
dės -Maskvoj sausio 25 d.

2. Abi pusės sutinka at
šaukti savo kariuomenes 
taip greitai, kaip galima.

3. Sovietų ir chinų gelž
kelio viršininkai, kurie ta
po prašalinti arba rezigna
vo kilus ginčui, bus vėl su
grąžinta prie savo darbo.

4. Tas pats paliečia že
mesnius Sovietų darbinin
kus, dirbusius prie gelžke
lio; sugrąžinama jų teisės 
del pensijos, turi būt atmo
kėta jiems užsivilkusi mo
kestis įr tt.

5. Baltagvardiečiai rusai, 
dirbanti prie gelžkelio vie
toj Sovietų darbininkų, bus 
prašalinti.

6. Visi Sovietų piliečiai ir 
chinai, suareštuoti laike už
puolimo ant gelžkelio, bus 
paliuosuoti be skirtumo ir 
išimties.

•J 7. Visi patvarkymai arba 
įsakymai, liečianti gelžkelį 
nuo to laiko, kaip ginčas ki
lo, bus panaikinti, nebent 
jie būtų abiejų pusių už
tvirtinti.

8.1 Chinija sutinka panai
kinti baltagvardiečių kor
pusus ir išvyti jų vadus ir 
organizatorius iš Mandžu- 
rijos.

9. Sovietų ir Chinijos kon
sulams sugrąžinama jų pir
mesnės privilegijos Man- 
džurijoj ir rytiniam ‘Sibilę.

10. Šovietų-Chinų ekono
mines organizacijos, su
trukdytos kilus ginčui, bus 
atstėigtos.'

Tuo būdu Chinijos Ryti
nis Gelžkelis sugrąžina
mas tokion padėtiri,- kokia 
buvo pirma 'įonflikto. Su
lig 1924 metų sutarties So
vietai ir Chinija bendrai tą 
gelžkelį operavo. 'Imperia
listai, norėdami išprovokuo
ti karą prieš 'Sovietų Są
jungą, užsiundė Chinijos 
utilitaristus daryti provoka
cinį žingsnį, ir liepoš mėne
sį jie užgriebė gelžkelį, sua
reštavo tūkstančius Sovietu

> V ' **

piliečių. Tuo būdu jie su
laužė sutartį.

, Imperialistams nepavyko 
išprovokuoti karo prie^ So-1

Tamaqua mainieriai jau at
suko nugaras Lewisui ir jo 
agentams. Per kelis kartus U. 
M.W. of A. reakcionieriai no- 
tfėjo priversti mainierius, kad 
nusilenktų prieš juos žemai ir 
užmokėtų jiems po dešimkę už 
hepaklusnumą. Bet mainieriai 
nusilenkė į kitą pusę. Tas bai
siai nepatiko reakcionieriams.

MASKVA.— Čia randasi 
grupė amerikonų technikų, 
specialistų mėsos gaminimo 
pramonėj. Jie čia teikia 
patarimus kas liečia įtaisy
mą moderniškų skerdyklų, 
mėsos šaldytuvų ir tt.

KAUNAS. — Kalnų-Mic- 
kevičiaus g. kampe 8-10 mo
tų berniukas, nuplyšęs,, al
kanas sėdėjo iki vėlyvo (va
karo ir garsiai verkdamas 
meldėsi. Praeiviuose- sukėlė 
susidomėjimą. Ilgai žiūrė
jo ir kalbino berniuką,'ro
dosi, prof. Volteris, ir kvie
tė pas save užeiti. Pasiro
dė, kad vaiko tėvas žemaitis 
— juodadarbis žmogus. Gy
venąs ties 8-tu fortu,, turįs 
5 vaikus ir žmoną. Darbams 
sustojus tenka.badauti. Ber
niukas jau antrą dieną nię- 
ko nevalgęs. ..

Lietuvio ^asistuojančio Biznierio Sūnus 
Plėšikavimą

du. ųegruš darbininkus. :.
Į pildomąją tarybą .tapo 

išrinkti: James P. Reid, pir
mininku; Clarence > Miller, 
sekretorium; .kiti: Fred 
iB'eaj, Pitta iš New Bed
ford; D. Martin iš pietinių 
valstijų; J. Rappaport iš 
New Yorko; E. Mendez iš 
New Bedford; M.^Russak 
iš Allentown, Pa.; Sumine 
iš pietinių valstijų; ,Salz- 
berg iš Paterson.
, Susirinkus pirmadięriį pil
domoji, taryba svarstė, 
apart .kitų reikalų, Pater- 
sono streiko padėtį.

KorijVenęiįja iškėlė obalsį 
vienos dienoj protesto ‘strei-

Toliaus jis pareiškė: “Mes 
reikalaujame besąlyginio 
paliuosavimo visų septynių 
pasmerktųjų Gąstonijos
streiko vadų. Mes sumu
šėm grasinimą nužudyti 
juos elektros kėdėj, bet sep
tyniom iš mūsų delegatų 
dar gręsia kalėjimas. Mes 
sumobilizuosime sudaužyti 
kalejimp grasinimą, suorga
nizuojant darbininkus pieti
nėse valstijose.”

Leon Josephson,' vyriau- 
sias advokatas Gastonijos 
streiko vadų byloj, pareiš-

Suokalbininkai esą šali
ninkai Jose Vasconcelos, 
kuris pastaruose rinkimuo
se kandidatavo į preziden
tus. , Jis dabar randasi 
Jungtinėse Valstijose. Buvo 
padarytas užpuolimas ant 
jo šalininkų įstaigos Tam
pico mieste. Užgriebta do
kumentai, kurie parodo, 
kad sukilimas buvo planuo
jamas plačia papėde.

Kad sekmingiaus vedus ko
vę, mainieriai Tamaqua ir 
apielinkių meta seną skebų uni
ją ir dedasi prie Nacionalės 
Mainierių Unijos. Kelley, 1 
Sub. Dist. prezidentas, atėmė 
13 lokalų charterius už nepa
klusnumą. Mainieriai spjovė 
ant Lewiso charterių, o pasiė
mė Nacionalės Mainįerių Uni
jos. Lakatas 912 turi netoli 
400 narių. Tai žygis ir pasi
ryžimas mainierių. Taip turė
tų pasielgti visi mainieriai.

Tamaqua dieninis laikraštis, 
“The Conner’’, kuris ištikimai 
gina anglies viešpačių reikalus, 
talpina visokias nesąmones, ad
resuodamas N .M. U. Kelius kar
tus buvo duota atsakymas, ne
talpino. Mainieriai griežtai 
pareikalavo, kad būtų patalpin
ta NMU pareiškimas Lewiso 
•agentams: Kelley, Hartneady ir 
kitiems ir viešai: šaukia juos į 
debatus apgint savo poziciją, 
gruodžio 28 dieną. Visgi pa
talpino.

CAMBRIDGE, Mass. T 
Nauja kometa, kurią perei
tą^ penktadienį atrado len
kas Wilk iš Krakovos 
'(^Mikijoj), šeštadienio va

rytą 
Har-

LOWELL, Mass.— “The 
Lowell Sun” už gruodžio 20 
d. (1929 m.) paduoda se
kamą žinią:

Jurgis Bomil (Baumila), 
17 metų amžiaus, gyvenan
tis po No. 66 Hudson St., 
Lowell, ketvirtadienį po pie
tų tapo suareštuotas Law
rence, Mass. Kaltinamas 
papildyme dešimts vagysčių 
tame mieste. Policija ma
no., kad jo suareštavimas 
atidengė eilę apiplėšimų ir 
užpuolimų, kuriuos policija 
tyrinėjo ir del kurių dabar 
policija kaltina Baumilą.

Jaunuolis prisipažino kal
tu, kuomet ’ penktadienį jis 
buvo tardomas prie teisėjo 
Frederic N. Chandler ^Law
rence idistriktor teisme. Ap
art papildytų Vagysčių Law
rence,: Baūmila i prisipažino, 
kad papildė'r dvi < vagystes 
Lowell mieste. > Į vieną, tur
tingųjų' stubą Jis/buvo įsi
veržęs ir Jį. užtiko šeimi
ninkė; jis j ją sumušė. 
tapo 'sulaikytas/ po $5,000 
del grand džiūrės. ; . ,

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Islaimesit

Lawrence 
kad Baumila 
trijų .augštų 
žiūrėjęs į juos . įeidavo die
nos metu, šeimynai išėjus.
Fašistuojančio Biznieriaus 

Sūnus.

BURNSVILLE, N. C. — 
šeštadienį, po 22 valandų 
svarstymo, džiūre išnešė 
nuosprendį, kad aštųpni še
rifai, kurie nušovė šešis 
streikierius spalių 2 dzpMa
rion, N. C., laike audėjų 
^.treįko, ^ra. nekalti. ,

Šerifai paleisinąftji1 šau
dyme į streikierius.’

Kapitalistų žmogžudžiai 
išteisinami, o kovojanti dar
bininkai aštriausia baudžia
mi. Teisme ‘ buvo įrodyta, 
kad streikieriai buvo bė-> 
ginkliai, kad 
streikierius
Tačiaus kapitalistinis teis-

us

? : Hongkong, Chiųija.—šeš- 
tadįeųip’ vakarą nuskendę 
Cfrijųjųs laivas Lee Chopg. 
Žuvo 250 žmonių.,, '4 j ■

t IK-'7 •' / U/^v Tt/. . y**) W' t . Z‘.'S
.i ,
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Puslapis Antrdš

KAS GRIAUNA K VIDAUS S. L A.? PASTABOSAPŽVALGĄ

TARPTAUTINE SOVIETU padėtis

omis

nori

Renginio Kdmisij

•. - •

kad 
Bet

KAS JVYKS NEWARK, N. J
4 DIENA SAUSIO, 1930 M.

Meluoja 
Nerausta

,t jliįtų,' įaip,’kęaip atsitiko' Ghinų ge; 
džiirijos įsi.veyžti į Swietij

men
Lėni

nu 
lai k

United
Brooklyn, N. 
foreign countries, per year, $8.00 
'anada and Brazil, per year, $6.00

Mandžūrijos- žemčs, tačijaus priešų kaukimas 
būk Sp-

svarstyta, kad

Kaip Jie Kritikuoja 
Bolševikus

Kauno kunigų
(už gr. 4 d.) įtalpino ;Jtūl6 
Vasiliausko straipsnį apie 
SSSR spaudą, kuriame nu
rodo :

6 months, 13.00 
six months, $4,00 

Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

I'imperialistai iki šiol dar 
tMi tam yra sekamos priež 
^valstybių auga 
Audžiami ginčai 
tinta judėjimas, I 
taįtų Sąjunga ve 
ijd'įlvengt karo: 
ftfet&i imperialist 
įonutj 4) Penkių 
tiltelių Vaisių, kad žadi 
i$U pritarimo tarp kitų 

politiką Sovietai tęs 
užkariavimo tikslų;

Tas “tūlas narys“ 
iš kitos kuopos į 

17 kuopą, bet kuopa 
jo. Gi P. T. liepė

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Istorijos ir išleįdimą žurna
lo) bet jau praėjo I apskri
čio konferencija ’ ir nieko 
apie.tuos, svarbius dalykus 
nekalbėta. Taip pat nieko 
nebuvo kalbėta ir II apskri
čio konferencijoj. S“ 
;15 1 į. gįupdžio atsilįjįyb

kuriais buvo persigėrusi dėši- 
smo užsieninei buržuazijai ir 

............... kad {jeigu dešinieji laimės, tai bus 
aikinta sovietinis monopolis užsieninės, prękjtbosį;*btp jsugrą-j

taip tie nariai protauja, negu 
I\ X . P, ,X išklauso Kaziuko 
prašymą,* nepriima 7 narių, jų 
tarpe drg. Gusino. ĮNėpaų- 
sant tokio P. T. ’ žygio įr Įkupf 
pos intriganto, kuopos nariai 
nenusiminę veda darbą pir
myn iy kuopa išauga į>200 ha- 
rįų. Kad pateisinus Kaziuko 
nusiminimą, Žukas pagelbsti 
suskaldyti 194 kuopą, iš ku
rios išbėga 11 “apaštalų“ fr 
sudaro naują kuopą. P. T. 
ir Vitaitis rėkia, kad kitos iš
eities nebuvę,* kaip tik suskal
dyti -minėtą kuopą, nes bol
ševikai ją-valdą ir kas susirin
kimas vi's baugiau ir daugiau 
narių įrašo. Ot, čia . kaįp .tik 
ir buvo ponams pavojus’. '

KažidkAs kada tai buVO šp,- 
ąi^lisia’s * ir ‘ sportas. Bei;,į ant 
nelajmX's>.davatkėlė. -Ona. u&

Darbirrink&i visur ir vi
suomet turėtų atsimint, k#d 
tokio dalyko kaip bbjferty- 
viškuihaš’ pasaulyje nėra. 
Kaęl yra kapitalistų.klase ir 
jų apmokami agentai, kurie 
užsisėdę ant darbininkų 
sprando čiulpia sau pelnus 
ir gerų gyvenimą, ir darbi
ninkų -klasė, kuri skursta 
todėl, kad ponams gerai.

-(Tąsa .ant 4-to pusi.)

liilūšų, puikų,’ pdrpnįimą, pasį- 
rū pinkite i išlanksto -gauti ^au 
ri’etaš, nes kitaip, ne visi ga-- 
lite tilpti. , Koncertas atsibus 
Newark©'," 180 New y York 
Avė*“ f ■; • Z"?

Gal' ir tėn nieko tuo 
klausimų.... Daugelį 
šnekdnty kad & apsl 
da nupirkt nuo Petnausko 
6^. “Pinmų fiegūįsės“ zTai 
but; .puikus dalykas.:; Tai", ne-

S. L. A. 126 kp. susinti-1 
kimo aprašytojas sako, kad 

Į “... susirinkimas užsibaigė 
gražioj ir draugingoj narių 
nuotaikoj. Smagu, - kuomet 
kuopoje visi nariai.. .tik 
lietuviai” (suprask—visi pb- 
nai, ponios ir paneles).

Aiškus dalykas, kad ponąi 
niekuomet nesipeša tarpusa- 
vyj, kuomet lygiai visi Sėdi 
šiltose vietose ir lygiai vi
si užsirioglinę ant darbinin
kų sprando čiulpia jų kru* 
viną prakaitą.

Kova iškyla ten, kur su
eina ponai ir darbininkai 
krūvon. Kada darbininkai 
pamato ir pajaučia bjaurų 
ir begėdišką ponų puolimą 
ant jų ir1 pradeda priešin
tis prieš siurbėles, tuomet 
ponai pradeda rėkt'' jjjfoltii. 
Tada, tie ponai tokius lietu
vius apšaukia “išgamomis,” 
triukšmadariais ir kit.

Patašiai atsitiko Bronxe. 
Lietuviai darbininkai iloriČ-' , > 'Z ’ ‘

jo atšakyt į ,PP- Vilčių ir 
Klingos šmeižtus, šmeižtus 
nė tik prieš lietuvius darbi
ninkus, bet ir prieš ■dai'bi- 
nirikus kitų tautų Ir šalių. 
Tuomet ponai pradėjo rėkt 
nesavu balsu, “meskit lauk 
ta$. žiurkes ir išgamas.”

Šiais metais mes turim iš
leidę dvi operetes: “Kova už 
Idėjas” ir Seno Vinco para
šytą už “Dievą ir Tėvynę.” 
Jau abi lošiamos. Ypatin- 

jgai “KoVa už Idėjas 
gero pasisekimo. Kaip ko
respondentai praneša, tai 
visur publikos buvo kupinai 
ir visi pasitenkinę operetės 
turiniu. Juk tai pirma to
kia darbininkiško turinio 
operetė. Teko matyt phila- 
delphiečįus vaidinant. Man 
labai patiko. iNors trumpy- 
tojai išmętė iš užbaigos “In- 
ternacioildląU bet kurie vai
dina, -vis pam'atoį kad reikia 
ką nors įdėt. Phila. daina'j 
vo “Internacionalą.” Tai 
puikiai užsibaigė. Tinkama 
būt dainelė “Draugai į Ko
va.” Nežinia, kodėl Conn, 
valstijos chorai bijo suvai- 
dint
ar kiečiai žadėjo vaidint, bet 
kažin ko nusigando. Brook- 
lyniečiams taipgi būt žin
geidi! matyt, nes operetė du 
syk trumpinta, pertvarky
ta, įdėta 3 naujos skambios 
dainos.

Už “Dievą ir Tėvynę” dar 
neteko matyt. Tikiu, kad 
ir rytiečiai tuoj pradės lošt.

Kaip matosi, mūs proleta
rų menas auga, bujoja. Cho
rai nemažėja, bet didėja. 
Čia gimęs jaunimas prade
da veikt. Tai puikus daly
kas ! . j

Llizabethiečiai atgaivino 
chorą, kurį vadovauja.* O. 
Eremitas. • Jiems puikiai 
sekasi?'

Pažymėtina du didmies
čiai:- Pittsburghas ir Balti
more, kurifei neturi; chorų. 
Tai' sabniatą. Jie skundžia
si, kad, chorvedžių neturi, 
bet tai prastas išsisukimas. 
Nejaugi tokiuose: hiiestuose 
nęrą^mūzikąlių žmpnįų].....

'Mūs meno .oągąnėy“Vilny’1 
buVp’ dąug liišyta, išsireifcš-

Pys įr tinkamas apsigynimui spėkas, taip- kad' kariški?'įsiverži
mi iš Užsienio negalėtų suardyki sovietinį kūrybos, darbą.’: 6 
Wj?Ųiių lžygių planuotojai tegu pyisimena,. kad- h? jiem# neatsn 
...................... "*’* ' nlams,:bandžiusiems 'iš

js i 7 Ir; M?'’ vi’? ■»< n

“Tėvynės” (laidoje už gr. 
20f d.) apžvalgų rašytojas 
komentuoja apie . nesenai 
Hatftfor.de įvykusią,. sanda- 
riečių-fašistų konferenciją, 
kurioje, esą, “aptarė visą 
eil'ę svarbių klausimų”." Kas 
tie svarbūs klausimai? Pir
moj viėtbj “Tėvynė” stato 
Susivienijimą. Girdi,
ir apie Susivienijimą čia pla
čiai ' kalbėta
Susivienijimas pasiliktų ir to 
liaus laisvas nuo partijų kon
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neprisireįhgė užpult Sovietų Są- 
astys :,iy .Tarp pačių imperia- 

politiniai ir ekonominiai prieštaravimai, 
i; 2) ' Kas kartą platyn ir gilyn v^sto^f 
kapitalistinėse valstybėse ir jų kolonijose; 

a taikią politiką, dėdama visas pastaln- 
ir sovietine diplomatija neatlaidžiai iš- 
inius priešų planus ir parodo juos •dab

inėtų socialistinės kūrybos planas 'rodo 
. vis platesnio ir nuoširdesnio 

ii i u darbininkų. ,
ir tolinus, neturėdami jėkių 
bet tuo pačiu laiku ’jie lai

mele savo padalkas Kaziuku! 
ant galvos ir nutempė vyrą 
pas altorių, prispaudė jo so
cialistines lūpas prie purvinų 
grindų “švento Antano iš Pad- 
vos“ bažnytėlėj, ir nuo tos 
dienos Kaziukas liko viernu 
kataliku ir viernu socialistu.

McAdoo, Pa., 54 kuopon į- 
stojo narys, sveikas ir doras. 
Išbuvo tris mėnesius nariu, vė
liau P.T. išmeta j j iš Susivieni
jimo ir atiduoda pinigus. /Ko
dėl ? Todėl, kad tas narys 
darbininkas ir pažangus,: su
pranta darbininkų klasės rei
kalus. Jis, mat, buvo pavo
jingas S. L. A. ponams.

246 kuopoj, Plymouth, Pa;, 
įrašė Žalis du sveiku ir gero 
pasivedimo nariu, bet P. T. 
jų nepriėmė tik todėl, kad kas 
tai paskundė, būk tie , nariai 
neprotaus taip, kaip P. T. no
ri. Ir daugybę kitų įrodymų 
būtų galima duoti, kaip P. T. 
griaunu S. L. A. iš vidaus.

Už tai ji reikia prašalinti!
S. L. A. Narys.

Nr. 50, gruodžio 13 d. 
“Tėvynės” kuo ne visi pus
lapiai užpildyti prieškomu- 
nistiniu “štofu.” ' -' j

Ant pirmo puslapio: 
“Graikai bėga iš Rusijos.” 
Ant antro puslapio “Klas
tingi Komunistų šūkavi
mai,” “Patys Save Parodo,” 
“šlykšti VeidmainyBĮte.J* 
Ant aštunto puslapio: 
“Bronkso lietuvių prakalbos 
ir bolševiku triukšmas.” • J

Visur rėkiama, kad komu
nistai “klastuotojai,” “šmei
žikai” ir tt» . .

Užsipuolama ant komuni
stų laikraščių, kad trumpas 
ištr'aiikas daro kritikavimui 
savo oponentų. O phši^odo^ 
kad “Tėvynėje” prirašomą 
po kelias špaltas ir po kelius 
sykius kartojama, !kad ko
munistai tą ir tą ir taip ir

Petį pųvirš dvyliką metų nuo bolševikiškos revoliucijos, So- 
vietųtyaMžta vengė karo, stengėsi palaikyti pasaulyje taiką ir 
vąry^ ♦pirmyn socialistinės kūrybos darbą savo šalyjeįf—drg. 
Litvinovas pareiškė savo ą-apprte Sovietų Sąjungoš CČntro Ko
miteto' posėdyje, kuris1 tą 'raportą ištisai užgyrė.

Darbo "minių remiama, Sovietų Sąjunga. atmušė visus pašikė- 
sinimus kaip vidujinių, taip užsieninių priešų, kurie tykojo nu
griauti jPjrol^tarįato diktatūrą ir sugrąžinti galią dvąrnipkų ir 

-kapitalistų. /
BtldAfrū priversti kol kas susiturėt nuo atviro karo prieš So

vietus, tižšiehid imperialistai darė nuolatinį spaudimą į juos, 
statydami tokius reikalavimus, kaip kad: turite sugrąžint sve- 
tirrfų šalių- kapitalistų nuosavybę, kurią paėmėte į Sovietų valsty
bės rankas; turite pripažint carines skolas; panaikint savo mo
nopolį Užsieninės prekybos, ir tt.

imperialistiniai,priešai suprato, kad priimt ir patenkint to- 
kiu$ jų reikalavimus tai reikštų kirst Sovietų tvarkai šaknis.

PeY* Virš dvyliką metų Sovietų vyriausybė nei vieno žingsnio 
nepadarė į šalį nuo savo socialistinės kūrybos tikslo, griežtai 
atiisąkydama vykdyti išlaukinių priešų užmačias ir visą laiką 
palaikydama tarptautinį solidarumą su visų šalių proletariatu. 

—T laiku jinai darė, kas galima, kad išlaikyti pasaulyje 
Apie tai, be kitko, liudija Sovietų sąžiningi pasiūly- 

:^yvisoms valstybėms nusiginkluoti.
zfpar nepersenai užsieninė buržuazija saldžiai svajojo, kad vis 

yaejto £al Sovietai turės atsisakyti nuo revoliucinės politįkos ir 
sufrrąžinti savo, šalyj buržuazinę “demokratiją“. Tokių vilčių 
piądąvė priešams trockistai su savo šmeižtais prieš dabartinę 
Sovietų vyriausybę ir prieš Sovietinės Komunistų Partijos va+ 
dbvybę.

Toliaūš,' dešinieji opozicija (Rucharino vadovaujama) pačio
je* Sov.-Komunistų Partijoje gaivino kapitalistų svajones. Ap- 
leipimo politika/ pasidavimo ūpas; atsisakymas nūo vykdymo :re7 
voliucin^s politikos—tai dalykai, ■ 
niųjų' platforma, teikianti džiau^ 
sočial-fašTsthms • M- - - M .
pana

' žintfČ ’ seniesiems savininkėms riša nuosavybė, kurią Sovietai’ 
paėmė į valstybės rankasJr i pažinta carinės skolos,—ir galėsią 
įvykti susririmimąs; tarp: Socialistų ir Komunistų Internaciona-

Šitaip dalykus kraipyti ir 
meluoti gali tik toki besar
mačiai, kaip “Tėvynes” re
daktorius Vitaitis. .; Toje 
“konferencijoj” J šandarie- 
čiai-fašistai ne tik nekalbė
jo apie tai,, kad Susivieniji
mas liktų ‘^laisvas nuo par
tijų; kontrolės”, bęt. priešin
gai, ’ ginčytasi ir bar tąsi del 
to, kaip palaikius sahdarie- 
čių par ti j os kontrolėj e Su- 
^ivięnijjmą.,.! Eįėdla btavo tik 
tame, kad nesusitari: vieni 
stojo už Tarailą, atvirą fa
šistą, kaip'o kandi'daĮtą !į iž
dininkus,^ o kiti’ ūz social- 
fąši^bą iGugį,; ^ne^jie manė, 
kad ta’reilos’ be' social-fa- 
šistų pagelus negalės iš
rinkti. Be iždininko, san- 
dąriečių-fašistų konferenci
ja vienbalsiai užgyrė dabar
tinę pild. tarybą—fašistinę 
tarybą. *

Ir tuos faktus iškraipęs 
Vitaitis tauškia, kad sanda- 
riečiai kalbėję prieš partiji- 
nę kontrolę SLA. >

Jetįįdešlni^jijopo?iėpa negavo jokio minių pritarimo; ir nu-, 
silįik^ visiškai Į)a$iuuodįn^ą ■’Špvietinei Komunistų Partijai, 
prisipažindama Maidas ir pasižadėdama toliau sąžiningai jai.

Tas opozicijos pasidavimas įstūmė į giliausį nusimįnimą ir 
buržuaziją ir josios advokatus .socialdemokratus.

Bet nereikia manyt, kad kapitalistinės šalys nuleis dėlto ran
kas. Matydama nuolatinius ir vis didėjančius^Sovietų pasise- 
kirtiū^ pramonės kūryboje ir augintį darbo > minių Sovietams 
pritarimų kapitalistinėse šalyse ir kolonijose,—imperialistinė 
buržuazija juo pikčiau ruošiasi karui prieš Sovietus.

Anglijos parlamento lordų (ponų) rūmas aštriai stojo prię 
Sovietų pripažinimą iš Anglų pusės. Francijos buržuazija iš
pūtus nuo nuolatinės pagiežos prieš Sovietų Respubliką. Visų 
šalių sbcialdemokratų^spauda dar rūgščiau staugia prieš Sovie
tus. Tarp Vokietijos buržuazijos vystosi vis gyvuliškesnė nea
pykanta prieš šalį proletariato diktatūros. Lenkija audringai 
mobihzuojasi pulti Sovietų Sąjungą. Lenkų diplomatai ne tik 
dieną naktį darbuojasi sudrūtinimui Pabaltės valstybių bloko 
prieš'raudonąją Maskvą, pasirinkdami Latvįją, kaipo savo vei
kimo centrą; į prieš-sovietinį bloką jie traukia jau ir Švediją. 
Kariniai Anglijos “darbiečių-socialistų“ valdžios agentai triū
sias! Leirkijoj, Rumunijoj, Persijoj, Turkijoj, Afganistane, va- 
kari^ėj^^ęhimjctie—rVfs ant Sovietų, galvos.

ę^įkutinęmis savaitėmis Amerikos, Anglijos ir kitų kraštų 
bnpirialietai buvo pratrūkę, rėkti, kad Sovietai “veržiasi į Man- 

kuomet sovietine kariuomenė tiktai pervijp atgal per 
UteMp©kiniškus įsiveržėlius ir jų talkininkus, caristųs baltagvar- 

NorU Sčyfetai pakartotinai užtikrino, kad jie nenori 
ąrėdbs f ’ 

ir.‘jię tęsejSavo yefdmkirjiškas deklartiacįj
'HMKŽ Sulaužę Kelloggo •nekariarimb- sutartį, ir t'uom jie statą 
pefĮUJL į karo pavojų. :
If Wtrtie “taikos mylėtojai” neprisimena, kad Rumunija jau 

laiko pąsigTobus nuo ^ovietų Bepsarabijąjie nu- 
jĮįĮĮĮritaegirdėję’’ ir apie savo-mobilizuojamus Lenkijos ir ki- 
W^M|tybiU besųengimųs karui prieš Sovietus.
I^MMK^munistų Internacionalas ir visos jo komunistinės sek- 
ęjKptaęranta didėjantį karo pavojų prieš Sovietus, kas matyt 
yjPĮffiy rezoliucijų ir atsišaukipių į proletariatą apginti Sovie-

Nėra to “Tėvynės” numerio, 
kuriame nebūtų pilama viso
kios srutos ir neapykanta ant 
S; L. A. narių, kurie pastoja 
kelią Pildomosios Tarybos ža
lingam s ‘darbui—ardymui ir 
griovimui S;. L. A. iš vidaus. 
O kad P. T.! griauna S. L. A. 
iš vidaus, tai faktas ir neuž
ginčijamas faktas. Del visko 
paminėsiu kelius dalykus.
“Tėvynės“ 49 num. fašistas 

Vitaitis sielojasi, teisina P. 
T., kad pastaroji nekalta grio
vime S. L. A. Nesenai susi
tvėrė Montelloj kuopa iš 21 
nario, o P: T. nedavė čarte- 
rįo, nepriėmė 21 nario į S. L. 
Al. Kas čia, ar ne griovimaą 
iš vidaus ?' Taip. Kad ipate^ 
sinti P. T. tąjį darbą, ve kaip 
fašistas Vitaitis sielojasi: “Tū
las S?L. A. narys1 užsimano su
tverti’ naują S.1 D. A.* kuopą 
Montello, Mass., šalia' veikian
čios-S. L. A. 17 kuopos.“ Fa
šistas Vitaitis negali be melo 
apsieiti, 
persikėlė 
Montello 
nepriėmė 
jam prigulėti centralinėj kuo
poj New Yorke ir gyventi 
Montelloj. čia P. T. pasivė
lina sau dar daugiau demora- 

j Užuot! S. L. A. Minėtas na
rys suorganizuoja kuopą iš 21 
nario, bet P. T. nepriima. O 
Vitalis ve <kaip teisina P. T. 
griovimo žygį: “Kuopos val
dyba užprotestuoja prieš tvė
rimą naujos kuopos, nurody
dama, kad yra užtektinai vie
tos jau gyvuojančioje S. L. A. 
17 kuopoje visięms vietos lie
tuviams.“ Kuomet narys per
sikelia iš kitos, kolonijos gy
venti, tai jam nėra vietos, 
taipgi nėra vietos1 nei 21 na
riui, kurie sutiko stoti į S. L.didelę iškilmę-demon- 

. proietar^nių dailės 
kujrįą ■ Vengia ’ Lietuvių

Paskutinio visuotino gyven
tojų surašinėjimo daviniais, 
SSSR valstybėj yra 150 tau
tų. '.Apid 120 tautų neturi jo
kio rašto, ir yra visiškai ber 
moksldai. ’ čia bolševikai dąiig 
pasidarbavo. Jie sustatė be
veik visoms tautoms abėcėlę 
ir įvedė rašybą. Propagandčs 
tikslams bolševikai leidžia lai
kraščius ir brošiūras net 130, 

’ kalbų! 1 Užkaukazėje, ! pav.,' 
gyvena labai daug mažų tau
telių ir visos aprūpintos bol
ševikiška spauda. Baku išei
na laikraščiai net 
kalbomis: aserbeidžaniškai,
totoriškai, turkiškai, armėniš
kai, gruziniškai ir rusiškai. 
Tiflise išeina laikraštis gruzi
niškai, rusiškai, idiomiškai, 
abchAsiškai ir adžariškai. Ma- 
chač-Kalahe (Dagestano uos
te) išeina dienraštis dagesta- 
nų ir rusų kalbomis. Visos 
net, mažiausios Pavalgio taute
lės turi savo laikraštukus. Net 
tokios tautelės, kaip samoje- 
dai ar lapiai, irgi turi savo 
laikraštukus. Daugumas šių 
laikraščių spausdinami ant 
vienos puses, kad būtų galima 
toks laikraštis priklijuoti prie 
sienų viešose vietose.
Vadinasi, suminėti faktai 

aiškiausiai- parodo, kad So
vietų vyriausybė ne tik ne- 
sjopina tautinių mažumų^ 
bet, priešingai, kelia jų-są-Į 
moųę, traukdąma į socialis
tinę'kūrybą kiekvieną dir^ 
.lųo žmogų ir į aiškindama’tp< 
reikhiihgumą ’ prigimtoj'e' 
kalboj, kuri labiausiai jąm, 
suprantama. Negalėdamas 
prieš tai daugiau nieko pa
sakyti, p. Vasiliauskas 
posmuęja, kad Sovietų 
raščiai esą

Savo turiniu jie labai 
ki, stengiasi laikytis tik 
no idėjų, j

“Menki” tik todėl, 
laikosi Lenino idėjų! 
kas gi tos Lenino idėjos? 
Kėlimas masėse apšvietos, 
panaikinimas išnaudotojų 
klasės, vykinimas socializ
mo—tai Lenino idėjos. Kle
rikalai sako, kad jiems tai 
“menkos” idėjos. Bet dar
bininkai sako, jog tai bran
giausios idėjos, už kurias 
jie tūkstančiais net sūVo 
galvas paguldė, o kiti pasi- 
rįžęz paguldyti.

Klerikalų bendradarbis 
tačiaus nesupažindina savo 
skaitytojų “ii tom “men
kom” Lenino^Markso idė
jom. Jis to padaryti bijosi.

States, per year, $6.00 
per year, $8.00

Apie šį įvykį dar visai ma
žai kas žino, žino vien tik
tai tie, kurie, turės dalyvauti 
scenoje, bet abelna publika 
dar nieko nežino apie tą ren
giamą 
strąciją 
spĮėjkų, 
ProletarifiiV 'Mėno Sąjungos 
III j Apskritys.

Nors yra rengiamas kon
certas: i?' šbkidi/J bet-mesfvjidi- 
name lietuvių proletarinių dai-i 
lės ir meno spėkų' demonstra
cija III Apskričio, ir me^ tu
rim tam pamato. . Mūsų 
Apskrityje, apart vaikučių žiūrėkim, 
chorelių, randąsi penki pui-j 194 kuopa, 
kiausi darbininkiški chorai :“ius 
Brooklyne—Aido ir Lyros cho-; jis 
rai, Newarke—Šietyno 
ras, Patersone—Laisvės 
ras, Elizabeth e banguoja Ban
ga. Visi J minėti ’chorai ren
giasi iš peties su dainomis 
kad pasirodyti, ką kuris gali, jiems durys 
ir taipgi linksminti susirinku-į kuopoj, taip 
šią publiką. Kadangi mes ren
giame demonstraciją mūsų 
proletarinių spėkų, tokiu būdu 
su mumis dalyvauja ne tiktai 
visi chorai, bet ir mūsų ge
riausi proletariniai solistai, 
kaip tai: česnavičiūtė,. Men- 
keliūniūtė ir Stankūnas 
mes ne 
dainomis; .ten bus puikios mu 
zikos 
kad Newarkui ir apielinkėms 
didelė retenybė* suląųkti to
kios puikios , progos pasinau
dojimui, kad pąųiąčiųs su
trauktas į vieną parengimą vi- 
įas: rhūšų ’ liėtųviskas profeta- i kuopos valdyb 
rinės mėnb'shčkas. I 
pats Meno Apskritys 
iuri’aų^L ^. 'j;' Y: \ o 
! i Tdi^ėl. Newarkąs Ir apięlin

Gi’uodžioi 24 h
—Vilniuj išėjo . pitrmutinis. 

numeris pirmo lietuvių' dienraš
čio “Lietuvos žinios/’ 19Q4. j* .

SUBSCRIPTION RATES:
United Statė!

i jokios ištraukos ib jų,kalbų 
; arba raštų nepaduodant. 
| Toksai elgęsis pas “Tėvynę” 
'nesiskaito klastavimu.

“šlykštus veidmainys, tas 
; komunistų agentas,”, o rė
kia, kad tik komunistai 
šmeižia ir bjauroja “pado
rius” žmones iš fašistinio 
' abazo.

S. L. A. 38 kuopa (rą- 
turi šo pusi. 8) nutarė pa- 

• reikalaut iš Pild. Tarybos, 
kad patrauktų atsakomybėn 

!J- Siurbą už konspiratyvius 
suokalbius prieš Susivieniji
mą. Kur, kada ir kaip Siur- 
ba darė konspiratyvius suo
kalbius? Apie tai nei tab- 
pa, nei “Tėvynės” redakto
rius nesako. Tas, ’ fašistu 
supratimu, nębus nei, klRB- 

' t avim u, nei šmeižtu.! • m*

Dar daugiau. Kuomet 
kas suskaldė 194 kuopą 
čero, III., kuopoš valdyba 
protestavo prieš tvėrimą nau- 
još ’ kuopos dar mažesniame 
miestelyj,' negu* Morttelloj; :bet 
P. T. nesiskaitė sū kuopos pro
testu, o leido griovikams 'nau- 

111 ją kuopą suorganizuoti. Pa- 
kokis fekirtumas: 
Cicero, visus na- 

priėmė, nežiūrint, kokių 
būtų politinių įsitikinimų, 

Cho- bile tik sveikas ir‘doras žmo- 
Cho- gus. C) Žukas suskaldė kuo- 

nors joj buvo visiems vie- 
Gi Montello, Mass., na- 

įstoti į S. L. A., bet 
uždarytos k Ai p 
r suorganizavus 

naują kuopą. Ar čia ne grio
vimas iš vidaus?

Nors trumpai paminėsiu 
apie S. L. A. 194 kuopą, Ci
cero, III. Minimą kuopą val
dė daugiau kaip, 10 metų pa
bėgėlis Kaziukas ir kuopa ne- 

Bet augo narių skaičium,* net ir iki 
pasitenkinsim 'vien tik šimto narių negalėjo dasiva- 

Persikėlus įdrg. J.. K. 
klasiškų šokių, taip fantai iš Detroito, jis pradėjo 

kas mėnuo po kelius narius į- 
rašyti, ir bėgyj inetų1 ne tik 
kuopa daaugo iki šimto, bet 
ir virš šimto. . Išrenka dau
giau1 progresyvių0darbininkų į 

»ą, j Antrus me- 
Jas tiktai tus jau netoli 200-narių daau- 

i ir tegali go. O tas baisiai tepatiko 
’pabėgėliui Kaziukui, kam kuo
pa ,auga; nariais ir naujieji na- 

‘riab jo . sęnai, • davatkiškai ipo- 
įnikai nepritaria. Kad sulai
kius kuopos augimą,' tfašė' P.* 
T. skundus, kad jau perdaug ' , f < ■ , .1 • T » • J • ’

Hatftfor.de


TORONTO, ONT„i KANADA

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

GEORGE NOBILETTI

TAI GARSIAUSIAS BARGANAS! DIDŽIAUSIAS BARGANAS!
veltui

1703

981

IŠPARDAVIMAS TĘSIASI

METAMS

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

SUREDAGAVO R. MIZARA

Knyg Kaina 25 Centai

Ash

KALĖDŲ DOVANOS
Miliauskąs, 626 Wood 
McKees Rocks, Pa.

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

būti 
kad 

usnis

tūkstančiams 
pavesta

K. Sliekienė, 3121 Eb 
Brentwood, Pittsburgh

PIANISTAS-’ ’IR
MOKYTOJAS *

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street < 

New York City

Muleranka, 98' Cedar

Sliekas
Ave., Brentwood, Pitts-

Nežinau. Tur 
liaudies posakio: 
nesuprasi.” Tik,

Dar Apie “Kanados Lietuvio 
Cirkuliarą

Toks žmogus yra si 
rių nešina: 
am žmogt

Užsakymus siųskite:
LAISVĖ,” 46 Ten Eyck Street, Brookly

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

UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ '
Naujas Teatrališkas Veikalas 

TRIJŲ AKTŲ DRAMA
PARAŠĖ SENAS VINCAS

Išleido\ Amerikos Lietuvių , Proletarų Meno Sąjunga
Knygute turi 82 puslapius

KAINA 40 CENTŲ i
Reikalaukite pas A. L, P. M. S. Sekretorių .

P. KRAPAITIS
3240 Thomas Street, Chicago, Ill.

Telefonas—Riverside 222d.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; nersiuntJpias apmokama. ,

Tai tiek šiuo kartu apie tą 
ligonj. Kanados lietuviams 
darbininkams vertėtų susirū
pinti išleisti savo laikraštį, o 
nesitenkinti tuo sergančiu ir 
nič niekam vertu cirkuliaru.

Jei “Kanados Lietuvio” re
dakcija ; arba skaitytojai pa
geidautų plačiau f apie šį “kū
nišką ir dvasišką” ligonį, tai 
parašyčiau ir daugiau, dabar 
aptingau apie nieką kalbėti.

• ' K * f i ’ I

/Čirum-Vyrum Fakt.

LIETUVOS ; SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ. HARTFORD, CONN. 

Valdybos Adresąi:
Pirmininkas P. Kriščius, 236 Park 

Terr.
Vice-pirm

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.

ŠIANDIEN, GRUODŽIO (DECEMBER) 24 DIENĄ 
IR II-SIS TIK TRUMPAM LAIKUI

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

Iždininkas J 
ward Ave.,

Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane 1
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Aną dieną skaitau “Laisvę” 
ir žiūriu, kad “Krisluose” drg. 
L. Prūseikos yra pažymėta ir 
apie Kanados lietuvišką “laik
raštį,”

Skaitau toliau ir stebiuosi, 
kad drg. Prūseika pasisako 
kovosiąs su “Kanados Lietu
vio” nesveiku kūnu. Nežinau, 
ką drg. Prūseika mano daryti 
su tuo ligoniu, ar jį gydyti, ar 
pasmaugei, kaip pralotas Ol
šauskas pasmaugė pasenusią 
ir jam nereikalingą moteriš-

kad “Kanados Lie- 
šiol buvo slaptas 

policija nesuarešta- 
tik dabar pasirodė 

Bet /man keista, 
policijos išsisukęs, 

tiesiai lietuviuose; 
lietuviai ir suspėjo

Plaukų slinkimą, pleiskanas iri 
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 bfei 
rašykite šiuo antrašu:

būtų galima net
išk a po
ne ant

I kai

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

Daugiau patarnautojų tapo pasamdyta.; Takai padaryti platesni ir didžiausias sandelis išpardavimui 
daiktų bus Čia. Ateikite ir vėl pasistumdyti ąplinkui. Tas išpardavimas yra vertas' pasistumdymo.

(galiotas ir Paliudytas New Yorko 
UniveYsiteto Mokinti Ptogresyvę t 

Siriją (Eilę) . I , .

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

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniuliehė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbinin^ė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Žizen, 673 N. Mąin St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičiene, 31 Clarence' St.; Kasos Glo
bėjos: V. 'Baronienė, 786 'N. Montello 
St., M. Dobienė, ,221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M.'Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. . Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montelip, Mass.

ISITEMYKITE! Delei 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.

PITTSBURG ŪO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J

3121 Elroy 
burgh, Pa. 

Sekretore A. 
roy Avė.,

AT YDOS! Iš priežasties taip didelės daugybes prekių (stako) ir del patogumo 
tūkstančiams kostumerių, kurie dalyvaus šiame dideliame išpardAvime,

kančios lubos, krautuves ir skiepai del Manhattano, Brodklyno ir New Jersey:

Ateikite—Pažiūrėkite—Pirkite—Palyginkite ! ' V
Stebėtinas sutaupymas! Pamatykite savo akimis. Tai yra proga jūsų visam amžiui. Tikrai, kai 
už dyką mėtomos puikiausios prekės. Virš $200,000 vertes daiktų, susidedančių iš VYRAMS, MO
TERIMS ir VAIKAMS PARĖDŲ. Mergaitėms ir berniukams drabužiai; moterims ir merginoms 
dresės, apsiautalai (coats) ir kepures. Visko del kūdikių. 'Tūkstančiai del vyrų šilkinių marškinių, 
kaklaraikščių ir kalnierių. šilkiniai papuošalai, auksai ir brangakmeniai; skūriniai daiktai, užklodalai, 
įvairūs divonai, langam užtiesalai, firankps, kambarių rakandai, čeverykai, gramafonai, rekordai, pan- 
čiakos, įvairiausių apatinių ir t. t. ir t. t. Ir 1,000 kitų išpardavimų, kurie perdaug vietos užimtų 
suminėjimui. Tą viską reikia matyti, jog tinkamai įvertinti.

Atrodo, 
tuvis” ik: 
(kaip jo 
vo?) ir 
viešumon, 
kad, nuo 
atsidūrė 
kaip tie 
taip greitai jį nuryti?

Bendrai imant, per visą laik
raštėlį matyti: minties vienu- 

tautiško fašisto V.]mo trūkumas, logikos stoka, o 
socialdemokratiško apie gramatikos kalbos taisyk

les, tai jau nėra ir kalbos ir 
neverta kritikuoti. Atrodytų, 
kad juokis iŠ slieko, kuris, pa
tekęs ant karšto smėlio, tra
gi nga i žūsta. Ištikrųjų, ma
ne mažą geriau girdavo mo
kytojas, kai buvau 3 skyriuj; 
aš manau, ir dabar trečio sky
riaus Ynokiniai geresnę kalbą 
vartoja ir mokytojas būtų pri
verstas geriau pagirti savo 
mokinius, negu “ląikraščio” 
leidėjus.

Patys ' nori pasisakyti, kacį 
kalbos nemoka, bet neaišku 
katros—vietinės ar savosios; 
ta patį stengiasi primesti ir 
visiems Kanados lietuviams, 
tik gaila, kad iš jų pasakymo 
nič nieko negali suprasti.

Be to, sakosi esą darbo 
žmonės. Aš buvau užsidegęs 
lempą 50 žvakių šviesos ir 
jieškojau “Kanados Lietuvy
je” tos minties, bet niekur ne
radau, kad būtų nors kiek 

Jie sakosi “mac-; kalbama apie darbo žmones 
ir visur save ir ki-'ir Ju principus, arba būtu ka

me nors suminėtą apie darbi
ninkų būklę.—Niekur.

Tai pasirodo, kad\ ši “trejy- 
bė” su “Marija” yra savęs ap
gaudinėtojai, ir tuo pačiu nori 
apgauti kitus Kanados darbi
ninkus.

Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud
son St. ’

Fjn. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 
Ave., W. Hartford, Conn.

Iždininkas A. Klimas, 36 Ruąsell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ašhley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Susirinkimai afsibūna kas antrą 

kotvergą kiekvienomėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakarė.

Darbininkiškos organizacijos tūri rūpintis, kad Kalen
dorius būtų platinamas yisuose^miestuose ir miesteliuo
se, kur tik yra lietuvių. ‘Litęratūros Draugijos ir Dar
bininkių Susivienijimo (kųppos privalo skaityti svarbiu 
punk'tu platinimą darbininkų kalendoriaus.

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose ,'j‘

STUDIO i.l
Cropsey Avė.,. Brooklyn, N. Y,

Tel., Bensonhurst 6631 . ,

Nesenai čia atsibuvo vietos 
Lietuviui Piliečių Neprigulmin- 
go Kliubo balius, kuriame tū
las fašistų provokatorius V. 
Mucinskas bandė išprovokuoti 
šiame gražiame pasilinksmini
me muštynes, idant potam tu
rėjus medžiagos šmeižti per 
fašistinius laikraščius jam ne
patinkamus vietos lietuvius. 
Nors tas jo sumanymas jam 

Į pačiam nenusisekė. Bet vis 
er “Vienybę” ir “Sanda
las gaivalas bando įtarti 
kuriuos vietos lietuvius, 

taip’^uK tai ant jo buvo kėsintas! 
užpulti.

Kad plačiau paaiškinti tą 
įvyki, tai dalykas buvo seka
mai.

Pasibaigus šokiams, susirin- 
jko prie vieno stalo vyrų ir mo- 
iterų apie dvidešimts ypatų, ir 
kau draugiškai tęsė pasilinks
minimą. Tuom laiku pristra- 
paliojo minimas gaivalas ir 
persistatė pats save, būk tai' 
buvęs “Vienybės” redaktorius, 
bet kadangi esą “Vienybė” 
nusialinusi pinigiškai ir nepa
jėgianti algos jam išmokėti, 
taį dabar esąs tik jos bendra
darbiu. Suprantama, kad į 
tokius jo idiotiškus posmavi- 
mus niekas atydos ir nekrei
pė. Tada tas gaivalas pradė
jo prie stalo sėdinčių pavienių 
ypatų kabinėtis ir savo fašisti
nę armoniką atidarė bliuzniji- 
mui. Matant, kad tas bjaury
be nesusipranta atsitraukti 
nuo. šio gražaus būrelio, tai B. 
Naudžiūnas paprašė gražiuoju 
atsitraukti kaipo neprašytą ir 
neprigulintį į šį būrelį. Tada 
jau šisai sutvėrimas išplėtė 
savo provokatorišką tikslą— 
spyrė į stalą,i nuo kurio nusiri
to visi valgiai ir gėrimai ir pri
šokęs prie B. Naudžiūno smo
gė į galvą. Tuoj buvo .pa- 

i šaukta policistas ir tą gaivalą 
ištarabino iš svetainės lauk, 
įsakydamas jam,; kad daugiau 
į svetainę nesųsirinktų. Ka
da apie už pusės valandos lai
ko jau visa publika išėjo iš 
svetainės, eiti namon, tai tas 
“Vienybės” pats save vadinan
tis redaktorius vėl iš kur tai 
išlindęs šoko ant B. Naudžiū
no ir vėl .pradėjo tą žmogų 
draskyti, šaukdamas, kad da
bar Hr bolševikus pataisysiąs. 
Žinoma, nuo užpuoliko reikia 
gintis,1 ir kada policistas pri
buvo, tai už sprando nusitvė
ręs nusitempė kur tai. Tai 
tiek Jis išprovokavo medžia- 

(Tasa 5-tam pusi.)

Aiškb, kad tas cirkuliaras,] 
išėjęs iš .spaudos, pats notų-i 
rėdamas jokios vertės, pega-j 
Įėjo rasti sau pritarimo Kana-, 
dos, lietuvių tarpe, matyti išjiuose 
to, kaip apie jį atsiliepia pa 
tys dafrbininkai, sakydami 
“Ar gali daktaras ligonį gy 
dyti, pats sirgdamas 
išeina, Įvesti kovą si 
visaį betikslis reikalas. Lai 
tas ligonis kiek nors pa
sveiks, o jei jau negyja, tai 
tegu nors ramiai užbaigia sa
vo dienas.

Kad “Kanad os Lietuvis” 
yra tikras ligonis, matos iš jo 
leidėjų, kalbos ir turinio.

Tai va keletas žodžių apie 
tą “nekaltai” iš trejybės ir 
Marijos gimusį ligotą cirku
liarą. Aš manau, bus ne pro 
Šalį paminėti keletą žodžių 
apie leidėjus. Kaip jie patys 
pirmame savo “laikraščio” nu
meryje pasisakė, kad susitvė
rė kompanija iš keturių asme
nų : katalikiško fašisto J. Kur- 
šintaičio 
Dagilio, 
(?) J. Jokubyno ir Marijos 
Jokubynienės, tuščios garbės 
troŠkėjos. Tai bus įdomus ir 
jų laikraštis, ar ne ?

Toronto ir kitų kolonijų lie
tuviai, gavę tą pirmąjį Kana
dos “laikraštį,” teisingai pa

stebėjo, kad “laikraštis” gimė 
Marijos ir trejybės, o gal 

ir “nekaltai” pradėtas? Iš
tikrųjų keista, trijų pašaulio- 
žiūjpy žmonės susibėgo ir su
siuostė, bet kam ?

Aš. ešu linkęs manyti, kad 
ir jie patys nežino kam. Grei
čiausia gausiu "atsakymą: 
“Dievas žino kam ?”

Beje, sakosi “kultūrinį dar
bą dirbti,” bet kaip suderinti 
socialisto kultūrą su kataliko 
ar fašisto ? 
būt, ariot 
“Negirtas 
gerbiamieji Kanados lietuviai 
manęs neklauskite: “Tai ne
jaugi Kanados ‘laikraščio’ lei
dėjai girti, arba analfabetai?’

Visai ne! Jie sakosi “mac- 
nai mokyti 
tus ponais vadina. Vienas, sa
ko, Lietuvos žvalgybos moks
lus ėjęs, kitas Anglijoj pas 
kleboną mokęsis, o kiti du Ru
sijoj baigę pišš!. . .

Būtu taipgi ne pro šalį pa
kalbėti apie “laikraščio” kal
bą. turinj' ir formą.

Jei skaitytojams įdomu, tai 
šnektersiu ir apie tai?

Tai va, ir pradėsime tūo- 
jaus nuo viršelio 1 numerio.

Viršelis gražiai nukopijuotas 
iš reklamos “cocoa,” paimtas 
iš Toronto. “Daily Star,” J. S. 
Fry & Son Co., Limited, of 
Cabadh (Montreal, Gile.).

Ir tuojau po viršelio pieši
niu yrateilutė iš lietuviško ele
mentoriaus paimta, bet kad 
nebūtų kopija, tai ji padaryta 
taip :>

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai *

Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turnėr 
AVe., N. W. TU' 72073...

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 1568 
Quarry Ave. , , . 1

Tarimų Rašt. K? Rasikas, R. R. 9, 
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbdnauskas, 1108
; Elizabeth Ave. ,; . t
Iždininkas D. ‘ Krasnauskas, 1529 

Hamilton Ave.
Ligonių globėjai: J. Skripkiūniene, 

159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave. . \

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank žegūnas, 515— 
llth Si ....

Svetaines nuomuotojas A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimą! jvyksta kiek
vieno menesio antrą utaminką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

, Telephone: Newtown 1937
štai jos yra jūsų ir jums reikia —čeverykų del kiekvieno 
šeimynos nario. Pasirinkimas visokių stailų ir micros 

| del visokiu kojų. čeverykų verte yra pilniausiai lygi
illS1/ iižmokamui auksui. Tat, draugai ir drauges, visuo- 
«'»et (levekit OVER GLOBE čeverykų,s, kuriuos išdirba 
ihuimjewathr lietuvių iiArijininkų koopev

rykų
* per

džiai perlus negu prakiurs—atneškit į krau-
tuvę, duosime naują porą čeverykų vietoj senųji|, Bet 

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

MILČIUS SHOE SHOPS, Incorporated
Gvend St., Brooklyn, -<N. Y., Vedėjas J. šnieškus 66-31 Grand Ave., Maspeth, N.Y., ved. Vik, Januška 
^Clermont Ave., Maspeth, N. Y„ ved. J. Zaleskis 69-21 Grand Ave., Maspeth, N.Y., ved. Alf. Skirniontąs 

6075 Fresh Pond Rd., Maspeth, N, Y., Krautuves Vedėjas Kaz. Dambrauskas

Tai Tie švelnūs Cigarai, . , 
Kurių Jūs PageidavotMĘNDELO
Padirbti iš Suderintų Havanai 
Tabakų. Vidurys vien tik ii 
importuotų tabakų.

Langai tapb iškrušiiiti, stalai sulaužyti, bet, dėka pavyzdingai tvarkai, niekas iš žmonių nebuvo 
gautas. Iš savo gero ūpo jie visi juokėsi, jaukėsi ir be paliovos artinosi prie to stebėtino barga 
nupiginimo. '

Jeigu vartojama
Eikš prie man mažuti 

turėtų būti !‘'‘mažuti” skirsne-j 
; ir po “Eikš’’ taipgi 

! skirsnelis, nes—“Eikš mažuti” 
yra kryptis. Patariu pataisy- 

'ti taip: “Eikš, prie man, ma- 
’ Taigi žūti, aš tave globosiu, ir...” 
ligoniu,] Viršelį atvertus, metasi tuo- 

jaus į akis nuoseklumo ir lo
gikos klaidos. Imkime pirmą
jį sakinį: “Kanados Lietuvio 
pasirodymas viešumon tai kul
tūrinio darbo pradžia Kana
dos lietuviuose.”

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

stebūkŪngų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleni 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* 
kokios nors ligos bei viduriu suge> 
dimo Toks žmogus yra susiraufcęa, 
nelinksmas ir 
imtas. > Jeigu —----------- „
slnj, kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų Sveikata, riefcu tas aukso 
kalnas, i Taigi jeigu jauties epo 
apimtu kokių nors nesmagumų, ,ta| t 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nenaali- 
mo, nenoro valgyt, Etrtnų ir pe&| 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- , 
ma), peršalimo, skaudėjimo no krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir ldto| 
ligų. Atsiųsk 6Qc, tai gausi vai st- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos . 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą- 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaųri 
mūsų gausius vaistus, taip vadina--., 
mus “Nervų P-eparatas.” Nervų li
ga yra labai b-ogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li- ' 
gai kelią ir suteikia žmogui ramunė .

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

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

M. ZUKAITiS
25 Gillet Road. Spencerport, N, Y,-

PLATINKITE “LAISVI”

“Eikš .prią map mažuti, i aš ,tat 
ve glbbosiįiH Ui] 

“Ir ant tavo kelio usnis iška
posi.” •

Iš tos eilutės matyti,, kokią 
kalbą vartoja ir ko galima 
laukti toliau.

Jei paimsime tą eilutę iš 
“Kelias į Šviesą” II dalies, ji 
skamba taip :
“Eikš prie man, mažuti, aš ta

ve globusius,
“Ir nuo tavo tako usnis 

posiu.”
Nesuprantu, ar gali 

toks tvirtas vaiko kėlis 
ant jo 
kapoti ? Galima usnis 
ti tik nuo ■ kelio, bet 
kelio.

Draugiu Adresai. Kurios
Turi “Laisvę” už Organa

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 
land, Ave.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskaa 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 
Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų. 1

Išbandykite šiandien
Juos išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden St- - 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą ilsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymjM 
(orderius).
X.’ -t- ■
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ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ 
_______ J___

LIETUVIS GRAB0R1US

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

MADOS

RUSIŠKA

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

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

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

... .

SLIAKERIS

Craborius-Undertaker

jtOTERIMS: 
anedeliais ir 
UtarninkalB

Bell Phone, Poplar 7545

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

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VAUNČIUS
Retom 32, Weitzencorp Bldg„ 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.**'

i i

30 kuopos buvo 
Zlvergždis, F. Berz

pats.

, i ./U. uiaugijŲb, o JO vieton oiga- IfinAxzinn nm 
mizuotj kitą A. P. L. A. apskriti toj | tvlCRVieDai.il 
; epielinkėj. 38 kuopa įnešė pataisy- SusivienijilllC 
imą sekančiai: Apskričio P. K. is- . , . .
įėjus prieš ' A? P. L. A. konstituciją, člisku, KaCl, jei

IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

pa-

Tu

belapius, apnuogintus medžius—ir viską- automobiliaus ir nepaisančiai nutren-

TURKIŠKA

visiem be skirtumo.

lėšas
siun-

Notary
Public

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

■GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Antrad., Gruodžio 2Ą, 1929
’ 'į F* 7 TI.

---------------- . ■

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

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

/PHONE
/ Stagg 

5043

Zabelė.
J. Kelly

Parlor, Bedroom, Dining Room, and Kitchen Suites 
Didžiausiam p asi ri nk i m e.—Kain a žemiausi a—Fornišiai 
garantuojami.—Galima pirkti ir Lengvomis išmokestimis.

konferenciT' 
priimtas.
kuopos de- 

Pasirodė, jog 30 
; narių turi ir 

remti II Apskritį.

10. Konferencijų delegatų 
apsimoka pačios kuopos, kurios 
čia delegatus.

11. Apskričio P. K. keliones lėšas, 
jeigu jie nėra kuopų delegatais, kaip 
ir kitas visas lėšas, apmoka apskri
tys iš savo^ iždo.

12. Baigiantis metams, P. K. pri
valo surinkti visų metų apskričio 
veikimą ir išduoti raportą metinėje 
konferencijoje.

13. Delegatai j apskričio konfe
renciją siunčiami po vieną nuo kuo
pos ir po vieną nuo kiekvienos 10 
narių.

14. Konferencijų tarimai yra pil
nateisiai be jokių referendumų, , iš
skyrus, rinkimą P. K.

15. Konferencijų tarimai skelbia
mi organe.

16. Techniškos darbuotės vagą iš
sidirba j patsaj apskritys savo kon
ferencijose ar komitetuose.

17. Apskričio P. K. išėjus prieš 
A. P. L. A. konstituciją, tad apskri
čio. P. Į<. turi būti prašalintas iš ko
mitete ir jo vieton turi būtį išrinktas 
naujas apskričio P. K., kuris sutinka 
su A. P. L. A. konstitucija.

18. Likvidavus apskritį, turtas ir 
archyvas turi būti perdutas A. P. L. 
A. centrui.

Organizatyvis Komitetas:
J. LEONAITIS,
V. JCUNSKIS,
A. JONELAITIS.

' ELIZABETH, N. j.
Teatrą ir balių rengia Lietuvių 

Darbininkių Su si vienijamo 4- kuopa, 
Literatūros Draugijos ’ 54 kuopa ir 
Darbininkių Susivienijimo I Rajonas. 
Stato scenoj triveįksmę komediją 
“Nervai.” Įvyks subatoj, 28 d. gruo
džio, Ukrainą Svetainėj, 214 Fulton 
St., tarpe 2 ir 3 gatvių. 7 Pradžia 
7:30 vai. vakare. Gerbiamieji vietos 
ir apielinkės lietuviai! Musų kuo
pos ir rajonas stato komediją “Ner
vai”—tai labai juokingas veikalas, 
čia matysite atvaizdinant buržujų 
šeimynišką gyvenimą; matysite,' ko-| 
kios priežastys jiems nervus gadi
na ir gardžiai pasijuoksite. Aktoriai 
surinkti gabiausi ir pątyrę, iš Brook
lyn, N. Y. Kviečiame visus vietos 
ir apielinkių lietuvius atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Tik, susi
mildami, paskirtu laiku btfkite, nes 
po perstatymui bus šokiki. Įžanga 
50c ypatai. Kviečia rengėjai.

304-6

“sve-

Organizatyvio 
v. Leonaitis pakėlė 

kaip- būtų galima agitaci- 
pavaryti. Po apkalbėjimo, nutar-

čių. kambarin”, kurio langas žiūri į gatvę 
ir per jį mato gatvėj stovintį didelį mili- 
tarišką automobilių (troką). Automobi- 
lįuj didelė juosvai nudažyta skrynia, ant 
kurios sėdi’ penki kareiviai, nepaisydami 
lietaus ir pagelo. tfi šoferis—kuris taipgi 
buvo kareiviškais , drabužiais apsirengęs, 
bepaliaujančiai spaudo ragelį.

Gudelienė nusigando.
Kelias sekundas stovėjo ji be žado, kaip 

stiebas; kaip žmogus, matąs prieš savoz 
akis didelį pavojų ir neturįs progos pabėg
ti. Jinai bandė praverti lūpas ir kažin ką 
su. savim kalbėtis, bet nevyko. Į ’

Per jos mintis perbėgo tie viisi pergy
venti rūpesčiai, vargai ir nelaimės, delei 
kurių tiek daug prisiėjo kentei! tjUi'ir *vi-• 
sai šeimai.

—Argi... argi jie norėtų vėl paimti 
Adomą?...—klausė pati savęs—Gal nau
jas karas prasidėjo? Gal?...

Tuo metu žemai, palei duris pasigirdo

A. P. L. A. II APSKRIČIO
1. Apskričio priedermė 

e?sąmas toje apielinkėje A. 
kuopas į krūvą; tverti, kur galima, 
naujas kuopas; kalbinti visus, svei-! 
kus ; kūniškai, ir protiškai, kalbančius | 
lietuviškai, abiejų lyčių žmones, gy- 1 
venančius J. V., dėtis j A. IN. L. A., i 
ir yįs^i^f^jim^ būdais "stiprinti | 
ėsąmūs kuopas.

. 2. 1 Apskričio! kugščiausia įstaiga 
yra konferencija, o tarp konferepci-, 
jų—P. K., kuris yra renkamas gruo
džio mėnesį, o darbą užima sausio 
mėnesį. “’P. K. susideda iš pirminiu-> 
ko, pagelbininko, raštininko, iždinin
ko ir organizatoriaus.

3. Apskričio P. K. gali būti tiktai 
parisii, išbuvę ne mažiau kaip metus 
gerame stovyje A. P. L. A.

.4. Apskričio P. K. vienus metus 
(?—Red..), ‘ z

5. Jeigu yra reikalas, apskričio 
P. K. aratinkąmi nariai užsistato 
kauciją, konferencijos nustatytą.

6. Pasitraukus bile nariui iš P. 
K., jo vietą užima alternatas, gavęs 
daugiausia balsų rinkimuose.

7. Apskričio konferencijų turi bū
ti ne mažiau; kaip dvi per metus; 
esant reikalui, galima šaukti specialę 
konferenciją, kurią šaukia apskričio 
P. K. savo iniciatyva arba reikalau
jant trečdaliui kuopų. Reguliarių 
konferencijų vietą nustato pirmesnė 
konferencija, o specialių—šaukėjai 
tokios konferencijos.

8. v Apskričio P. K. narių pareigas 
nustato konferencijos;

9. Apskričio lėšų padengimui pri
klausantieji nariai moka po 10c į 
metus į apskričio, iždą.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
l'JS-200 GRAND STREET >

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

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

ĮSTATAI bos rinkimas, 
yra rišti 
P. L. A.

SO. BOSTON, MASS.
. D. L. U. 2-ros kuopos susi- 

įvyks Trečiadienį, 25 d. 
Piliečių Kliubo svetainėj,!

376 Broadway. Pradžia 8-tą vai. I 
Į vakare. Visi nariai būtinai privalo-Į 
i te ateiti, nes yra daug svarbių rei-j 
kalų aptarimui. Taipgi bus valdy-

Sckr K. Z.
(305-6)

Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ęfisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gėrai. 
Reikale kreipkitės pas ' mane1, '> o 
patarnausiu kuogeriausiai. . !

734 Grand Street
BROOKLYN, N.< Y. j

; f į ( I ( •» .

<■"■■■■......‘» .. .........................................................

P. S. Laįškus rašykit: Mrs. 
vardu.

ta stengus patiems nariams Kaioin- nromniyannoQ vnti kitus, kad prisirašytų prie A. p. , pi IKiai.oO Oi gdniZaCljpS Va- 
L. A., ir jeigu centras leistų orga- I dovybč.
ru :atorių, užkviesti ir pas mus. ! J „

Laikinės II Apskričio valdybos : . 
rinkimas. Nutarta palikti tą pati j | 
organizatyvį komitetą iki sekančios I 
konferencijos. s
. Sekančiai konferencijai vieta tapo j 
nuskirta Benton, Ill., J. Leonaičio I 
svetainėj. Konferencija atsibus va- b 
sario mėnesį, 1930 metais. Ir tuom : 
užsibaigė mūs'ų tarimai.

Susirinkimą uždare konferencijos > rin|ęįmas 
pirmininkas B. Juškauskas 2 vai. po i ‘ 
pietų. ' ■' iRiuouzio.

Rašt. V. KUNSKIS.

tai apskričio P. K. turi būti praša
lintas iš II Apskričio, o jo vieton 1 
turi būti išrinkti į II Apskričio A. 
P. L. A. 'P. K., kurie sutinka su A. 
P. L. A. konstitucija. Apie tą .17 
paragrafą ėjo ilgas apkalbėjimas, bet 
leista per balsus. Už pakeitimą bal
savo 10, pries—2. Tai 17 paragrafas 
tago pęrke^stas.

30 kuopos pataisymas įnešta 7 pa- 
raį’i’afd, kuris skambėjo, kad apskri
čio; Įconferenęijjų .turi būti .per metus Į 
ne mažiau, kaip trys; pdtaisymas į 

... - v. . . ni' - . ■ „. yra—apskričio konferencijų turi bū- ipasakojimo. Ji anglų kalbos nemokėjo ir u per metus ne mažiau, kaip dvi. , 
‘ | Pataisymas priimtas.

38 kuopoj įnešta pataisymas pa
ragrafo 7, kuris skamba: Reguliarių 
konferencijų -vietą .ir dieną nustato 
pirmesnė konferencija, o pataisymas 
skamba: pirmesnė konferencija nu
stato tik vietą. Pataisymas priim
tas.

Nauji sumanymai, 
komi t . i paryš ,J. 
klausi.aą, ] 
ja . _ .
ta stengtis patiems nariams kalbin-

(Tąsa)
‘ Šis pasakymas suvarstė Zabelės širdį 
tarsi kalavijai. Per kelias minutas negalė
jo žodžio ištarti. Prasiblaivins, ji lėtai, 
tykiu silpnu balsu jam tarė:

—Eisiu aš iš čia. Aš pražuvus! Eisiu; 
.bėgsiu...

—Kur tu eisi. Tu valkata?! Kur?
Taip surikęs, Kelly pradėjo Zabelę muš

ti. Pagriebė jis ją už kaklo, pasmaugė jo, 
ir metę vaitojančią "ir šaukiančią “gelbė
kit, gelbėkit!” Pribuvus iš gatvės policija, 

• įsimaišė į tarpą ir vėl viskas aprimo. Ta- 
I čiaus Kellio neareštavo.
p Pradėjęs butlegeriauti, Kelly retai ir į 
; hamus parsibelsdavo. Be girtuokliavimo, 
fkurjs buvo kasdieniniu jo užsiėmimu, jis 
^trankėsi su svetimom, žemos reputacijos, 
hnoterim. Negalėjusi pakęsti ilgiau tosios 
fpaiiėties-, Zabelė kartą buvo pasišalinusi ir 
□»u buvo maniusi grįžti atgal pas tėvus, 
Spašisakyti viską, prisipažinti prie klaidos 
ur daugiau niekur nuo tėvų neiti. Bet 
<MrSi-Mūrphy perkalbėta, ji sugrįžo.

Pagaliaus Zabelė nutarė parašyti laišką 
savo tėvam, pranešant apie viską. Jinai 

wHŠė:
Brangūs Tėveliai :

Jau keli metai, kai jus apleidau, j ieško
dama geresnės buities, aukštesnes karjeros.

; Pasiekiau... Ištekėjau už turtingo vyro, 
tačiaus svajotos laimės ne tik nepasiekiau,

-! bet viską praradau. Vyras netikęs: gir- 
* 1 tuoklis, žiaurus, senas. Turtas, kurį jis tu- 

rijo laike vedybų, jau nuėjo vėjais. Seniau 
turėjo valdišką darbą, bet po karo—prara- 

r do. Dabar dirba priešvaldišką darbą; ku- 
t riuo užsiima dienomis ir naktimis. Aš- jo

• nemyliu, nekenčiu, bijau.
Užrūstinau jus, brangūs tėveliai, savo 

neleistinu žygiu, bet aš tai dariau trokšda- 
k- , ma jum padėti, ištraukti iš to vargo, ku

riame ilgai mirkote. Deja, pati įsmukau 
į didesnę nelaimę, 
rit.

; ’ Kas daryti? Skirtis nuo jo, bėgti?
| . bėgti? Ar rasčiau kampelį pas jus, prie 
I ‘ jūs senų ir man visuomet mylimų? Jei ga- 
a lit, parašykit, suteikdami savo tėviškus
; tarimus.

, Mama, aš žinau, kad tu be sveikatos.
t ją išliejai ant mūs (ir manęs daugiausiai).

Pavėlink man sugrįžti paę tave, būti arti
H ^tavęs ir-klausyti tavo patarimų. Aš būsiu

- gera. Klausysiu jus. Skaudžios mano klai
dos nubaudė mane.z

Bučiuoju jus, tėveliai. Taipgi Adomą ir 
I , Juozą.

PROTOKOLAS
A. P. L. A. II Apskričio (Antros 

Konferencijos, Kuri Atsibuvo 24 
d. Lapkričio, 1929 Metais, 

Jono Leonaičio Svetai
nėj, Benton, Ill.

Konferenciją atidarė organizaty
vio komiteto narys J. Leonaitis 10 
vai. ryte.

Tapo perskaitytas dienotvarkis, ku
ris buvo pagamintas organizatyvio 
komiteto, ir priimtas.

Sekė delegatų surašąs. Pasirodė, 
jog delegatų buvo nuo 3 kuopų: nuo 

» 5 delegatai—J.
Beržinskis, J. A, Kun- 

skis,; Uį iGvetgŽdienė ir S. Šfliževcis; 
nuo .381 kuopos—-B. Juškauąkas, F. 
Šiaučiulis, J. Kurąontas; nuo;34 kuo
pos—A. iM'enkeliusi ir S. Dobilienė. 
Visp dalyvavo 10: ir 3 organizat. na
riai, tai .viso buvo! 13 narių. z 

t :■ 
KopfęrencJ jos valdybos rinkimai. 

Nutarta rinkti įpiriĮiininką, ^pagelbi- 
ninką 5 ifcj Hštinjinką; Pirmininku iš
rinkta B! Juškauskaš, pagėlbininku 
F. Šiaučiulis, raštininku V. Kuns- 
kis. Užėmė konferencijoj valdyba 
Vietaš. ' ■ ‘

■ ’ ' ■ tOrganizatyvio komiteto raportas 
išduotas ir priimtas.

Protokolas iš praeitos 
jos tapo perskaitytas ir

Delegatų raportai. 30 
legatų raportas. " 
kuopa gerai gyvuoja; 
visi pasirengę 
Raportas tapo priimtas. 38 kuopos 
delegatų raportas. Pasirodė, jog 
kuopa neblogai stovi; narių turi 36 
ir visi sutinka remti II Apskritį. 34 
kuopos delegatų raportas. Pasiro
dė, jog 34 kuopa gerai stovi; narių 
turi 22 ir prižada remti II Apskritį, 
kiek bus galima. Raportas priimtas.

Konstitucija II Apskričio tapo per- 
i skaityta ir priimta su pataisymu 17 

, kuris skambėjo taip- 
Apskričiui išėjus- prieš A. P. 1 
konstituciją, Centro Pildomasis Ko- 

i. su-

/—Mr. Gudelis!... Mr. Anthony Gude
li...

Susikoncentravusi visas pajėgas, nutir
pusiomis kojomis pussavokiai Gudelienė, 
vienplauke, vilkėdama tik gerokai apnešio
tą ploną suknią, nulipo laiptais žemyn ir 
įstatė savo traškanotas, degančias akis į 
prieš ją stovintį didelį, diržingą kareivį, 
kurio pažiaunė, lig mintuvai, myne burnoj 
esamą tabaką.

—Kur Mr. Gudelis?—aštriai užklausė paragrafo, 
kareivis.

—Aš, jo žmona,—laužytai, netaisyklin-■ initetas turi teisę disciplinuoti
' ’ i i
j P./L. A. draugijos, o jo vieton orga- į

PASTABOS I
(Pabaiga nuo pusi. 2)

Susivienijime tas 
Sau jale biznierių ir riebiai 
apmokamų jų sėbrų 
nlnkauja, nežiūrint,

seimi- 
kad

l.a. i milžiniškai didžiumai narių 
7 y i— darbininkams toksai šei-

A KK7J Jk7 /JLXAVHCA.J UU1, J. A U CA JI kJ y JL X 1A 1 I ~ IXA1/IWUC4.Q VUll UldVl|HlllUUtU SU" Į

gai, nusigandusiai ir betvarkiai atsakė mo- |«PePdu<,u ,arba .Yisai p.ra^linti a. ! mininkavimas nepatiktų.° ° 1 r. Aj. A. drautrnos. o m vieton oro-n- !teriskė.—Jis dirba.
. —Atvežėm jūsų sūnų. Kur padėti?

—Sūnų?...—netikėdama savo ausim ir! 
iakim, klausė Gudelienė.—Sūnų? Kur Jis?... 
į Kur mano sūnus?...

Pažiūrėjo į vieną kareivį, į kitą, į tre- 
Teiskit mane, kaip no- čia. Ranka perbraukė per savo akis; pra- 

Bet neatsisakykit suteikti patarimų, dėjo blakstienomis mirkčioti ir įdebusiai 
Kur žiūrėti, tarsi manydama atrasianti savo sū

nų taijpę tų šešių kareivių. Pagaliaus su
simetė, savo mintyse. Jai pradėjo, rodytis,; 
kad nesuprato, ar gal nęgirdėjo kareivio ;

į Parašiusi laišką, Zabelė apsiverkė, 
purtė. Jai dabar prisiminė sarmata, 
nuo Kelly ji slėpė savo tėvus, kad melavo, 
•sakydama neturį jų, o šiandien priversta 
kreiptis, maldaujant jų patarimo.

SKYRIUS XXVII

susi- 
kad

Šaltas ir šiurkštus rudens lietus vanojo 
N. miesto namus, gatves, medžius—tuos

nemoka ir todėl pati savo ausim netiki.
—Ar jūs vėl norite, paimti. mano sūnų 

Adomą?...—kažin kaip per verksmus ir 
baimę išstenėjo ji.—Adomą?... A?...

Kareivis matė nesusišnekėsiąs. Spjau- 
I damas šalygatvyj tabako sultimis ir ne
kreipdamas nei mažiausios domės į prieš jį 
stovinčią likimo auką, jis įsakė kareiviam 
išimti skrynią ir padėti palei sieną namo, 
kuriame Gudeliai gyvena..

* —Sūnų, sūnų—tavo sūnų!—kartojo ka- 
: reivis, prisiartinęs prie moteriškės.— Čia! 
—rodydamas pirštu į skrynią.

Moteriškė pakratė galvą, rodydama, kad 
nesupranta.

—It’s budy of your son Joe!—smarkiau 
ir nepaisančiai! suriko kareivis. Rodyda
mas ranka į skrynią pridėjo:—Ten jis ran
dasi. Tu mulkia!...

-^Sūnus?!...
Penki kareiviai išrito skrynią iš milita-

pasigriebdamas. Sukniubę Smarvinės ver- 
gii lendynės. mirko purve, tarsi labai mal-, 
dingi žmoneliai, bfesišaukią iš dangaus my- 
listų. fiestas išrodė, kaip sirata. Tik to
lėliau .nuo jų į rytus išdidžiai, lyg neboda
mi nei oro, nei nieko, stovėjo milžiniški 
fabrikai—audinyčios—nukreipę į debesius 
tyg Kanuoles savo augštus kaminus. Tik 
Juose nebuvo paisoma lietaus, nei pūgų: 
mašinos sukosi, cypė, ūžė, kaukė, o aplink 
įasias vikriai, kaip žalčiai, ir rūpestingai 
^vyniojosi tarsi automatai darbininkai.
r Miestas išrodė, kaip sirata.
* Gatvėse retai kur tesimatė žmonės. Juo 
JBažiau jų galėjai užtikti Smarvinėj, kur 
jpirvo daugiau; kur, pagaliaus, šiokiom 

. *įjenom retas kuris darbo dienos laike te
tari progos ir gražiame ore iškišti pasi- 
ysftcš^iojinnii koją.

J- ’ Gudelių bute tesirado tik viena Gudelie- 
Jinai triūsėsi aplink savo kasdieninį 

—pečių, — gamindama vakarienę 
ir sūnui. Adomas nesenai buvo su- 

Hfe iš kalėjimo ir dirbo toj pačioj čeve- 
dirbtuvėj, kaip ir prieš karą.

[ moteriškės ausų būbnelius atsimušė 
on kokio didelio automobiliaus urzgi- 
a. Staiga pasigirdo įkyrus ragelio tri- 
hnrimas. Gudelienė sustojo iT domiai 
ittšdsi. Taip, trimitavimas tryška iš Čia 
į sustojusio automobiliaus.
Hrmiau eisiant j gatvę, jinai įbėgo

kė šalygatvin. Paskui pristūmėjo palei 
pačią sieDą, gale namo.
• —O kas šitam “bakse” ?—vėl nekąntrau- 
dama ir nusigandusiai klausė Gudelienė, 
artindamasi;'prie skrynios ir žiūrėdama į 
kareivį.—Ar i jis mums?..;

—Eik, tu crazy, shut ųpb^ųervuotaiU ir 
piktai atšovė tas patą kareivis. Bet pažiū
rėjęs į ją, jis i vėl kiek suminkštėjęs- švel
niau pakarti)jd:—Tai tavo sūnus, Joe!
s Subaręs iri k&žin ką dar neaiškiai suniur

nėjęs, kareivis įsakė aniem, eiti į automo
bilių. Jis pats atsisėdo jin, atsigrįžo į lie
taus plakamą moteriškę, dar kažin ką pa
kalbėjo, bet matydami, kad moteriškė ne
supranta, kareiviai juokaudami nuvažiavo.

Prisiartinusi prie skrynios, Gudelienė 
atsargiai pačiupinėjo. Bandė paversti ją, 
bet perdaug sunki—nepajėgė. Varoma 
pagelo ir lietaus, grįžo, stubon, keliais at
vejais atsigrįždama ir žiūrėdama į paliki
mą.

—Sūnų?!—kalbėjo jinai pati sau.—Ge
rai, kad nebuvo namie Adomo. Gal būt 
paėmę... paskutinį...

Gamindama vakarienę, jinai be atvangos 
apie tai mąstė ir dažnai bėgo į kambarį 
per langą pažiūrėti, ar dar vis tebestovi 
skrynia, ar kas nepavogė. Bemąstydama, 
jinai pagaliaus priėjo prie išvados, kad 
veikiausiai Zabelė ką nors prisiuntė jos 
sūnui Adomui.

i darbininkui 
turėtu būt 

, aišku, kad, jeigu fašistų kli
kai nebūtų jokios naudos, 
tai jie nevestų kovos prieš 
darbininkus ir jų teisių toj 
organizacijoj 1 nevaržytų. 
Ne be reikalo visi tie fašisti
niai gaivalai, darbininkų 
klasės priešai, kurie visur 

! ir visuoniet saldžiai gieda 
i apie bepartyviškumą, susi-j 
: organizavę atkakliai kovoja 
luž pasilaikymą S. L. A. sa-i 
vo naguose.

Darbininkai neturi snaust, 
bet kuogreičiausia suburst, 
organizuot sįyo spėkas ko- 
vima. Darbininku didžiu
ma ir jiems priklauso 
sprendžiamas žodis, jiems

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Flushing Russian and Turkish Raths, Inc. |
{žanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 60c; po 6 vai. vakwe 75c.

F’V'm A Antroj klasėj lašais išsimaudymas Or- zr _ « EK1KA ir miegojimas per visą naktį ant CčHlCll ! 
trecių,lubų, oringam kambaryj —

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujau- 
sios rūšies maudynes sd modemiškais pagerinimais. -Čia įtaisyta j 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu Sulinio vandeniu ir mažesnis į 

prūdas su sūrum vandeniu. ■
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI I

tvlCRVieDai.il


r. iii,,

TAMAQUA, PA.
JUOZAS KAVALIAUSKAS

kad
DARBININKAI STOKITE

Balsa

X-Spinduliai,

Vardai

Miestai Stata

Hi

Gruodžio 17 d. N.
2 lokalas laikė savo 

susirinkimą Hard

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA

savo
nes ji 

darbininkas
valstietis jau senai neb

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AS

626 Woodwdrd Aite., McKees Rocks, Pa

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Į šią Draugiją priimairfa lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

KORESPONDENCIJOS 
IŠ LIETUVOS

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

NEW YORK AUTO SCŲOOI.
228 Sbebncl Avė.; Gori 14th St

1 • ' New York 1

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite 

FRANK A, URBAN’S PH ARM 
151 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietWus rašytis į jau gyvuojančias kuopas 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų

? MILIAUSKAS

Mass 
šimtų jų

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

, . . . J nes
kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, Mfe- 
kvepj!” ,

žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit man 
-J’S -COLD POWDERS ir URBOLA, su > nurodymais, kaip v*r

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
t x • x 736 Lexington Ave. _įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra 
dėk kelių j pasisekimą,-1 Mįfeų instruktoriai išmokins jos važiuoti ir 
taisyti visokių išdttbhnų karus per trumpą laiką ir ut mažą karną. 
SfJecialės klasės moterims, Leidimas ir, užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vikarais. '

Užganėdinimas, v Leidimas ir Burbas Užtikrinta*

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

kreiptis prie manęs.

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašclpos kas savaitę 
Pirmame Skyriuje $7.00 
Antrame Skyriuje $13:00

gos 
korespondencijos

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

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

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAŲ*

( Keturi Skyriai Pomirtines:
Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 

Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

Phlladelnhijo? friuzlkos kon- 
•erVateriją, duona lekcijas ant smui
ko*. Nonntieji kad jūsų .vaikai bū
tų gerais smuikininkais, lA-eipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. Bth Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 40 th St., Camden, N. J

buvo pažymėta, kad č’ia lietu
viai gerai darbuojasi. Tą pa
tį turėti)'" padaryti ir kituose 
miesteliuose. Turėtų surengti 
masinius mitingus N. M. U. 
organizatoriams ir organizuoti 
N. M. U. Nereikia laukti, kol 
vienoj ’ kolbnijdj. bus laimėta 
mainierių kova', tuomet kitoj 
kolonijoj pradėti darbą. N. M. 
Ū.priųdipas yrA: visose koloni
jose turi būti vedama kova už 
mainierių reikalus. Ir tik vė
stant visiems kartu bus gali
ma pasekmingiau laimėti. Tad 
visi Misose kolonijose organi
zuokime N. M. U.

M. Saldokas.

TELEFONAI: Kf7s*one’ 9669Bell, Oregon 5186Kodėl tokius
Labai aiš-

Todel, kad

Streikas
Mekižio batų dirbtuvės dar-1 

bininkai paskelbė streiką, rei- į 
kalaudami grąžinti prie darbo 
paliuosuotąjį darbininką. šitą , 
darbininką darbdavis paliuosa-, 
vo vien todėl, kad jis esą jam | 
išrodo labai kairus. Darbdavis 
streikuojančius darbininkus 
bandė gązdinti ir policija ir ka-; 
Įėjimu, bet darbininkai darb
davio bauginimų nepaisė ir į 
bauginimus atsakė, kad 'visų 
darbininkų i kalėjimus nesuso
dins

Išmokiname pilnai apie automobi
lių nfechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydųs. Mechaniko kursas—_$75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)----- ._$25
Specialiskaė kursas važirtčjimo, $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojam yrb lietuvį, 
žymus auto eks^ėms-insttukto- 
iius L. Tįkniayičius. Atdara ikį 
9 vai1. vUkal*ė, bėdėldiemais 10 
iki. 12 vai. ryte.

I klaužių unijos nariais, panaiki
nant N. M. U. “The Evening 
Courier,” Tamaqua, Pa., buvo 
užpildytas visokiomis nesąmo
nėmis ir gązdinimais mainie
rių. Tarpe kitų melų ve kas 

'pasakyta Hartneades: “105- 
1000 mainierių apleido ‘Save 
i the Union’ Nacionalę Mainiė- 
' rių Uniją.” Su šiūo melu jis 
i mainierių neišgąsdino. Mai- 
jnieriai mato, kad ne N. M. U. 
I apleidžia, bet apleidžia Hart- 
neades Levviso unija. Tūks
tančiai mainierių meta Lewiso 
uniją Illinois valstijoj ir de
dasi prie N. M. U. Tatai ne 

I tik mainieriai mato, bet ir vai- 
: kai ant 'gatvių.
melus skleidžia 
kus atsakymas, 

j mainieriai Illinois valstijoj ve
da griežtą kovą prieš algų ka
pojimą ir prieš Fishviko ir jo 
agentų išdavystes., O ta kova 
vadovauja N. M. U. Tai vie-

N. M. t), laikytame mitinge 
nutarta išleisti' penkiose kalbo
se lapelius’: lietuvių, italų, len
kų, ukrainų ir anglų.' -Masinį 
mitingą suorganizuoti griio* 
džio 28-tą dieną. Į'šį'mitingą 
bus kviečiami ir reakęibnieriai 
apginti 'savo poziciją.' ' Ir lai 
mainieriai nusprendžia, kuri 
unija yra mainierių unija, ir 
kas jų reikalus gina, šiuose 
debatuose turėtų dalyvauti vi
si lietuviai mainieriai visos 
šios apielinkės. N. M. U. su
sirinkime lokalo 912 likosi 
priimta užuojautos rezoliucija 
Illinojaus mainieriams. Tama- 
quos mainieriai pasižada vi
sais galimais būdais remti Ill
inojaus streiką.

Nb M. U. Anga
Kietųjų anglių industrijoj 

Tamaqua apielinkėj VU dist- 
riktas dąr.osi ceųtfu N. M. U. 
Į ją šimtai stoja mainierių, 
apleisdami streiklaužių /uniją, 
kompanijos uniją , Tau kartą

- yra tai kanuolė prieš kitą ‘amžiną žmogaus priešą—-yi< Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuria žmogui pagamina daug rupeačuj 
sunkių ligų. 25 centai už skryuutą.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ. nOMEOl’ATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilaiiskas, savininlias Restauracijos Ir salės, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad j 
mėnesį laiko po 600 .Johns Cigarą parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą 
jiems labai patinką, * • - • - 
žiai dega ir puikiai

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

CLIFFSIDE, N. J.
(Pabaiga nuo pusi. 3)
del “Vienybėje” tilpusios 

s “Vieny- 
’ rašo, kad jį bolševikai 

laukė ir užpuolė einant iš sve
tainės. Tai kaip gi jie galėjo 
laukti, kad policistas jį išvedė 
iš svetainėš puse valandos 
pirmiau, negu kad publika ir 
tie, katruos tas “Vienybės” 
“redaktorius” įtaria, pradėjo 
skirstytis ? Tas gamtos nu
skriaustas ir ne laiku pasaulį 
paregėjęs sutvėrimas rašo 
“Vienybėje,” kad jį net pen
kiolika bolševikų užpuolę. Aš 
manau, kad it viena 60 metų 
senumo bobutė su tokiu nė- 
daperetu viščiuku apsidirbtų. 
Bet kas gi dasilcis tokios ne
dorybės turėti reikalą su tokiu 
niekšu. Jei ir katė pagedusi 
•užpuola, tai reikia gintis ir 
nuspirt tolyn. Dalis publikos, 
kuri nuo pradžioš iki galui bu
vo, yra liudininkė ir dabar, 
kada “Vienybėje” tilpo tas 
šmeižtų xir melagysčių provo
katoriaus aprašymas, tai ir 
tiems aišku, kurie iki šiol kiek 
abejojo, kas tas “Vienybė” 
per laikraštis ir kokie jo ben
dradarbiai ar tai redaktoriai.

Viską Matęs.

Reakcionierių Kerštas ir N. M 
U. Mitingas

PER HAMBURGĄ
Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas Svarumas 

ir patarnavimas visos- 
Jdesose.

—-$203——į
IS N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus B. V. 

|5 jeigu taksus) 
3-Čia klesa

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

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 
M^e po JO centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystė 
cigarų viršminėtais- vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatli- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik šankiausia* Iisr*» Įvaro, bat 
ir į grabą paguldo. Bet tie, kurio vartoja pe plačią Ameriką pagarsėjusiai

TT . , , (Miltelius nuo Šalčio) jokių Šalčių nebijo. UkUrban s Cold Powders 7&c už apsiginkluok nuo savo y 
amžino priešo! f

Pinigus per.šitiniČiam grei
tai ir žemomis rūtomis

Del sugrįžimo leidimij ir 
kitų informacijų klauskit

L. vietos agentą arba pas:

Tj-Ąmari^" Line
į WOiBWAT, 1TKW TOKS

atsakė 
kalėjimus

Streikas buvo pralaimė- 
bet jis tuo reikšmingas, 
darbininkai, nepaisant 

žiauriausios reakcijos, bando 
organizuotai atremti darbdavio 
puolimą.

Meluoja
Valstybės psichiatrinėj ligo

ninėj buvo išplatinti komunistų 
atsišaukimai del drg. Kučinsko 
ir drg. Kontauto nuteisimo nu
žudyti. Buožių “Liet, ^inios” 
meluodamos rašo, kad darbinin
kai rinko atsišaukimus ir naiki
no. Rinkti tai rinkome, bet ne 
tam, kad naikinti, o vien tam, 
kad perskaičius ir kitam duoti 
pasiskaityti. Buožių “Lietu
ves žinįos” savo melais nieko 
neatsieks, nes jų melams nei 
vienas darbininkas, nei vienas 
darbo 
tiki.

PASKELBTAS VAJUS ŽEMESNE 
ĮSTOJIMO KAINA

įjus prasideda sut Spalio 1 diena ir tęsis iki 
Naujų Metų. Centro Komitetas vajaus laiku 
VIENU DOLERIU NUPIGINA ĮSTOJIMĄ

Visi nariai su dideliu skubumu rašykite į APLA 
naujus narius. Skaitykite, ką jums Centro Komi

tetas siūlo už gavimą naujų narių:
Nutarta duoti kiekvienam, nariui, gavusiam ne 

mažiau kaip 10 naujų narių labai gražią plunksną 
(fountain pen), ant kurios bus pažymėta, kad tai 
yra dovana nuo APLA Draugijos.

Narys, kuris ’gaus ne mažiau kaip 20 naujų na
rių, gaus minėtą plunksną ir $5 pinigais.

Narys^ kuris gaus ne mažiau 30 naujų narių, 
gaus minėtą, plunksną ir $10 pinigais. Ir taip to
liau, už kiekvieną 10 naujų narių bus mokama 
$5 pinigais.

Apart viršuj paminėtų dovanų, dar kiekvienas 
APLA narys gaup už kiekvieną naują narį po 50 
centų, kaip yra nutarta APLA 22-ro seimo.

Ko geresnio begalite norėti?!
Pasitarnausite savo draugam ir dar gausite gra

žų atlyginimą už savo darbą.

Bjaurus Išnaudojimas
KALVARIJA.— Pas živ. dir

bame 6 darbininkai: 5 akordi- 
niai ir vieąa padienis. Akordi- 
niams darbininkams darbdavis 
visaip trukdo medžiagos išdavi
mą, o tankiai ir visai atsisako 

I medžiagą duoti, nes esą jam 
j pagamintų prekių v (batų) nėra 
kur dėti. Padienį darbininką 
darbdavis verčia dirbti 12 va- 

I landų i dieną ir vis dar ragina, 
kad greičiau dirbtų. Padieniui 
į , savaitę* ten\oka tik 20 litų. 
Be to darbdavis uždirbtų centų 
laiku neišmoka ir dar iš darbi
ninkų tyčiojasi. Darbininkai 
sako, kad kol fašistų valdžios 

dovauja N. M. U. Tai vie-1 nenuversią, tai esą ir geresnio 
surengimas j nintėlė mainieinų unija, kuri 'gyvenimo sulaukti negalėsią.

gina jų reikalus. Tatai pama
tė kietųjų anglių mainieriai ir

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS 
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

, , Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate, nuo:
Kraujo, Odos ir Nervą Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo; Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir MčŠlažarnės Ligų, 

M Galvos 'Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusiu 
kjKm Liaukų, Plaučių,' Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 

Gerkles Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir. Strėnų 
y ■ Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi- 

B n<r>’ jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ą v ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau-
'Z/ siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir

Past-(,viu3 pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
. Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYK4
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

Panther Creek Valley, kad 
bus išmesti iš darbo, kurie ne- 
įsigys streiklaužinių guzikų. 
Tokių gązdinimų jau buvo ke
li, bet viską nusinešė rudis ant 
uodegos. Dar daugiau. Kuo
met N. M. U. mitingas buvo 
paskelbtas 17 d., tai Thomas 
Kelley, prezidentas sub.-dist- 
rikto, sako : “Aš prižadu išvai
kyti sekantį Nacionalės Mai
nierių Unijos mitingą iš Tama
qua, jei ir sukilimas*, būtų rei
kalingas.” (mano pabraukta). 
Ar bereikia bjauresnio keršto? 
Ką tuomi nori Kelley pasaky

ki? Vadinasi, suorganizuoti 
mušeikų gaujas, užpulti mai- 

Inierius ir daužyti jiems gal- 
■vas, lieti jų kraują. Bet kaip 
i mainieriai atsako į tai? Pan- 
Įther Crteek Valley mainieriai 
įve kaip atsako tam chuliga
nui. “Pone Kelley, skubiai 
apsižiūrėk, kuriuo keliu galė
tum greičiau pabėgti iš Ta- 

jmaquas su visa savo gauja.” 
Ir mainieriai savo tą parėiški- 

! mą parodė. Gruodžio 17-tą 
! dieną i reguliarį N. M. U. su
sirinkimą- • sbsirinko, daugiau 
kaip du šimtai mainiferių ir 30 
įstojo į N. M. Ū.,’ užsimokė
dami ir duokles. Tamaqua 
912 lokalas jau varo ketvirtą 
šimtą narių. Be keršto ant at
skirų ypatų reakcionieriai ne-i 
apsiėjo savo susirinkime. Jiem i 
Kazys Miskevičius vis darosi 
baisesnis ir baisesnis. Jie jau 
ir naktimis sapnuoja ir mato 
Miskevičių vaikščiojant raudo
nu “svederiu.” O tai pavo
jus reakcionieriams. K. Mis
kevičius -jau sudarė ■ tvirtą 
grupę apie save jaunų vyrų, 
ir visi ima vadovavimą N.M.U. 
ir viso judėjimo šioj apielin
kėj. Tai geras apsireiškimas. 
Kelley raportuodamas Sako: 
“Tas pats K. Miskevičius va- 

i dovauja N. M. U., kuris buvęs 
i Coaldale masiniame mitinge 
liėpos mėnesį ir dėvėjęs skais
čiai raudoną svederį ir A. Min- 

ierich ten atvežęs.” Toliaus, 
reakcionieriai gązdina mainie- 
rius, kad jie vers'visus užsi
mokėti po $10.00 įstojimo, o 
kurie nepaklausys sausio 6 
dienos, bus išvyti ir iš šios 
apielinkės. Tai tuščias burbu
las pučiamas. Mainieriai ne 
maži vaikai ir tokių gązdinimų 
jau daugt girdėjo ir nenusigąs-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS 
randasi dvi lietuviškos ąptiekos, kuribse galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kainA. begu kur kitur dabartiniu laiku 
A. M. KISHON. Xptiekoriu^ Savininkes

8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT

menesi- 
Fellows

svetainėj. Šis susirinkimas bu
vo daugiau nepaprastu. Mai
nierių susirinko gana daug, 
svetainėj nętilpo, turėjo imti 
didesnę. Tas jau parodo, kaip 
mainieriai atsineša linkui Na- 
cionalės Mainierių Unijos. 
Daugiau- dviejų šimtų mainie
rių dalyvavo paprastame su
sirinkime, , 

SusirinKime buvo diskusuo- 
jami šie klausimai:

' (1) Button day sausio 6
diqųą.

($) Illinojaus m a i n i e rių 
streikas. •

(3) Išleidimas lapelių prieš 
Įbuttbh dieną ir 
^masinio mitingo.
; U. M. W. of A. reakcionie
Iriai jau bandė kelis kartus tų-'stoja Į N. M. U. Toliau, 
rėti button dieną ir priversti | IIartneady gązdina mainierius 
•mainieriuš likti (dar kartą 
streiklaužių ir kom pan ienos 
unifos nariais. Bet jų tas pa
stangas hušinešė rudis. čia 
maimeriai davė didelį smitaį 
reakėionieriams. Reakcionie
riai negalėjo pasitarnaut kom
panijoms, ką jie pasižadėjo, 
tai yra, sulaužyti mainierių 
vienybę, priverčiant juos likti 
streikthužių unijos nariais.

Distrikto 7 viršininkai, Hart- 
Heady ir kiti, kreipėsi pas 
Lewisą, kaipo specialistą lau
žytoją mainierių vienybės ir 
streikų.

Reakcionierių Konferencija
Kelios dienos- atgal 7-to dis- 

trikto viršininkai, kartu su 
Tffpmas Kennedy, laike kon
ferenciją Lansford, Pa. šioj 
konferencijoj dalyvauja ir 
sub.-dist. 1-mo prezidentas 
Thomas Kelley ir lokalų pir
mininkai. Darė plautis, kaip i 
sulaužyti mainierių vienybę ir 
priversti mainierius likti strei-

r ZBDienos Per Vandenyną’ 
—PER CHERBOURG’^

6 DIENOS—PER BREMENĄ 
Keliaukite greičiausiu ..pasauly laivu 

įlDEMEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 
veikt pradės nuo koVo mčn.,'1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos j Lietuvą
Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos 
šalimi. Reguliariai išplaukimai kožną savaitę 

x populiariais Lloyd laivais.
Dol sugrįžirrto liudymų ir kitų informacijų 

atsiklauskit savo vietinio agbnto arba

NCKTH eEKMAM

57 BROADWAY, NBW YORK



VIETOS ŽINIOS minimo

taip maloniai jos dai

MANHATTAN
SKRYBĖLIŲ KRAUTUVES

DABAR LAIKO VISĄ EILĘ NAUJAUSIOS MADOS

VYRIŠKU APREDALŲ

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Šios

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

Lyriečių Naujų Metų 
Pasitikimo Vakarėlis

Iš Orlaivio Susikalbėjo 
Laivu už 700 Mylių

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

Street 
lažu)

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

ir operacijų 
Gerklės.

Žudosi Bedarbiai, Negaudami 
Darbo nei Duonos

Kalėjimo Sargybinio Pati 
Nusižudė, Užtroškindama 
Ir Tris Savo Kūdikius
; Gazu nusinuodijo,, tuo pačiu 
žygiu liunuodydariTa ir tris sa

vo tnažus .kūdikius, ę. E. ,Cul- 
pienė, Sing Sihg kalėjimo1 sar
gybinio pati, Ossininge, N. Y 
Sakoma, kad nuolatinė nesvei
kata privedusi ją prie to žing
snio.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORI

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

231 Bedford Ave^ Brooklyn
264 Front:8t, G Brooklyn,
■■ '■■■■" ...................... ..

tAs B-skiene. .
; i H t 305-307)
i . p I

Sugrįžo atgal I Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje*

buvo * areštuotas 
bartenderis John 
laužymą blaivybės

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.

Leiskite muriiš pagelbėt jums išsirinkti Kalėdų Do 
vanas, ir mes užtikrinam, kad jos bus įvertinamos

Tai žmones, kurie, tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie laiko daugeliuLžinęmą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

mįnalis pusgalvis, užkimšda- 
mas kaminą, tuo būdu'norėjo 
atkeršyti kam nors iš 
namo gyventojų.

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

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

j. ir O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”

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

“RYTOJUS”

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
Įvairiomis spalvp-. 
mis. Atnaujina 
senus Ir krajavu* 
ir sudaro su 
amerikonįSkais.

TEL.: 
Triangle U 50

Kreipkitės 
Šiuo adresu:

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių; Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ilF ir Amerikonišku Stilium ‘
Pavalgius čia malonu * būti,. pąsišne- 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
šit.—Pabandykit!

Išbalzamuoja Ir laidoja 
ant visokių kapinių; pa 
tomoWlius Ir karietas 
krikštynoms ir pasiva

Atleido iš Darbo 2,000 
Karpetų Darbininkų
♦ Yonkeryj Alexander Smith 
and Sons Karpętų Kompanija, 
didžiausia “karpetaunė” pa
saulyje, atleido iš darbo 2,000 
darbininkų, tai yra ketvirtada
lį visų dirbusiųjų. Yonkerio 
rikraštis “Statesman” prane- 

kad kompanija įves nau- 
.s, pagerintas mašinas. Tuo

met gi dar didesnis skaičius 
ųeteks darbo, ir prasidės nau
ji Uždarbių nukapojimai.

949-959 ■ uioughby Avenue

REIKALAVIMAI
REIKALINGA MERGINŲ

Turi turėt patyrimo. Išrinkinėli 
dešras. Brecht Corp., 174 Pearl St.

mo.
Nors geni užkandžių buvo 

ir daug, bet, man atėjus apie 
0:30 valį’ir paprašius ko už
valgyt, gaVau atsakymą, kad 
“viskas jau išėjo, kaip auk-

127 East 84th Street 
(Tarpo Park ir Lexington A ves.) 

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

Nedėliomia 10 A. M. iki 1 P. M.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) į f.*C

GRABORIUS
(Undertaker)

Iš Keturių L D. S. A Kuopų 
Pavykusio Vakarėlio

šeštadienio vakare keturios 
vietinės Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo kuopos turėjo 
vakarėlį, “Laisvės” svetainėje, 
naudai nukentėjusiųjų Gasto- 
nijoš streike.

Publikos buvo vidutiniai 
daugy nors galėjo' būt ir dau- 
'gilaus. Bet, besirengdami ka
lėdoms, kai kurie praleido va
karą, bevaikščiodami po krau
tuves.

i Vakafiii pirmininkavo drg. 
Hėlena Jbskėvičiūtė. Ji pasa
kė trumpą, bet vykusią pra- 
kalbėlę, ypač minėdama Gas- 
tonijos kovotojų pasiaukojimą; 
ir pranešė, kad programa bus 
trumpesnė, negu buvo tikėtasi. 
Nes Margaret .česnavičiūtė 
serga ir negalės čia dainuoti, 
o baritono drg. Vyšniausko iš 
Bayonnės dar nematyt. Tuo 
tarpu ateina ir Vyšniauskas. 
Jis pasiaiškino, kad dainavo 
per radio ir dėlto buvo priver
stas pavėluoti.

Vyšniauskas sudainavo dvi 
lietuviškas populiarias dainas 
ir vieną anglišką (iš nusenusių 
jūreivio atsiminimų). Angliš
koji daina ypač gerai Vyš
niauskui išėjo.—Jis yra užau
gęs Škotijoj ir dar tik šeši me
tai, kaip atvažiavęs /Ameri
kon; ir nors lietuviška jo tar
mė yra gera, bet angliška at
rodo labiau prigimta.

Ahelija Ziniūtė iš Hacken
sack, N'.' J., jautriai gausingu 
smuiko balsu pagriežė vieną 
klasišką melodiją ir vieną 
lengvesnę. Jai akompanavo 
Dassella.

Lyros Choras šį kartą pasi
rodė ne pilnas; bet atėjusieji 
choristai, gabiai vadovaujami 
O. Eremino, skambiai sudaina- 
v'or tris dainas; ypač gražiai 
išėjo “Ei, Ūčhnem” (lietuviš
kais žodžiais).

šokiams buvo Retikevičių 
muzika.

' Liauboniūtė išlaimėjo dide
lę pyragaičių dėžę. Užkan
džiai ir blaivūs gėrimai buvo 
pirmos rūšies. Reikėtų, kad 
kas surašytų ir priduotų var
dus tų, kurie aukojo Anaistą, 
kurios jį gamind ir paskui sve
tainėje pardaviiiejo. Tie drau
gai, draugės ir pritarėjai užsi
tarnauja kredito ir padėkos 
žodžio. V. R.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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

Keturios bolių alleys.
KAINOJ PRIEINAMOS.

Pusgalvis Kriminalistas 
Užkimšo Kaminų, nuo Ko 
Mirė Moteris

Nežinomas piktadarys laik 
raštinėmis popieromis užkim 
šo kaminą penkių lubų augs- 
čio apartmentinio namo po nu 
merių 1372 Grant Ave., Bron 
xe. Užkūrus pečius, o hega 
lėdami per kamirią išeiti dū
mai su nuodingais, garais, pra
dėjo grįžti; į kambarius, ku
riuose -gyveno -50 šeimynų 
Nuo tų garų mirė 54 metų mo
teris Mildreda Bįinderienė ii 
'apalpo jseptynios ‘kitos mergi 
nos bei motery^. . . .

Policija ^ako, galį koks kri

Tel., Stagg 7057

STEPHEN ĘREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg i 

Brooklyn,
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:, 

65-02 Grand Avenue, . 
Maspeth, L. I. į :[* .į 1 kef

4 Tel., Juhipet 6776.

' Bet kadangi radau drauges 
Pąnliukoniūtes I bedainuojant, 
tai valgis atrodė menkas da
lykas
navo lietuvišką versiją “Whis
pering Hopes of To-Morrow.” 
Pauliukoniūtės ne vien turi 
patraukiančius balsus ir suda
ro puikią sutartinę, bet jos tu
ri gerą skonį ir pasirinkti to
kias dainas, kurios visiems lim
pa prie širdies. Šį kartą jos 
patiekė tris daineles.

Edna Radžiūtė-R o d g e r s, 
jauna mergaitė, dailiai’ pa
griežė smuiku.

J. Lilija K a v a 1 i a uskiūtė 
jausmingai ir vykusiai padai
navo dvi dainiukes.

Akompanavo Jurigis Diri- 
genčius.

šokiams smagiai griežė Ed
na Radžiūtė ir Jurgis Dirigen- 
čius.

Laimėjo devynių svarų ka
lakutą Vincas > Kūlikas. . .< 

’ Pirmininkavo drg. Baltaitis 
iš Central Brooklyno, pradžio
je pasakydamas ir keletą žo
džių apie Augščiausids Prie
glaudos reikaliik. »
'/Tai pilnai 'pAšiSekęs - darbi

ninkiškas; dailiškas ir pasilink
sminimo Vakarks.

Užėiusį Išsigert Policmana, 
Peršovė Smuklės Plėšikai

Slaptos smuklės plėšikų pa- 
vaišintaĄ, matomai, turės mir
ti policmanas ( Andrew Born- 
kessel. Grįždamas, po 8 va
landų tarnybos, jis užsuko į 
smuklę po'num. 308 West 44th 
St., New Yorke; nusiėmė ke
purę, nusivilko viršutinį švar
ką, ir veikiausia rengėsi tinka
mai - išsigert;‘kad sušilt' Tuo 
tarpu ■ šė§i‘ plėšikai užklupo 
smuklę. Kiti, sulig jų koman
dos, ’iškėlė rankas augštyh; 
bet policmanas išsitraukė re
volverį ir bandė gintis. Gavęs 
pOf4 1 kulkų nuo ’ plėšiku, jis 
pargriuvo ant grindų ;: o dar 
ir. ■ gulinčiam vienai ^plėšikais, 
atavare 'jam kulką1 į smilkinį, 
f 'Piktadariai iškraustė $60 is' 
smuklės redžisterio, aptuštino 
savininkams ir “svečiams” ki- 
šeniusir pasišalino. ;

Policmanas pusgyvis nuvež
tas į ligoninę. Pas jį rado 
prie, apatinių marškinių prisiū
tą maišelį su $890 pinigų ir 
pępkįais Šerais New Yjorko teJ 
lefopų kompanijos. , !

Paskui 
srhtikles, 
L&rkin už 
įstatymo.

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

i Labai Pasisekė Vakaras
Augšč. Priegl. 22-ros Kuopos

Sekmadienį, “Laisvės” sve
tainėje labuti pasisekė vakaras 
Augščiausięs Prieglaudos 22- 
ros kuopos.j žmonių, prisirin
ko pilna salė, daug ir tokių, 
kurių dar' ‘ rodos, nebūdavo 
matyti kairiųjų darbininkų 
prarfiogose.

.Drg^ Fr. Buknyą, kaipo Aug- 
sčjaysipsl. * PHdglaudos uolus 
veikėjM ypač, mariau, jaučia
si laimingas iš tokio pasiseki-

SpecinHRt«» del visų liurv;
Akių, Ausų, Nosies i 

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai,

BROOKLYN LABOR LYCEUM

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3: Pusei_____$1.50

Nepaprastas L. D. S. A. 111 
Kuopos Susirinkimas

Ketvirtadienį; > 26 d. gruo
džio, 8-tą vai. vakare, svetai
nėj 218 Van Sicklen Avė., 
įvyks L. D. S. A. 111 kuopos 
nepaprastas susirinkimas, šis 
susirinkimas turėtų įvykti 2 d. 
sausio; bet kadangi turime 
svarbių ir neatidėliojamų rei
kalų, todėl šaukiame anks
čiau. Reikia 'išrinkti delega
tes į rajono konferenciją, ku
ri ^vyks12(9 d. gruodžio. Rei- 
kja^įšrinkti; . kuppos } valdybą 
Sekantiems InetAmsrir daug ki
tų reikalų,-kuriuos būtinai tu
rėsime atlikti šiame susirinki- 
mer. r-Todel visų .narių pareiga 
būtinai dalyvauti kuopos susi
rinkime).

Gazu nusižudo du Seni be
darbiai, Tim Kellėhėr, 63 me
tų, ir jo pati Nora, 65 metų, 
po num. 216' East 80th t St., 
New Yorke. ’’
Nesuradęs darbo Louis Ham

mond pargrįžęs į fomišiuOtą 
kambarį, 206 E. 35th St., New 
Yorke, rado gazu nusižudžiu
sią savo moterį Margare'tą, 32 
metų amžiaus.

Mary Blanket, 65 metų am
žiaus, 2391 First Ąvenue, pa
sidarė galą, paleisdama gazą 
iš pečiaus. , ' ‘ ‘ "

Bedarbei didėjant,, auga ir 
skaičius užbaigiančių gyvybę, 
kuomet nesuranda, katp ją pa
laikyti. • ' • v ■ • ’

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI ' Į J

• Pasitikimui naujų metų Ly
tos Choras rengia puikų vaka
rėlį, 31 dieną gruodžio (Dec.), 

1 1929, Lenkų * Svetainėje, 91 
Clinton Avenue, Maspeth, N. 
Y. Pradžia 6-tą valandą va- 

: kare.
-Jau kelinti metai, užbaigi

mui senų ir pasitikimui nau
jų ihėtij, Lyros Choras’ siįted- 

linksmus vakarėlius.! Ir 
kurie tik atsilanko, niekuomet 

’ufesigaili,' -nes* praleidžia ‘sma
giai laika.
- Tad ir į šį vakarėlį kviečia
me visus skaitlingai atsilanky
ti. Bus graži progjęarpa ir. ge
trą ^orkestrą šokiams. Kaip 
Japni, taip ir seni; visi būkite 

vakarėlyje. < .
i Komisija.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

yio,. iškalusio 3,000 pėdų virš 
New, Yprko, sekmadienį buvo 
peiį beviehnj radio-telefdną 
susikalbėtu su, kapitonų gar
laivio “Leviąthano,” kups tuo 
laiKŪ radosi uz ,7.0,0' niylįų nu^ 
Amerikos pakraščio. OrJ^ivyj 
buvo, dų .lĄikjęaščių reporteriai 
įr. įęys' iųžipįeriaį ĖeŲ (Telefo- 
tj9 ,.įabb^atdrijų. ( Jie lengvai 
susikalbėję su laivu,. tęsdami 
ęįsišnel^ęjjrhus, pusvalandį' lai- 

.Tuo pačiu laiku orlaivis 
birzgė ratu yirš New Yorko, 
jų 100 mylių į valandą greitu-

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITC

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIĘNS 

‘ ' SAVININKE

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

416 Metropolitan.Aventie
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MAL10RIUS

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

Taxi.Šoferis,
Kaipo Filosofas

Didėlė kiiy^ų leidimo.kom
panija* Doubledsįy 5į)orrih nu
pirko rankraštį kriy’gai iš Daw

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir aubatomis iki 6 
Penktadieniais ir nekinadienlai» 
sulyg nutarties.

’ LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ
i-

Visiems 'Mūšį Draugams ir Rėmėjams

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Sis vaistas neužtraukia papročio 

iy atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik' sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult Vi
siškai '' nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaiąa 60c, o per 
jUtą 65c; ’ ‘ į F h

! KUNDROTO APTIEKA
229 Jkdford Ave., Brooklyn, N. Y.

Mes Turime Masiniai Paskleisti
brošiūros kaipo organišką 'įkyrių partijos

WHY EVERY WORKER R 
SHOULD JOIN THE <
COMMUNIST PARTY ■

1 (Kėdei kiekvienas darbininkas turi 
prigulčt prie Komunistų Partijos?)

' 32 puslajjiAr protinio dinamito kiekvie?
na m klasiwi sąmoningam darbipirikui. ' 
Parašyta paprastoj krautuvių, fabrikų ir 
dirbtuvių darbininkų kalboj. *

PENKI CENT AP KOPIJA ‘
Nepaprasta nuolaida ant didelių užsaky-

• mų. Siųskite savo užsakymus kuogrei*
| t iiaUsiai su pinigais. ’ , i Ls 1

WORKERS LIBRARY PUBLISHERS
M RAgt »2fTH STREET • NTJW YOKK CITY

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTIST AS

X~Spindulią Diagnoza i ;
, 221 South 4tl

(PricSais Bridge
BROOKLYN,

... - h j "{./Z. --
| ido Bettso, pusiąufUpžio taxi
cab Šoferio. Jis, >17 metų ber
niuku būdamas, pąbego nuo 
tėvų ii* ilgą laiką “bomavo”; 
p'ask'ui tapo tawi-cab ' vežiku'; 
o liuosesniu laiku rašinėjo 
laikraščiams po antgalviu 
MThe Taxi Philosopher”—pa- 
tėmijimus iš kasdieninio gyve
nimo.

MANHATTAN HAT STORES
I ' ■ '■ ■ ' ' ' : Į . - j . • • ■; ■ j

279 Broadway, , 264' Graind St., i 499 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

•■■r *v‘iv:’ V f? & ?' jfcV JT-U > 1 } 1
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