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Nušovė Amerikietį Lietuvoj

Bedarbe Klaipėdos Krašte

Kėsinosi Nužudyti Anglę 
Imperialistų Diktatorių

Žiurkės Sugriovė Namą ir 
Nužudė Aštuonis Asmenis

Susidarė Nauja Mongo
lu Sovietinė Respublika

Anglijos Imperialistai Nužudė 
43 Moteris Afrikoj

Negavo Užtektinai Bal 
si] Prieš Youngo Planą

Švedai Imigrantai Grįžta 
Sovietų Sąjungoj

Gruodžio 3 d. Butrimonių 
valsčiuj Pabalienkos k. pro 
langą buvo nušautas ameri
kietis Mot. Mačiulaitis, 56 
metų vyars. . Spėjama, kad 
jį nušovė piktadariai, norė
dami pasipelnyti. Iš Ame
rikos jis sugrįžo prieš ket
verius metus.

-.Berlynas.— Į vietą rezig- 
ftayusio Vokietijos finansų 
iSĮtaUterio socialdemokrato

Rudolph Hilferding ta- 
■įMtkirtas D r. Paul Mol- 

į^3jfi^er, Amerikos bankie- 
Mn^rgano agentas.

Antras Orlaivis Dingo 
Šiaurės Krašte

nuversti Mukdeno militaris- 
tų viešpatavimą Barga dis-
trikte. .*

WEST FRANKFORT, Ill. I pikietavimą, 
■Pirmadienį Illinois strei- i paliuosuoti.

Panaikino Italų Fašistų 
Lygą Amerikoj

Organizuoja Revoliuci
nių Darbo Unijų Centrą 
fe Pittsburghe

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

lenkų 
kareiviai daro ir Ukmergės 
apskrities pirmo rajono ri
bose.

Amerikos Valdžia Prašo Sovietų Pageltos 
Jieškojime Dingusio Lakūno Eielson

Organizuoja Lakūnų
Reformistinę Uniją

TOKIO, Japonija.— Ču 
gauta pranešimas, kad nau 
ja mongolų sovietinė respu
blika tapo sudaryta Bąrgž 
distrikte, vakarinėj Mdn- 
džurijoj. , . ‘

Siuvamosios Mašinos 100 
Metų Sukaktuvės

Pirmadienį Streikieriai Masi niai Pikietavo Kasyklas; Pen
ki Pikietuotoi ai Suareštuota ' ta

ta ant gyvasties An 
imperialistų nuskirto Jt 
toriaus Indijoj, lordo I 
Ant gelžkelio už ► de 
mylių nuo čia buvojp: 
bomba, bet eksplod^vp pir
ma pasieksiant tą vie,tą; va
gonui, kuriame važiayo Ir
win su savo partija, Bom
ba eksplodavo po valgymo 
vagonu ir vienas asmuo ta
po sužeistas. - 4 ;

NOME, Alaska
Graham, lakūnas, su dviem 
pasažieriais, R. B. Julian ir 
W. B. Miller, pereitą savai
tę (antradienį) išlėkė orlai
viu iš Alaskos į Elephant 
Point, Sibirą. Iki šiol nie
ko apie juos negirdėt.

Šešios savaitės atgal din
go lakūnas Eielson, kuris 
buvo išlėkęs orlaiviu į pa- 
gelbą Amerikos laivui, ledų 
apsuptam netoli Sibiro pa
kraščio.

NEW YORK.— Šiaurės 
Amerikos Fašistų Lyga, ku
rią keturi metai atgal suor
ganizavo Italijos fašistai, 
tapo panaikinta. >

Tos lygos prezidentas, 
Mussolinio atsiustas dar-

tų sprogo apie 50. 
ma, kad lenkai daro 
rus.

'Tokius manevrus

Klaipėdos krašto statisti
kos biuro žiniomis, lapkričio 
mėn. padidėjo bedarbių^ 
skaičius. Klaipėdoj įregist
ruota 496, iš kurių 212 mo
terys. Šilutės apskr. tuo 
pačiu laiku buvo 111 bedar
bių. Klaipėdos ir Pagėgių 
apskrityse ląpkričio mėn. 
bedarbių neužregistruota.

WASHINGTON.— čia 
šiomis dienomis’ blaivybės 
agentai, jieškodami “kalėdi
nio munšaino”, suareštavo 
45 butlegerius ir užgriebė 
suvirs 1,000 galionų degti
nės.

LAHORE, Indija.— Sep
tyni asmenys tapo Suareš
tuoti sąryšy su bombos 
sprogimu ant gelžkelio pir
madienį.. Sakoma, bomba 
buvo taikoma išsprogdinti 
traukiui, kuriuo važiavo Ir
win, Anglijos imperialistų 
nuskirtas diktatorius Indi-

i Lietuvoj Žmonės Badauja
Nežiūrint derlingų metų, 

vargas Lietuvoj nemažėja. 
Būriai išalkusių varguolių 
kasdien lanko Šančių bied- 
nuomenės virtuvę, maldau
dami pietų. Kas ypatinga, 
kad tarpe biednuomenės 
pradėjo maišytią buvusioji 
liaudies mokytoja, Švietimo 
ministerijos iš tarnybos atj 
leista, i Pavyzdžiui, visų dė
mesį kreipia buvusi ilgus 
metus mokytoja, kuri nu
stojusi vietos, atsidūrė bied
nuomenės tarpe.Londonas.— Premjeras 

MacDonaldas pirmadienį 
pranešė Anglijos parlamen
tui/ kad penkių valstybių 
laivyno konferencijoj nebus 
dienotvarky įdėtas ^punktas 
apie laisvą neutrališkų ša
lių laivų plaukiojimą jūro
se ištikus karui.

tapo 
žinių

Vilhjamur Stefansson, pa
garsėjęs šiaurės tyrinėto
jas, ragino Amerikos val
džią kreiptis prie Sovietų 
valdžios tuo reikalu, nuro
dydamas, kad tik Sovietai 
gali išgelbėti Eielson, jeigu

ROMA.— Romos policija 
surado vadinamąjį šv. Pet
ro žiedą ir kitas brangeny
bes, kurios buvo išvogtos iš 
šv. Petro iždinės 1925 me
tais. Išvogtų brangenybių 
vertė siekė 1,500,000 dol.

_ STOCKHOLM, Švedija.— 
Trys šeimynos švedų vals
tiečių, kurie buvo kapitalis
tinės propagandos suva
džioti ir apleido Sovietų 
Sąjungą, dabar grįžta So
vietų Sąjungom Patyrė, 
kad Švedijoj blogiau gyven
ti, negu Sovietų Sąjungoj.

dar' jis randasi gyvas.
Nepaisant tarptautinių 

taisyklių susisiekimui vie
nai -.šaliai su .kita užsienio 
reikalų ministerijų keliais, 

i laivyno sekretorius Wilbur 
tiesiog pasiuntė atsišauki
mą Sovietų valdžiai į Mas
kvą. Sakoma, jis nei nesi- 
taręs tuo klausimu su vals
tybės departments Vėliau 
Stimson, valstybės sekreto
rius, pareiškė, kad jis užgi
na tą žingsnį.

Lakūnas Eielson su me
chaniku Earl Borland din
go, kuomet jie antru kartu 
lėkė orlaiviu į pagelbą A- 
merikos kailių gabenimo 
laivui, patekusiam tarp le
dų Sibiro pakrašty. Iš Ala
skos pusės Bering jūrose 
buvo daromi bandymai iš
gelbėti lakūnus, bet nepavy
ko iš priežasties blogo oro.

Washingtone Suareštuota
45 Būtlegeriai

Pradžioj gruodžio sukako 
100 metų, kaip francūzas 
Timonie išrado siuvamą ma
šiną Vėliau jo siuvamos 
mašinos modelį patobulino 
inžinierius Bonier, kuris 
įsteigė ir pirmą siuvamųjų 
mašinų dirbtuvę. * Bet dar
bininkai, pabūgę konkuren
cijos, jo dirbtuvę sunaikino.

Išradėjui Timonie jo gim
tinėje pastatytas pamink

le E RLYN AS.— Vokieti
jos nacionalistai išreikalavo 
visuotino piliečių balsavimo 
atmetimui Youngo plano. 
Balsavimas įvyko sekmadie
nį. Nepaduota užtektinai 
balsų prieš tą planą. Rašant 
šią žinią dar galutinos bal
savimo pasekmės nebuvo ži
nomos, bet buvo suskaityta 
6,231,000 balsų. Mažai "dau
giau bus, nes didžiuma pi
liečių nėjo balsuoti. Iš bal
savusių 5,782,000 pasisakė 
prieš Youngo planą, o rei
kėjo surinkti apie 21,000,* 
000 (apie pusę balsuotojų 
balsų), kad būtų priimtas 
prieš Youngį planą bilius, 
kurį Reichstagas atmetė.,-..

ST. LOUIS.— Pranešama, 
kad lakūnas Dale Jackson, 
vienas iš pasižymėjusių iš
tvermingam skraidyme, ir 
L. H. Atkinson, dirbęs už 
lakūną Universal Orlaivių 
Kompanijoj, planuoja suor
ganizuoti lakūnų uniją 
tą uniją bus organizuojami 
lakūnai, orlaivių mechani
kai ir kiti orlaivių darbinih- 
kai. Unija prisidės prie re- 
formistinės Amerikos Dar
bo Federacijos, kurią valdo 
fašistiniai gaivalai, Green, 
Woll ir kiti.

tintas. Jeigu tai tiesa, tai; 
tas parodo, kad Mongolų 
Liaudies Partija, revoliiici-t 
nė organizacija, kurnėjo ko--į 
va prieš Mandžųrijos mili-f 
turistus. Chinijos militaris< 
tai paskelbė ją nelegališka. 
Nežiūrint to, pereitą rug-

Baisus Kalinio Nusižudy-. 
mas

Zonnenburgo kalėjime Vo
kietijoj vienas kalinių, nu
teistas kalėti 15 metų, nusi
žudė nepaprastu būdu. Ne
senai 'su juo atsitiko neu
rastenijos priepuolis. Jis 
buvo nugabentas į psichiat
rinę ligoninę. Lapkričio 29 
d. jis atėjo į kalėjimo spau
stuvę, įkišo galvą tarp pei
lių mašinos; kuri pjausto 
popierį ir ją paleido. Maši
na nupjovė kaliniui galvą.

LAVINA ŠUNIS
KANDŽIOT NEGRUS

Taylorville ir apielinkėj 
darbdaviai sugabeno iš įvai
rių vietų apie 1,000 streik
laužių. Bet masiniai pikie- 
tuodami streikieriai daug 
skebų sulaikė nuo darbo.

Henry Corbishley, Nacio- 
nalės Mainierių Unijos Illi
nois Distrikto sekretorius,; pai, 949 Broadway, \J

Keturi;York City. Ta organiz 
ja išleido atsišaukimą į 
sus Amerikos darbininkus)

ROMA.— Nesenai įvykęs 
Romoj, šv. Petro bažnyčioje 
pasikėsinimas prieš vysku
pą Smitą, dabar pasirodo 
visai kitoje šviesoje, negu jį 
norėjo atvaizduoti Vatika
no sferos.

1 Galutinai paaiškėjo, kad 
norėjusi nušauti vyskupą 
Smithą š^edė Gudrun Aris- 
tadt padarė tai visai ne del 
to, kad ji buvo “nenormali”, 
kaip tai rašo Romos laik
raščiai. Materialiniai Aris- 
tadt taip pat buvo gerai ap
rūpinta.

Pasikėsinimo prieš vysku
pą priežastis—yra roman
tiška? Kada Smit buvo vy
skupu Oslo, jis buvo su Gu
drun Arištadt artimuose 
meiliškuose santykiuose. Be 
to vyskupas ■ perkrikštijo 
ihergaitę į katalikų "tikybą.

Po to ;vyskupas apleido 
Oslo ir atvyko Romon. Ari- 
stadt taip pat nuvažiavo 
Rūpiom ‘

Po pasikėsinimo vysku
pas maldavo vieną švedų 
korespondentę, kad ji pra
neštų į Švediją, būk Aris- 
tadt esanti nenormali. Ta- 
čiatr korespondentė griež-

Sovietai Atmetė Rumu
nijos “Monkišką” Notą

Iš Trakų apskrities pra
neša, kad gruodžio 3 d. prie 
dęmarklinijos, ties Valakiš-i 
kio ir Karmarnio kaimais, 
buvo girdėti smarkiai šau
dant. Tik rankinių grana-

Mano-
manev-

Į buotis Amerikoj, grafas Igr 
nazio Thaon di Rėvai, pa
reiškė, jog jo organizacija 
“atsiekus” savo tikslus ir 
dabar panaikinama. Turė
jusi narių apie 12,000. Iž
de turi apie $10,000. Jis 
sako, kad fašistinė Italija 
“įgavus simpatiją” Ameri
koj, ir del to fašistų lygai 
nebereikalinga toliaus dar
buotis.

Prieš tą fašistų organiza
ciją smarkiai kovojo italai 
darbininkaj, - ir del tvirto 
priešfąšistinio judėjimo ■ ta 
lyga negalėjo plėstis; pa
staruoju laiku ji pradėjo 
smukti ir pagalios tapo lik
viduota. Žinoma, fašistai 
likvidavimo priežastį turi 
aiškinti taip, kaip Jiems pa
tinka.

kuojanti mainieriai masi
niai pikietavo kasyklas, kad 
nedaleisti streiklaužiams ei
ti į kasyklas. mynų neturi ką valgyti ir 

randasi didžiausiame skun
de. Jūs turite greitai su*' 
teikti pagelbą.”

Tokią telegramą prisiun
tė Pat Toohey, William 
Boyce ir Freeman Thomp
son, trys Nacionalės Mai
nierių Unijos vadai, Darbi
ninkų Tarptautinei Pašel- 

ew
tapo suareštuotas
kiti streikieriai tapo suareš
tuoti už pikietavimą. __ _________ _____—

Šimtas, dešimts mainierių, I ragindama teikti kovojan-
kurie buvo suareštuoti už;tiems mainieriams pagelbą.

Po komanda W. C. Da
niel, Alabama kalėjimų vir
šininko, ir Lee Wilson, šunų 
prižiūrėtojo, sargai priver
tė tuos negrus įlipti į medį 
ir pagaliais erzinti šunis, o 
paskui nulipti, kad įerzinti 
šunys galėtų jiems įkąsti. 
Tikslas, išlavinti šunis pul
ti ir kandžioti negrus. Vie
ną negrą šunys labai ap
kramtė, bet nežiūrint sargų 
dedamų pastangų, nei vie
nas šuva nekando antram 
negrui.

, Kapitalistai ir jų pakali
kai brutališkiausiai kankina 
negrus pietinėse valstijose.

PARYŽIUS.— Marseille 
mieste sugriuvus namams, 
užmušta 8 ir sužaisti 11-ka 
žmonių; 9 iš jų sunkiai.

Tiriant sugriuvimo prie
žastis, nustatyta, kad žiur
kės sugriuvusio namo rū
siuose ir fundamente < buvo 
išgraužusios didžiausias 
skyles, del kurių namas ir 
nustojo tvirtumo.,

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

PITTSBURGH, Pa.—Sau
sio 4 d. vakarinės Pennsyl- 
vanijos darbininkai suorga
nizuos revoliucinių darbo 
unijų centrą Pittsburghe. 
Mainieriai, plieno darbinin
kai, darbininkai iš Westing
house elektros kompanijos, 
namų budavotojai, adatos 
amatų darbininkai, maisto 
darbininkai mobilizuoja spė
kas delei vajaus organizavi
mui darbininkii į naujas re
voliucines darbo unijas.

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga šaukia savo distrikto 
Konvenciją, sausio 4 d., po 
No. 607 Webster Ave. Joj 
bus išdirbti planai organi
zavimui plieno darbininkų, 
Westinghouse • darbininkų, 
mainierių ir tt.

Lygos distrikto organiza
torius John Kasper, kuris 
išsiuntinėjo konvencijos 
šaukimą, nurodo, kaip dar
bininkus paliečia racionali
zacija, skubinimo sistema ir 
didelė bedarbė. Plieno dirb
tuvėse darbas sumažėjo nuo 
40 iki 60 nuošimčių. West
inghouse elektros kompani
ja kasdien atleidžia darbi
ninkus iš darbo. Kur dar
bininkai dar dirba, tiems 
nukapojamos algos.

Pittsburgho apielinkėj dar
bininkai prasčiausia organi
zuoti visoj šaly. Amerikos 
Darbo Federacija gyvuoja 
tik ant popieros; ji tik tuo
met pasirodo, kuomet išky
la streikas: bendrai su 
darbdaviais laužo streiką.
Kalbės William F. Dunne
William F. Dunne, redak

torius “Labor Unity”; ofi-' 
cialio organo Darbo Unijų 
Vienybės Lygos, kalbės ma
siniam mitinge, sausio 3 d., 
Labor Lyceum svetainėj, 
35 Miller St. Dunne yra 
žymus darbuotojas revoliu
ciniam judėjime.

LONDONAS.— Pietryti
nėj Nigerijoj, kuri randasi 
vakarinėj Afrikoj, valdomoj 
Anglijos imperialistų, nužu- 
jdyta 43 moterys ir vienas 
i vyras.

MacDonaldo “socialisti
nės” valdžios atstovas, Dr. 
Drummond Shields, pagelbi- 
ninkas ministerio koloni
joms, pirmadienį aiškino 
Anglijos parlamentui, kodėl 
Anglijos militarinės spėkos 
Afrikoj nužudė tiek daug 
moterų.

Jis sakė, kad ten gyven
tojai sukilo (prieš Anglijos 
imperialistų jungą) ir vy
rai demonstruodami išstatė 
į priešakį moteris, manyda- 

jog Anglijos kareiviai 
nešaus į moteris. - Bet ka
reiviams buvo įsakyta šauti 
į minią, nepaisant, kad mo
terys priešaky buvo.

: Gruodžio 11 d, daugiau
sia nužudyta Opobo mieste. 
Kareiviai ten nušovė devy
niolika moterų ir vieną vy
rą; aštuoniolika moterų su
stūmę- į upę ir prigirdė. 
Dešimts kitų moterų vėliau 
numirė nuo sužeidimo.

Už dviejų dienų demon
stracijoj Abaka mieste ka
reiviai nužudė šešias mote
ris.

Demonstracijos įvyko del 
nepakenčiamo Anglijos im
perialistų išnaudojimo.

Tai taip Anglijos “socia
listinė” valdžia prižiūri 
“tvarką” Anglijos imperia
listų valdomose kolonijose, 
kur masės darbo žmonių 
baisiausia spaudžiamos, iš
naudojamos.

WASHINGTON.— Pir
madienį Amerikos valdžia 
neoficialiai pasiuntė Sovie
tų valdžiai prašymą gelbėti 
jieškoti leitenanto Ben Eiel
son, Amerikos lakūno, ku
ris šešios savaitės atgal din
go ledyne netoli Sibiro pa
kraščio. Taipgi Amerikos 
valdžia pasiuntė atsišauki
mą Sovietų laivams, kurie 
randasi .toj apielinkėj, kur 
Eielson dingo, kad jie gel
bėtų jį jieškoti.

Į Maskvą prašymas 
pasiųstas per Sovietų 
agentūrą Tass.
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MASKVA.— Litvinovas, 
einantis pareigas Sovietų 
užsienio reikalų komisaro, 
pirmadienį atsisakė priimti 
Rumunijos notą delei Sovie- 
tų-Chinų konflikto Mandžu- • • . • Irijoj.

Kuomet Franci jos amba
sadorius Herbette nuvyko 
pas Litvinova įteikti Rumu
nijos notą, tai Litvinovas 
priminė jam anksčiau So
vietų valdžios padarytą pa
reiškimą delei panašių no
tų, kad tos notos visai ne
reikalingos, kad bereikalin
gai jos siunčiamos.

Ne tik Rumunija, bet 
daugelis kitų šalių monkiš- 
kai pasielgė, paklausydamos 
Amerikos. imperialistinės 
valdžios siųsti Sovietams 
notas delei konflikto su 
Chinija Mandžurijoj.

MONTGOMERY. Alaba
ma.— Du negrai kaliniai, 
Will Yarborough ir Grover 
Mitchell, kelios dienos atgal j 
pabėgo iš katorginio darbo j 
Chatham apskrity, kur ka
liniai brutališkai kankina
mi. . ’

Kalėjimo viršininkai su 
šunimis jų jieškojo ir suga-

Vienykites! Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, Tik 
Retežius, o Islaimesit '
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PO LENINO ŽENKLU
•Vęįi|ihnt įb^na padaroma klaidų, bet didžiausia klaida tai 

sileisti ir nieko neveikti.
Toks's^yraiima^ ėjo,1 kaip raudona gija, per visą antrąjį 

važiayimą kąiriosioą Nacionalės Audėjų Unijos, kuris įvyko 
reitą Šeštadienį įr sekmadienį, Patersone, N. J.

» Nepakartos! m e čia visus suvažiavimo tarimus ir reikalavi
mus, kurie jau.ne kartą .buvo “Laisvėje” minėti? Prisiminsime 
tiktai greituosius veikimo planus, kuriuos nusibraižė tas suva
žiavimas,, susidaręs iš eilinių verpėjų audėjų, susirinkusių iš vi
sų tekstilės* pramonės centrų.

O tai nebuvo koks mechaniškai sulipdytas, dirbtinas susirin
kimas, bet-jis ištikro turėjo, atstovus nuo didelės audyklų dar
bininkų masės (nuo apie 240,000 audėjų verpėjų). Tą faktą 
su nesmagumu pažymi ir newyorkinis" kapitalistų “Times” 
(gruodžio 23 d.), kurio specialis korespondentas rašo:

. “Suvažiavime dalyvavo delegatai iš visų Jungtinių Valstijų 
dalių., rBuvo apie 300 dalyvių.”

Tofiaus, tas kietasprandės buržuazijos organas, lyg nury
damas, saują karčiųjų pipirų, sako:

“Tąj-ta Nacionalė Audėjų Unija organizavo audyklų darbi- 
ninįtid’pietinėse valstijose, a. Dabar kovo mėnesį bus šaukia
ma Istrėikan audėjai Patersono, Allentowno, Scrantono, Wilkes- 
Baiį'ių, Rhode Islando ir Connecticut. .. Vėliau pavasarį ypač 
smsfe^riai bus paskelbtas ir varomas streikas tarp pietinių vals
tijų! aįudyklų darbininkų, kad išvaryt iš ten Amerikos Darbo 

arąciją. Jau paskirta organizatoriai prirengti dirvą vienam 
itam streikui... Darbo Uhijų Vienybės Lyga veiks bend-
šu Nacionalė Audėjų Unija, kad suorganizuot (dar) vienos 
os.protesto streiką”, reikalaujant, kad būtų paliuosuoti sep- 
: Gaston ijos' streiko vadai, kurie nuteisti kalėjiman nuo 17 
Iranieti; kiekvienas.

ir 1 
ra i

tyn

Vis džiugiau clomės 'bus kreipiama į negrus darbininkus, ku
rie *
valstijose.; u a , . < . < z

sųdąro stambią dalį audimo verpimo darbininkų pietinėse

T ė 'kbhįųrįis(ų vadovaujamo^ Audėjų Unjjos darbai ir planai- 
privei'či^. krūpčioti • ir- kapitalistų - 4idlapius, ir ’ fabrikantus, ir 
pardayikus Amerikos Iį)arbę Federacijos vadus, kurie su pagel- 
ba šunvliodegiaujančio “progresisto” Mustės stengiasi pakrikdy- 
ti organizavimą neorganizuotų 'tekstilės darbininkų ir užkirsti 
kelią jų kwbm’s1 po- komunistinės vadovybes vėliava. 1

Mmiipas^pater^oniškis audęjų ^suvažiavimas pasirodė puikiai 
pa£įlią$ ttns :gaivalus,- iš jų streiklaužiškų darbų, kuriuose da- 
lyvaw,.Jhj “Socialistai’1. -Nepavyko ir keletui renegato Lovesto- 
n-o šalininkų įsmeigti savo nosies į planus revoliucinės audėjų 
kovo&. įSuvažiavį audėjai, milžiniškoj savo didžiumoj .ne komu
nistei, pasirinko savo vadu1 Partiją Komunistų, partiją Lenino, 
kurio didelis paveikslas svetainėje, lyg gyvomis akimis,, su už
gėrimu žvelgė į naujas eiles kylančiųjų iš apačios kovojančių 

/ proletarų. -

Proletariato Diktatūros Obalsis Prieš 
Fašizmą Vokietijoj

3

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS
i

ap-

IX-

j

Kampanija Spalio Revoliu
cijos Sukaktuvėms Paminėt

su
pę-

vo aibė žvalgybininkų ir de
monstraciją pradėti nepasise
kė, Buvo iškeltos raudonos vė
liavos prie 4 sušaudytųjų kapo 
ir prie dr. Krastinaitės kapo.

United St&teį; 8 ihbnths, 13.00 
Brooklyn, N. Y., six tndnths, $4.00 
Foteign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

Mitingui pasibaigus buvo taipo- cijas.* Be to šauliai fašistinių

APŽVALGA

Daugeliui yra 1 užsibaigusi 
prenumerata- užh(^Laisvę,n- ir 
jąu pasiųšta paraginimai, kad 
atsinaujintų. - R ū p i n k i t ės, 
draugai, t. atsinaujinti prieš 
naujus pietus. . .

“Laisvęs” Administracija.4—. . ..... .

TORRINGTON, CONN 
_— i i

. • 1 ■>' ’ f ' < I

Trečiad., Gruodžio 25, 1929

Fabrikuotojai
Kauno liaudininkų dien

raštis “Lietuvos Žinios” (už 
lapkr. 30 d.) įdėjo sekamą:

Bostqne atiduoti teisman 11 
žmonių prekiavę baltomis;ver
gėmis. Prekybininkų prieša
ky stovėjo komunistas Reinš- 
teinąs. Paaiškėja, kad šis ko
munistas savo' “komunistine’ ’ 
propaganda pritraukė į savo 
organizaciją daug jaunų mer
gaičių. .j.; ir visas jas; parda
vė į: paleistuvystės namus.

Bostono ir bendrai Jung
tinių Valstijų: gyventojai 
panašaus nieko nėra girdė
ję, nes to nėra buvę. Tai 
dar vienas komunistų prie
šų išmislas; kad apšmeižti 
revoliucinius darbininkus. 
Reikia pripažinti, kad “Lie
tuvos Žinios” šmeižime ko
munistų dažnai ‘ pralenkia 
net fašistinius juodlapius.

Bjauru!

atstovais bendrame posėdy
je priėmė tam tikrą pareiš
kimą, ’ kuris r i >
konstatuoja, kad imperialisti
nė Lenkijos buržuazija žiūri į 
Vakarų Ukrainą ir Vilk. Bal
tarusiją, kaipo į sa^o koloni
jas. Po 1 Pilšudąkio f padaryto 
perversmo '1926 m. ’ teroras, 
prieš Lenkijos okupuotų kraš
tų darbo mases dar labiau su- 
stjprčjo.' - ęaltąrusiioš j darbi
ninkai ir Valstiečiai'savo ko
voje už pasiliuosavimą yra ti
kri kankiniui. Nuolatinė '.krur 
vina kankinimų, žudymų, 'ka
lėjimų g raidinę lydi] jų kovps 
žingsnius. Vak. Baltarusijoj 

; n erą, ne vieno kaimo, kuris; nę- 
verktų . rsavo i geriausių sūnų, 
užmuštų kariuomenės, polici
jos arba' paslėptų Lenkijos ka
torgos kalėjimuose'. Baltaru
siškos mokyklos visai panai
kintos. Baltarusių darbihin- 
kų-valstiečių spauda represijų 
užgniaužta. Masiniai, areštai 
nesiliauja' nė valandėlei. į Visi 
baltarusių seįmo ’ atstovų ban
dymai išstoti mitinguose bai
giasi kruvinomis kautynėmis. 
Nėra nė .vieno baltarusių dar- 
bininkų-valstiečių atstovo, ku
ris nebūtų kariuomenės ar po
licijos sužeistas.
Šitokis tautinių mažumų 

padėjimas Pilsudskio kraš
te. Baisesnis, negu prie ca
ro Mikės paskutiniojo.

KAUNAS.— Labai nukentėjo, 
prirengiamoji kampanija nuo 
pavėlinto lapelių išplatinimo. 
Užtat tūluose fabrikuose mitin
gai praėjo ne taip, kaip jie tu
rėjo .praeiti. Vienok tuose fa
brikuos^,■’ ikur parengimas vi
duj buvo neblogas, mitingai ne 
blogai praėjo. “Universalio” 
fąbrįke, 28.X. buvo mitingas, 
kuriame dalyvavo i visi fabriko 
darbininkai. Mitįngas praėjo 
labai gyvai. Darbininkai pri
tarė’ kalbėtojui' Buvo priimta 
rezoliucija, sveikinant socialis
tinę statybą SSRS, kartu rezo
liucijoj pareiškiama, kad susi
rinkusieji pasižadai kovoti, už 
sovietų i vąidžją Lietuvoj. Mi
tingui pasibaigus buvo / išrink
tas įmonės komitetas, kuriam 
pavesta ruošti darbininkus prie' 
politinio streiko ‘7. XI. ir prie 
demonstracijos.' “Balkano” fa
brike buvo mitingas 26. X. Mi- 
tinga$ taip pat, praėjo labai gy
vai. Buvo; priimta .rezoliucija 
panaši į: “"

Pirmieji Atsiliepe
Nepartiniai darbininkai,' per

skaitę LKP atsišaukimą aukų 
rinkimo kampanijos reikalu, 
tuoj subruzdo rinkti aukas par
tijai. 'Nepartiniai darbininkai 
šį kartą parodė, kad jie pirmie
ji atsiliepia į LKP kvietimą 
remti darbininkų klesos.. parti
ją, o daugelis komunistų , aukų 
rinkimo metu pasirodė besivel
ka paskui nepartinius darbinin
kus. ; i „.
Į.I; p. . *.l>
Darbininkai Negali, Pasilikt

Šaulių Sąjungoj.■t * f ' ' • . ’
Darbininkai šauliai kartu su 

visais kitais darbininkais vienu 
žodžiu kalba, kad gyventi nega
lima. Kalbėti kalba, bet vis 
dar negali suprasti, kad gyven
ti negalima todėl, kad darbda
viai ir fašistų valdžia su poli
cijos, ^kariuomenės ir šaulių pa-

panaši į' “Universalio” fabrike gelba stiprina išnaudojimą, ar- 
darbininkų priimtą rezoliuciją, i do darbininkų kovos organiza- 
Mitingui pasibaigus buvo taipo- cijas.* Be to šauliai fašistinių 
gi išrinktas įmonės komitetas, j švenčių metu dar verčiami pa- 
“Niemuno” 
buvo 29. X. 
darbininkai galėjo 
mitinge, bet mitingas praėjo 
ne blogai. Buvo taip pat pri
imta rezoliucija, sveikinanti S- 
SRS socialistinę statybą su pa
sižadėjimu kovoti del sovietų 
yaldžios paskelbimo Lietuvoj. 
Ligonių kasos taryboj buvo dar
bininkų ir tarnautojų frakcijos 
atstovo kalba apie Spalių Revo- $e: 
liučijos sukaktuves. Posėdy da- . ” ’ 
lyvaVO; kelios dešimtys darbi-1

Ar tai Čia Kultūrinis1 
Darbas?

SLA. organas. “Tėvynė” 
išsijuosusi agituoja SLA. 
narius minėti drauge su fa
šistais Lietuvos monarcho 
Vytauto mirties • sukaktu
ves. Prirašius^spaltą agi
tacijos, “Tėvyne” nurodo:

Mūsų supratimu, ^itąš kul
tūrinis darbas yra svarbus ir 
jį turėtų paremti, prie (jo pri
sidėti visi šviesūs Amerikos 
lietuviai. ' ■ . ; : L i U. i

! < I.. ’ į Į
“Tėvynės” redaktoriai 

yra (ant tiek bezgramotni, 
kad net nesupintą,; įpg Vy
tauto jubilėjaus minėjimas 
tai thčra “kultūrinis”, bet 
grynai politinis darbas. Mi
nėti monarcho sukaktuves, 
tai reiškią gerbti jį už jo 
darbus, kurie buvo didžiai 
žalingi Lietuvos liaudžiai; 
tai reiškia idealizuoti tą vi
są monarchizmo idėją; tai 
reiškia šriubAvimą žmonių 
minties už tuos “idealus”, 
kurių dabar siekia Lietuvos 
fašistai. Iš kur tuomet čia 
tas kultūrinis darbas?

Ši minėjimą sugalvojo 
Lietuvos fašistai su Smeto
ną Kruvinuoju priešakyj. 
Pastarasis, mat, pats siekia- 
si patapti “Antruoju Vy
tautu” ir todėl stengiasi 
idealizuoti tarpe masių pir
mąjį.

Bet nė Lietuvos fašistų, 
nė Amerikos jų pasekėjų 
(Vitaičių, Gegužių ir kitų) 
bandymas pasigaut lietuviu 
darbininkų mases neatneš 
jiem pasekmių. Lietuyiąi 
darbininkai žino, ;kad>Vy-ž 
tautas, buvo -biedųuopienės 
neprietelius; įis buvb Pto- 
mai parsidavėliu, jis buvo 
draugagl pohųJ Jis tebebu- 

rvo ar tebėra svetimas Mąrbo 
ižrionem ir to del i tąjčicf 
zaunos apie “kultūrinius” 
darbus jų neapgaus.; -, įį'. į. *

SLA. nariai darbirtfcikai 
visur ir visuomet privalo 
kovoti prieš tuos Vitaičių 
ir kitų fašistų pasimojimus 
įtraukti į savę bučių lietu
vius darbininkus.

fabrike mitingas1 gerbti fašistų vėliavą. Darbi- 
Nors ir ne. visi! ninkai nei vienos dienos ilgiau 

dalyvauti i neprivalo pasilikti fašistinėj 
'šaulių sąjungoj, o privalo stoti 
į darbininkų klasines organiža- 
cijas.

ka- 
ra- 

apie 
liučijos sukaktuves. Posėdy da- žmonės, sėdi; vienoj kameroj. 
lyvaVO; kelios, dešimtys darbi-1 Kadangi visubhiet nauji drau- 
niilkųj kurie ■ reiškė pritarimo igai laikomi po menesį ir ilgiau 
tąį’baitštovo kalbai. Dar buvo j Lobuoti, tai visi, prieš 1 gegu- 
nijtingai Resko ir Kaco dirbtu- j areštuoti, taip, pat buvo iš- 
vese. Prie profsąjungų buvo j metyti tarp krimihalištų. Po 
keletas darbininkų pasitarimų, tardymo visus naujdkus, apie 
kuriuose buvo kalbama, apie; $ žmones, suleido vienon kame-< 
Spalių’ Revoliucijos lr reikšmę, j ron;v. Mačiam .toj* kameroj <piy- 
Kauno darbininkai dar nebaigė , 
darbo su mitingais, 
matyta visa eilė dirbtuvių, kur 
mitingai turės įvykti. Lapeliai 
taip pat jau pradėti platinti.- 
Ypatingą dome kreipiama į pla-1 
tinimą didesnėse dirbtuvėse. 
Bus platinama ir Šančių darbi
ninkų kvartaluose. ' žvalgyba, 
ma/tydama besivystančią , kam
paniją, jau senai pradėjo sius
ti. Ji smarkiai pradėjo žiūrėti 
į. fabrikus. Pavyzdžiui, Til- 
manso fabrike uždarė vartus ir 
nieko pašalinio į fabriką neįlei
džia. Bendrai imant, nors j 
kampanija suvėluotai buvo pra
dėta, bet kol kas ji eina neblo
gai.

Badavimas Kalėjime
ŠIAULIAI.— Iš Šiaulių 

Įėjimo 22 rugpjūčio mums
Visi mūsų draugai,

Prieš pradėdamas rašyti 
apie šią šalį,- turėčiau prisipa
žinti draugams,-kad nuodug
niai į visus klausimus nępajfcg- 
siu atsakyti, bet hoi’s kiek pa
viršutiniai apkeverzosiu. • .;*< 

Turiu galvoje ne: šalies i ap
rašymą, bet darbininkų būklę 
ir jos atvaizdinimą. - Nežinau, 
kiek ,man tas nusiseks,-tą pa
lieku spręsti jums, draugai, ir 
be to laisvas rankas papildyti 
šį mažą straipsnelį. ■ Fw* 

Kanados šalis daugiau . Gido 
ir iškasamų turtų, tačiau pra
monė ir prekyba nėra paskuti
nėje. vietoje. Prekybą "tV aro
daugiau su J.’V. A.' ir AtiglU 
ja ; šiek tiek ir su kitomis ’Val
stybėmis prekiauja. . Iškasą^ 
mieji turtai,, miškąi ir (tin^aęii 
žęmės sluogsjuai žemės įkiui 
i’ddo, kad šioje šalyje furėtų 
būti geras gyvenimas, bert’, 
kaip ištikrųjų yra, tai klaust-f 
mas'., i . c yV-s

• Susipažinę su Kanadą^ pa-., s 
viršutiniai, pažiūrėsime, o. 
ta vargo pelė, darbininkės, . 
darosi sau šiokį ar tokį pragy-( ’ 
venimą ? ’ -i-A-; . j

Mano supratimu, Kanados 
darbus ’ galima paskirstyti 
šiaip: (1) ūkio ir pramonės! ‘ 
(2) iškasamų turtų, (3) gelž- 
kelių, (4) žvejų, (5) <miškų, 
(6) prekybos, (7) viešųjų dar
bų.

žiūrint paviršutiniai, rodos, 
darbų yra tiek ir tiek, o iš kur 
tų bedarbių atsiranda? ’

Paaiškėtų geriau panagrinė
jus Kanados darbus ir tas są
lygas atskirai.

Ūkio Darbai
Ūkio darbus galima dar pa

skirstyti į dvi rūšis: sezoninius 
ir nuolatinius. Sezoniniai dąpr ] 
bai, tai pavasario sėja ir ru
giapjūtė, arba, kaip čia vėdi
name “Harvest.” Nuolatinių ’ 
darbininkų visai mažas skai
čius reikalingas, bet, nežiūrint 
to, ūkininkai *(faųmeriai| įduę-| i 
da didesnius -pareikalavimupiju . 
-kąd e^ąnt didesniam 
,kų pertekliui, galėtų pigiau 
gauti ‘ dAfbininkų jėgas. c 1
rųjų, darbininkas turi 
koti už visai mažą atlyginimąA, 
'Vasaros metu dąrbininįęe^, 
dirbdamas nuo 10—14 vai. ?į ; 
dieną, uždirba nuo iki 
$50. Tokiu būdu turime,4 icad 
per metus uždirba iki $380 
per tą patį laiką išleidžia iki 
$320, lieka $60 į metus. Bet 
jei jis sumanė persikelti, ir 
tuos išmoka gelžkeliams. * . >

Pažiūrėję į vieną medalio 
Eks-|pusę, atversime ir kitąTžviig- 

tersim, kaip gyvena sezoninis 
darbininkas ūkyje. Laukęs iš
tisą žiemą darbo, pąvasarį, po 
ilgo jieškojimo, nutveria kame 
nors 1 mėn. ar porai mėn., 
gaudamas nuo $40 iki $50, ir 
dirbdamas po 12-14 vai; į die
ną, uždirba iki $100. Bet čia 
pat jo išlaidos siekia iki -$30, 
na, o kur vėl darbą rasti? 
Baigęs darbą, susikrauna sa
vo, “mantą” į krepšį ir leidžia
si darbo jieškodamas. Pirma 
perkasi tikietą už $7J Nuva
žiuoja, bet darbo nėra.' Dar 
pragyvena kokius $5-$6 ir lei
džiasi toliau, vėl nųya^iuoja 
už $10.x Ten pragyveha išleis
damas dar daugiau. Paga
linus pasijunta visai pinigų ne
turįs-- Gauna kame nors diė- « 
nąį kitą padirbti, ir vėl važiuo-1' * ■' 
jai .Taip stumdantis ateina ir ; 
taš garsus “harvest.” “Tity jau . 
dabžr1 Uždirbsiu,”/ maųo sau. 
Bet ir gi nieko ’geresnio nema
to. Kartais uždirba beht * ke
lis ceiitus, o kartais iryto ne. 
Ką daryti:. nei pinigų, nei dar
bo, nęi duonos nėrą, reikią 
jieškoti, bet kur ? Kur jieško- 
si, po velnių, visur nėra? pa
galvojęs, ima pigiaušį traukinį 

va^

:•( i prąįigąš ; Lr .;Piį$seika jf'Ląis-, 
Vėsį’’ :N3pbj pjrim|Ušw į. duįda1 
piping A: Jp D. T). 111 Aps-j 
įričiui, j ku,d< Jeiį'ži^- JnSji; fkii-J 
Ubms kuopomfe' mferdeti; ‘ < Sa-i 
ko, kad ■ Torripgtone ir kitur 
vos nenumirė kuopos. Turiu 
pasakyti, kad mūsų' kuopa; nie
kad dar nesikreipė prie aps
kričio jokios piniginės p’agėl- 
bos ir jai graboriaus nereikia. 
Pereitą vasarą , mes turėjome 
kelius parengimus ir progra
mos išpildyme mums pagelbė
jo draugai watefburiečiai, to
dėl mes jiems tariame širdin
gą ačiū. Taipgi per metus 
laiko mūsų kuopa yra išaukd- 
jus įvairiems darbininkiškiems 
reikalams apie šimtą dolerių. I 
Nejaugi tokis kuopos Veikimas 
ir aukojimas reiškia mirtį, 

 

kaip di-dug^s Prūseika sako?

Per vasal-ą\veikėme ir ži'emą 
nesijausime. Šiais metais ga

 

vome 4 naujus narius, tikimės 
ir sekančiais metais gauti. 
Štai ir užbaigimui šių metų 
kuopa rengia margumynų va
karą, kuriame dalyvaus iš 
Ne\v Britaino jaunų ^merginų 
choras ir programa^ 'išpildys. 
Todėl vietos lietuviai turi at
silankyti į /šį paręngimą, nes 
jis bus labai puikus. Juk mū
sų kuopa savo parengimais at
silankiusiųjų niekad nesuvylė, 
tai ir šį- sykį nenuvils, nes dar 
tokio puikaus parengimo ■ ne
turėjome, kokis dabar bus, 
Todėl dabar nusipirkite tikie7 
tų, kuriūds kuopos-nariai par- 
dayinėja. ./• Įžanga ; tiktar- <f50 
centų, . Pradžia 2-rą vai. po 
pietų\ Todėl laiįiuj bokite. U - 

y,, kelmelis.

maišyta provokatorių, šnipų ir 
Dar nu- i visokių ligonių. Nežiūrint su- 

i___'sidariusios kameroj bjaurios
atmosferos, sąryšy su pirmąja 

i gegužės pakeitė dar vaikščioji- 
j mo būdą: sustato po du greta 
ir be kalbų ,liepia vaikščioti. 
Kartą pas šnipą kalinį, dirbantį 
koridoriuj, rado du ilgus laiš
kus, kuriuose buvo aprašytas 
kolektyvo tvarkymasis - ir 8-tą 
kovo areštuotųjų laikymasis 
teisme. Tas šnipukas sakė, kad į 
laiškus gavo iš Kagano.
pertai pripažino, kad Tašė Jan
kūnas su Kaganu. Sąryšy su 
tuo juos du prisegė prie mūsų 
bylos. Del tos provokacijos 
Kaganą, Jankūną ir Zubricką 
(iš Raseinių) tuojau izoliavo 
drėgnam karcery ir dar nubau
dė 7 paroms. "Iš visų vyrų atė
mė knygas, pintinės ir rašomą
ją medžiagą. Jankūną ir Ka
ganą karcery smarkiai sumušė 
kumštimis ir revolveriu: Ka- 
ganui net perskėlė lūpą. Del 
visų tų kankinimų netekę kan
trybės jie nutarė skelbti bado 
Streiką. Buvę išstatyti šie rei
kalavimai : suleisti visus po
litkalinius Lbęndrą lęaųacrą, -2) 
leist dalintis maistu, 3) grąžin
ti knygas ir rašomąją medžia
gą ir tt. Visoibuvo 6 punktai. 
17 rugpjūčio buvo pradėtas ba
davimas ir tęsėsi dienas: Ba
davimas pralaimėtas. Netrukus 
pamatėm, kad dar du draugai 
buvo i izoliuoti ir • vąįkščiojo. ka^-į 
tu .su kriminalistais. 18 rug-^ 
pjūčio- sužinojusios ir- hies, pri- 
sidėjom prie badavimo ir išsta- 
tėifi šavo reikalavimus: t)' ne- 
mušt politkalinių, 2) paimt per
duodamus mums., iš vyrų - kame
rų laikraščius, 3) leist-vaikš-

Tūli Darbo Nedatekliai
Spalių Revoliucijos sukaktu

vėms paminėti . prirengiamoj 
kampanijoj buvo trūkumų, apie 
kuriuos čia trumpai tenka pa
minėti. Buvo nutarta- daryti 
mitingą bedarbiams susirinkus 
gauti mokestį, o jų susirenka 
apie/ 400 žmonių. Nutarti nu- 
tarėįne, ,o įgyvendinti nutarimo 
nepasirūpinome. Dabar’ vieni 
kitus! kaltiname apsileidime. Be 
(abeją kalta parengiamoji ko
misija, kuri laiku nepranešė 
apie nutarimą išskirtiems kal
bėtojams. Kalbėtojams pavė
lavus ir mitingai ąegalėjo įvyk
ti. Be 4to Tiįrpąnso ir -šmito 
fabrikuose mitingai neįvyko, 
nes .mūsus kalbėtpjąi į fabriką 
nesugebėjo 'pakliūti. Finkel- 
štoino degtukų fabrike it'“Li- 
teks” fabrike mitingai praėjo 
sėkmingai. Taip, pąt labai ge
rai buvo , išplatinti atsišauki
mai: juos daugelyje dirbtuvių 
platino viešai įdūodąnt darbi-- 
ninkams į rankas; Su. pakar
totais mitingais nepasisekė, nes 
žvalgyba išstatė savo agentus. 
Pavyzdin, Bekaro fabrike tik 
atėjus kalbėtojai ją tuoj persi
rengusieji darbininkėmis žval
gybos agentai suėmė,- kartu su
ėmė ir dar keletą • darbininkių, 
kurias kaltina būk jos platinę 
atsišaukimus. ’Po šito įvykio
kitose dirbtuvėse pakartotini 
mitingai neįvyko. Į > demonstra
cijos‘vietą buvo bęsirenką dar-r 
bionikai, bet toj vietoj jau bu

’ iitttniįljirflnlūku.s.
Jutd

Vokietijos seimui (Reichstagui) paduota sumanymas išleisti 
naują įstatymą “delei respublikos apsaugos”. Įstatymo tikslas 
—išplėšt iš darbininkų galimybę kovos, kad buržuazija galėtų 
be kliūčių išnaudot minias. Prieš tą užsimojimą visomis pajė
gomis stoja komunistai; kurių atstovas seime, drg. Pikas nuro
dė, kad, Vokietijos kapitalistai eina linkui įvedimo atviros fašis- 
tinė&^iiktatūroš. Jis sakė: . v • . .. • < ■

. “Kadą.priemonės delei minių monijimo—buržuazinė dėmokra- 
tua,’ sp&tfda, rinkimų teisės, Veimaro konstitucija ir kt.—pasiro
dę ifįifctėnkamos, tai buržuazija su pagelba sociaį-fašistų grie- 

vino teroro, įveda verstiną darbininkų taikymą su sam-
dytoHfi., (arbitražą), .daro savę klasinius' darbininkams teis- 

v TBiUjJįidraudžia darbininkų organizacijas, šaudo darbininkus.
likpš fėpshugps ‘įstatymas, siekia to, kad negalima būtų 

tis revoliucinėms darbo unijoms; 'kad spaudos laisvė 
, ' Sulig, to įstatymo, veikimas Kom'unis-* 

'būtif’persekiojamas,-kaip darbas prieš valstybę, įf 
tt respublikos apsaugos įstatymas buvo galioje,
f®i«p®t:>eptynerius metus įvyko 15,000'bylų ‘prieš kairiųjų pa- 

. 7,ooę darbininkų buvo tiek Yuteisti,
visus abelnai -išėjo 5,000 mėtų katorgos, kalėjimo bei 
A. Į’rįe to- reikia pridėti tūkstančiai per specialį teis- 

darbininkų Hamburge jr tūkstančiai, kurie laikomi 
iki teismo. , . <

r-tas'Skaitlines- nublanksta tie persekiojimai, kuriuos
i kentėjo buvusioje kaizerinėje Vokietijoje, sulig tuo- 

ymų prieš socialistus. Tada viso labo buvo nuteis- 
onių, per kuriuos visus abelnai išėjo tildai 1,000 
o. Dabar gi social-demokratai teisėjai tąsias skait- 
jo tris keturis kartus.' ' " .
Isbk darbininkus įvykdyti- gyvenime nutarimus su- 

uCinės darbo unijų opozicijos, kovoti už darbo 
tJfiakėhmą,’U^ kapitalizmo nuvertimą ir įkūrimą prole- 

tfiros per involiucinius išėjimus\‘prieš planą Youngp 
nepaprastą įstatymą. > . Lm . . ..

jllatu:./Termojm Sovietų Sąjunga ir proletariato dik- 
<proletariatas sunaikins jus visus, su (social-.

te) Snvoringu jūsų priešakyje.

Sunki Ukrainiečiu ir .
Baltarusių Būklė po Lenkija

Sov. Baltarusijos, lietuvių 
darbininkų ir .valstiečių, sa
vaitraštis “Raudonasis Ar- 
tojasVi'praneša^ kad nesenai 
Lenkijos sėihiov koihunistų 
frakciją-, su baltarusiais-X ir 
ukrainiečiais ^darb.-vaist.

\ f f.

pARBlNINKį

j / Gruodžio 25:
-^-'Numirė 4 gariūsi^ >,ukrainų 

rašytojas Koroloiį)1^^9^1. k iA' ' v

čiot visa dieną ir dar 8 punk-j V’ užsilipęs ant freights 
tus, kuriuose buvo reikalavi- Į . kol nenutrenkia arba 
mas leist visoms drauge moky- igelžkehų kompanijos policma- 
tis ir tt 7-tą badavimo dieną Į nutempia į kalėjimą. Tuo ; 
atėjo prokuroras ir pareiškė, jir įhaigiasi ūkio darbininko lai- 
kad vyrai jau nebadauja, 
met mes kalbėjom tik del savo 
reikalų antrą dieną- prokuroras 
pasakė, kad patenkins tik vieną 
reikalavimą. -Galiausiai per 8 
dienų badavimą laimėjom 4 va
landas pasivaikščiojimo, Vietoj 
2, maisto v. dalinimąsi in kita. 
Jei nebūtume padariusios klai
dų, laimėtume daugiau 

“Balsas

.tuo-1me* U ■ 5 ’- i ’ p’/'./
Pramonės Darbininkai

čia būtų daug Ilgesnė.ir įdo
mesnė darbininkų, istorija, ta* 
čiau aš tenkinsiuos trumpais 
ruožais dalyką apibūdinti. -

Darbininkas, nepakęsdamas 
sunkių ūkto sąlygų’, ikartą nu- z 
tarė išbandyti pramonės dar-

• ‘ ‘
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GALVA AR ŠIRDŽIA iiiiomoina»iiaiii3HioiiiaiiiQiiio;o o'

“ Kuom jūs gyvenate —I parėjęs iš mokyklos, 
galva Sir-širdžia?” Po šito-įgazu nusinuodijusią 
kia antrašte nesenai tilpo! motiną. 
“Laisvėje” rašinėlis, cituo
jąs tūlo gamtininko išsireiš
kimus, ’ 'kuris privedžioja, 
būk žmogus yra linkęs sek
ti savo širdį, o ne. galvą. 
Kitais žodžiais, žmogus mė- 
gia gyvent ne protu, bet že
mesnių savo palinkimų jaus
mais. * JLVCIO VAC* XXC4AVCIIO į Wgl

Gi man įdomu, kodėl “L.” gaus gyvuliškumas, arba 
gyvenimas širdžia, o ne 
protu. Mat, tėvas šių kū
dikių arba velionės vyras 
įsimylėjo kitą ir su ja pra
sišalino nuo šito žemės kon
tinento. Velionei parašė, i 
kad ji pasi j ieškotų kitą vy
rą, nes jis gyvenąs su kita 
ir pas ją daugiau negrįšiąs. 
Tą laišką perskaičius, nelai
minga moteriškė ir .užbaigė 
savo sielvartas. Žinoma, 
prabėgs metai, kiti, tam 
“gyvuliui” nusibos ir ana

rado 
savo

Trys kūdikiai. Jauniau
sia dešimties metų sesutė. 
Nelaimingi našlaičiai. Jie 
jau turi protą ir žino kas 
atsitiko. Jie tą visą aiškiai 
jaučia.
pamatę pažįstamus puolasi 
prie jų isteriškai klykdami.

Kas čia kaltas? Ogi žmo-

Išsigandę blaškosi,

o

s

o'

o

o

o

s

o

"o"

Elizabeth, New Jersey oTEATRAS IR BALIUS
rbininkių Susivienijimo 4-ta Kuopa, Literatūros Draugijos 54-ta Kuopa 

ir Darbininkių Susivienijimo 1-maš Rajonas Stato Scenon

TRIVE1KSMĘ KOMEDIJĄ “NERVAI”
n
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įdėjo tokios rūšies rašinėlį 
j “įdomumų skyrių.” Ar 
tai čia kas naujo, kad pro
fesorius ' pasakė, jog žmo
gus iš "prigimties yra linkęs 
gyveųt Žemespės rūšies gy
vūnų gyvenimu.

Nebereikia profesorių nė 
gamtininkų, šimtai kasdie
ninių, plikų gyvenimo įvy
kių taftai liudija.

Skaitant istoriją labai ste
bimasi, kad va, tame ir ta
me šimtmetyje, to kis ir to-

o

jęT

o

"o

- r o

kis barbariškumas viešpats-; motel'is' Tuomet Paliks Jis 
vieni kitus!11

išnaudo- 
didesnes 
ėda.
prabėgo

vo. Žmonės 
skriaudė, turtingi bei stip- 

0 resnieji silpnesnius pasiver
gė, Visaip kankino, 
jo, rijo, ėdė kaip 
žuvys mažutes kad

Nuo tu laiku
šimtai ir tūkstančiai metų. 
Dabartinė civilizacija yra 
statoma ant gan aukšto 
laipsnio, o argi šiandien ne
sideda tokie pat dalykai?

Jeigu keturi tūkstančiai 
metų atgal griuvo ir žuvo 
miestai nuo karinių liepsnų, 
tai šiandien miestai ir mie
steliai ’ su žeme sulyginami 
šoviniais' iš tam tikrų įtai- 

*sų. Skirtumas tik tame, I 
dabar atliekama nepa

lyginamai greičiau.
Jeigu viduramžy žmonės 

kai musės krito nuo ligų, 
tlii šiandien perinama, it 
vištukai ir auginama lim- 

f pančių ligų bakterijos, kad 
ateityj su jom užkrėst iriš- 
marint čielas tautas.

Viešpataujanti kapitalis
tų klasė tatai daro. Kuni
gai ją <gina ir liepia žmo
nėms jos klausyti.

Komunistai, kaip tik prie
šingai. Jie liepia žmonėms 
pasipriešint, nedaleist kapi
talistams perėt ligų bakteri
jas ir rengti karus žmonių 
žudymui, f Bet, ar jie klau- 
so komunistų? Didžiumo
je, ne. Būvis jiems perge- 
ras, jie tūno savo lizduose 
ir laukia dar geresnio ryto
jaus. Lygiai kaip, atsipra
šant, galvijų kaimenė, kuri 
dobiluose ganosi ir šokinė
ja iš džiaugsmo del savo 
gerbūvio. Kas tiem ketur- 
kojapi galvoj, kad juos ry
toj visus, subruks į “stock 
yardus” -ir ^papjaus.

Šičia yra kaltas ; vis tik 
? vienas ir tas pats žmogaus 

netobulurrias arba gyveni
mas širdžia, o ne protu.-* !

Štai pavyzdžiui tik vie
nos dienos, vienos ypatos, 

Jjttai yra šiuos žodžius rašan
čios, patyrimas.

Nuvažiavau miestan į su
sirinkimą. čia žmonės nu-' 
stebę liūdnh ir žiauriu įvy-

' ' Tai kas gi tokio atsitiko ? 
paklausiau jų. Sužinojau, 
kad dvi valandi atgal vai
kutis, parėjęs iš mokyklos, 
su širdgėlinga ant veido iš
raiška, pa klupdamas bėgo 
laiptais aukštyn ir žemyn, 
skambindarn;i<? visų to ’ na- 
mo gyventojų durų skam
bučius. Todėl greitai visi 

sužinojo, kad vaikutis,

Sukatoje, Gruodžio (December) 28 Dieną, 1929
Ukrainų Svetainėj, 214 Fulton St;, Tarpe 2-ros ir 3-čios gatvių

PRADŽIA 7:30 V AL. VAKARE;

Gerbiamieji-vietos ir apielinkių Lietuviai! Mūsų kuopos ir Rajonas stato kome
dijų “NERVAI,” labai juokingas veikalas., čia matysite' 'atvaizdinant buržujų šeimy
nišką gyvenimą ;■ matysite, kokios priežastys jiems nervus gadina ir gardžiai/pasijuok
site. Aktoriai surinkti gabiausi ir patyrę, iš Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus vietos ir apielinkių lietuvius atsilankyti ir smagiai laiką praleis
ti. Tik, susimildami, paskirtu laiku būkite, nes po perstatymui BUS ŠOKIAI.

Kviečia RENGĖJAI.

/ , 
Vakare parvažiuoju na-, 

mo. Kaip sykis, “bloke”, 
kuriame aš gyvenu, įvyko 
panaši tragedija. Pamačiu
si ties vienom durimis būrį 
žmonių, ligoninės vežimą ir 
policijantus buožes rankose 
besukančius, paklausiau 
“mano” namo tarpduryj 
stovinčio policisto, kas atsi
tiko. Jis atsakė, kad mer
gina gazu nusinuodino. 
“Stubą bešildant?” paklau
siau vėl. “Ne,’meilės tra
gedija”, atsakė jis. Gra
žią, juodplaukę moteriškę 
išnešė ir paguldė į ligoninės 
vežimą. Jos motinai ir apie 
keturiolikos metų broliukas 
apsiašaroję bėgioja, nežino
dami kur nė ko. Motoras 
suūžė, daktaras akymirka- 
pažvelgė į motiną. “Nusi
ramink, motin, ji gyvens”, 
pasakė ir nuvažiavo.

Kaip šaltas vanduo, per
pylė mane prisiminimas 
pergyventų nejaukių gyve
nimo valandų. Paskui nu
sišypsojau. Tariau sau: 
“aš visgi geresnė karžygė ’ Na, ot, čia irgi to paties 
už aną juodbruvę”... 'audimo nutrūkęs siūlas ka-

Ir parėjau f savo kamba- bo,—tariau sau. Juk buvo 
rį. Sėdausi ( ant krėslo ir laikai, kad toji moteris tro- 
tingiai bei betiksliai užsi- ško kaip lašo vandens pa
mąsčiau. Mano akys vien- matyt tas akis, pažiūrėt į 
vai spoksojo į po mano ko- jas nors minutę kitą ir pa
lomis esančią aptrainiotą sidžiaugt jų slėpiningu
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10—J. Albauskis, 
Chicago Heights, Ill.

\1—J. Barškictis, P. O. 
Pa.

12— J. Kinderis, 439
Ambridge, Pa.

13- rWm. Orban, R. F.
Landing, Pa.

j 14—G. Urbonas, 434 Library St., 
Pa.

15—P. Kavaliauskas, 300 Todd
Quippa, Fa. i

17—K. Levine, 242 Penn Av 
Turtle Creek, I“a.

19— J. Preikfia, Box 201, Minden,, W.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown.
22-^P. Cibulskis, 7042 

peth, N. Y.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 317 

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 E.

Girardville, Pa. ♦
27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, 1)1.
30—J. Leonaitis, 107 N. Duųuoin St., Ben

ton, II). i
'Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner Ave., 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, «Box 113. Royalton, Ill.
35— K. Bagdonas, 

kin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 

burg, Ill.
37— —L. Aimamis,

Shanon, PA.
38— B. Yuskauskas, Box 

fort, Ill.
39— J.. Chiplish, 611 Vandalia St., Collins

ville, Ill.
Andriuškevičius. 172* Gertrude , Sty 

Akron, Ohio.
Guzevičienė, Box 400, "Benld, Ill.
Miller, Box 264, Buckner, 111.
Šatas, 215 .Hess Ave., Saginaw, Mich.
Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, III.

1503 t Wentworth Ave., 
box 441, Courtney, 

Maplewood 

D No.

Link

6.36

Avė,, 

42,' Rices 

Braddock. 

St., Ali- 

, Exten. 

Va.
Pa 

Mas-

St..

St..

; iCourt,

Samuel

Division

Mahanoy i Ave.,

114

P.

P.

N.

o.
o.

St., Shamo-

209, Harris-

568, ,Castle

Vine

Box

. Box

253, West Frank-

Vandalia St.,

40— M.

41— J.
42— F.
43— K
44— L . ...
45— 1g. V. Savukaitls, P. O. 2G2. Cuddy, Pa.
46— D
47— J.

r.
48— A.

r.::
49— A.

PIANISTAS IR
MOKYTOJAS1'

GEORGE NOBILETTI

o

ĮŽANGA 50 CENTU YPATAI
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< Scena iš komedijos “Nervai”' I akto

o

Simutis. Box 27. Blanford, Ind.
Vaitkevičius, 

Detroit, Mich.
Malinauskas, 

Minersville, Pa. 
Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.‘
50— M. Urmoniūtė, 37 

View, Pa.
51— J. Stanislovaitjs, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— V. Linkus, 3116 So. Halsted St., 

cago, Ill.
53— J. .Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.

57 68

r.
46

Addison

Box

Eyck

Avė.,

246,

St..

o.
Ten

Norwich Ave., West

307 Plymouth Ave.,

Chi-

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrasai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BARKAUSKIS, 255

Pine St.
Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS, 
201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

Įgaliotas ir Pklifldytds New '■ Ydrko - 
Universiteto įMokinti Progrcisyvę

Seriją (Eilę) • ’ ■
1 ‘ji

PIANO LEKCIJŲ - ■
' • 4 > > j

Pamokos Duodamos Studijoj t 
ir Mokinių Namuose f

STUDIO
1763 Cropsey Ave., Brooklyn, N. T.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

IR

laikraštinę popierą, kuri 
tiksliai ant cimentinių grin
dų padėta, kad būtų kojom 
šilčiau. Ant tos popieros 
viršelio paveikslukas, vaiz
duoja teismą, kur yra tei
siama moteris už karboline 
rukštimi išdeginimą akių 
savo vyrui.

DARBININKŲ -„iKALENDORIUS “k

SUREDAGAVO R. MIZARA ,<r

Knygia iš 212 Puslapių. 4 Kaina 25 Centai

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

Tuo jau įsigykite tą svarbų veikalą, skaitykite Jį ir lai
kykitės po ranka, kaipo darbininkišką encykldpediją.

Prašome platintojų neapleisti nei vieno susirinkimo, nei 
vieno parengimo neaprūpinto su darbininkų kalendorium. 
Kur tik susitikdami darbininkus, siūlykite tą svarbų, vei-

1 kalą. Darbuokimės, kad išplatinti visą.

Darbininkiškos organizacijos turi rūpintis, kad Kalen
dorius būtų platinamas-visuose miestuose ir miesteliuo
se,, kur tik yra lietuvių. Literatūros Draugijos ir Dar
bininkių Susivienijimo kuopos privalo skaityti svarbiu 
punktų platinimų darbininkų kalendoriaus.

Užsakymus siųskite:
“LAISVE,” 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

gražumu.
Na, ir suprask posmus ir 

suderink audinį. Išrodo, 
kad protu yra geriau gy
vent, bet kodėl žmonės ne
gyvena? ,

žalia Eglaite.
Redakcijos Prierašas. — 

Draugė Žalia Eglaitė ir ki
ti mūs skaitytoj ai turėtų 
žinoti, kad “Įdomumų” sky
riuje telpą rašinėliai tai nė
ra redakciniai straipsniai. 
Kai kada į tą skyrių įdeda
ma viena-kita mokslininkų 
nuomonė, kuri tik nuomonę, 
savotiška teorija ir pasilie
ka, bet kuri tikrumoj dar 
nėra ištirta. Panašiai buvo 
ir šitam, atsitikime. Iš to 
Ž. E. padaro savotiškas 
“teorijas” ir tą jau remia 
“pavyzdžiais”, surinktais 
vienoš dienos “prityrimais”. 
Nei seniau tūpusis “Įdomu
muose” rašinėlis, neigi šis 
d. Ž. E. straipsnelis tačiaųs 
neįrodo, kad žmonija, ap
skritai, gyventų jausmais 
(širdimi), bet ne protu. Ž.

I E-tės “prityrimai” ir pa
vyzdžiai parodo būtent tik 
tą, kad tie visi melai, ap
gaudinėjimai, , pametinėji-? 
mai ir sii jais surištos žu
dynės yra pasėka sistemos 
(kapitalistinės), kuri yra 
paremta ant apgaudinėjimo 
ir melų. < 1

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III. 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 849—lOtli
St., Moline, I1L i

Ein. Sekr..
St., Moline, III.

Iždininkas Mi Milienė, 502—4th Avė., 
Moline, III.

-ždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
lOth Avė., E. Moline, 111.

Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 
Moline. III.

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

Mlle SUZANNE DANNĖLJy 
308 West 94th Street, 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiSkais ^reit išpildo
ma; persiuntimas apmokdma.

K. Shimkus, 135—36th

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, Pa. ( 
lis Sta.) 

Vice-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS,
Box 655, New Kensington, Pa. 

Sekretorius—J. MILIAUSKAS.
626 Woodward Ave., McKees Rocks, 

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.. 

Turtų Kontr.:
URBONAS,
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS,
2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa. 
URBONAS,
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

2— P. FrancKevičius, 
Pittsburgh, Pa. .

3— J. Šiurmaičiūtė, 
Carnegie, 'Pa.

4— P. Grabauskas, 60 
doah,‘ Pa.

5— V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo, 
Pa.

6— M. E. Custeriene, 926 Wheelock Rd., 
Cleveland. Ohio

7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent
wood, Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačinskas, 2310/Sarah St., S. S. 
Pittsburgh. Pa.

9— K. Stasinckas, Box 655, New Kensing
ton, Pa. 1

(Cor-

I’a.

Nusižudė Del Meiles

BEIČIAI, Rokiškio vals., 
lapkričio 21 d. nusinuodijo 
Kiesilaite. .Sakoma, kad nu
sižudžiusi, kad ■ namiškiai 
neleidę už mylįmo ištekėti.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

A.

J.

8409 W. Carson St,

815 Carothers Ave., 

Swatara Rd., Shenan-

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmihinko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. S(ripinis, 49 

•Sawtclle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 AmesYSt.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

Tai Tie švęlnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO
Padirbti iš Suderintų Hąvano* 
Tabakų. Vidury* vien tik iš 
importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠ FAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas, 

3121 Elrey 
burgh, Pa.

Sekretore A.
roy Avė., 
Pa.

Iždininkas J. Miliauskas, 626 Wood
ward Ave., McKees Rocks, Pa.

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

Ave., Brentwood, Pitts-

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

Išbandykite Šiandien
Juos išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden St- 

Philadelphia, . Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiimti* 
nšjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

(iVO'My'1 Jaunatve, sveikata, gyvenimo, smagumas gali vėl 
kjlVrkJ jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar puolės 

’liT’ A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
‘ > 1A. Ik Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

/f gyduolė, kuri virš 200 metų li-
geniams gelbėjo, padaryta ma- 

MEDAL Xi"<££

aaaaas, OS
dydžių. Ieškokite "Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokį* 

stebūklingų žolių vertės tūkstanfio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleri* 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei viduriu stĮgfr 
dimo Toks žmogus yra susiraukia, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumą Ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui Ik auk' 
sin| kalną parodytum, tai Janą malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esą* 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk • mūsų vaistŽolių nuo

atgaut savo sveikatą. >.
Vaistžolšs yra nuo sekančių Hgui 

vidurių užkietčjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, stršnų ir 
skaudSjimo, patrūkimo, ;<iusulio (aath- 
naa), peršalimo, skaud 
tine, reumatizmo, pi

UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĖ 
Naujas Teatrališkas Veikalas 

TRIJŲ AKTŲ DRAMA
PARAŠĖ SENAS VINCAS

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

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

P. KRAKAITIS . (
\ 3?40 Thomas Street, Chicago, Ill.

žolių, kurios jums sugrąžins £ 
tą, panaikins minėtas ligas. 

Jeigu kenti nervų suirimą, 
skausmus, ūžimą ausyse, nu 
Širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o 
mūsų gausius vaistus, taip 
mus “Nervų P-eparatas.” N<
ga yra laban b-ogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tel 11* 
gal kelią ir suteikia žmogui 

Atsiųsk mums 10c, o gat 
žolių ir knygų katalogu. Reti 
mūsų žolių pardavinėtojai x 
miestuose.

laiške.
M. ZUKAIT1S

MMHteMaHMHMHHm



LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

SO. BOSTON, MASS.
' Tel.: So. Boston 0804-W

Bell Phone, Poplar 7545

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 
Visokiom Spafltom Paveikslus

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

MARGARETA VAL1NČIUS
Room 32. Weitzencdrn Bldg., 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

akis į

Zabe-

i
ranką

•> 9

žiūrė-.

A.

T.

Kadangi “Laisves” lyvės direktorių ta

visiem be skirtumo.Atydai
f,

Skaitykite ir 
Platinkite 
Savaitraštį

PHONE 
. Stagg 

5043

$2.00
$1.00

Tilsit, 
Richard 

Redakcijai,

“Balsą/’ tas 
Lietuvos dar- 
ir padeda jų

katinas nesu-

metinis 
d. sau- 
svetai- 

Visi nariai malonėkit atsilan- 
yra daug svarbių reikalų ap- 

renknma valdyba seka- 
Taipgi, draugai, turėsit 

už organą “Laisvę” iš-

Sckr. A. Trepkus.
(306-310)

Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro? Mano ofisas atdaras dieną 
ir .naktį. Darba atlieku ger^ii. 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuogerfaušial. 1

BAYONNE, N. J.
A. D. P. vietinė sekcija rengia ba

lių subatoj, 28 gruodžio, Kliubo sve
tainėj, 197 Avė E, kampas 19th St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 35 
c. ypatai. Grieš gera muzika įvai
rius šokius, tat kviečiame visus atsi
lankyti ir pasilinksminti. (306-8)

NEWARK, N. J,
L. D. L. D. 5-tos kuopos meti

nis susirnkimas bus pėtnyčioj, 27 d, 
gruodžio, po No. 79 Jackson St. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi nariai at
eikit, 
rinkti

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
l(su paveikslais)

“BALSAS

MOLINE, ILL.
M. V. ir M. Draugystės 

susirinkimas bus nedėlioj, 5 
sio-January, 1930, Industrial 
nėj.

i kyti
! tarti. Bus
! mam metui.
užsimokėti _
anksto už ateinančius metus.

Visi nariai at- 
yra svarbių reikalų, reikės iš
kuopęs valdybą.

Org. B. J. Sutkus.

(306-307)

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

Parlor, Bedroom, Dining Room, and Kitchen Suites 
, Didžiausiam pasirinkime.—Kaina žemiausia—Fornišiai 

garantuojami.—Galima pirkti ir lengvomis išmokestittiis.
PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI

DIDELIS PASIRINKIMAS

SLIAKERIS
—M i ..... . MIKAS RASODA

IŠ LIETUVOS I Duges Bondžinskaites

Social-demokratų “Revoliu
ciniai” Darbeliai

Maršrutas Mass. 
Valstijoj

(Tąsa)
II.

Parskubėjęs iš darbo Adomas, pirm ei
siant į stubą, pamatęs lijamą, šlapią skry
nią pribėgo prie jos. Tuojau pamatė sma
la didelėmis raidėmis užrašyta Gudelio 
antrašą ir pažymėta: “Iš Francūzijos”.

—-Aa,—kalbėjo jis sau.—Aa! Kokis pa
tarnavimas !

Pjęs į virtuvę, jis nusimetė švarką ir 
buvo bebandąs apsiprausti burną. Pama
čiusi motina, puolėsi kažin ką sakyti, bet 
Adomas* buvo pirmutiniu tarusiu:
Į ’-LLTai matai, mama, kaip jie gražiai at
simoka!?
Į —Ką, kaip?... Kam tas baksas? Tau? 
. —Nežinai?

s j —Sakė, sūnų, ar sūnui... Aš kito netu- 
lįiu,—-liūdnai kalbėjo moteriškė.—Jie toki 
pikti. Vėliau kalbėjo apie rytdieną. Sakė, 
aar .atvažiuosią rytoj...

—Kas atvežė?
—Šeši kareiviai. Militariškam automo- 

biliuj—troke.
—Aa...
—Bet kas gi toj skrynioj? Kūm jie mum 

atvežė? Sulijo.
Adomas persitikrino, kad motina nesu

pranta, nežino. Jis bandė išvengti atideng
ti liūdną paslaptį, trokšdamas paslėpti nuo 
jos menkos sveikatos visą dalyką. Bet kaip 
tatai padaryti? Nebei^manė. Pats save 
Smerkė už nesuradimą būdų išanksto to 
viso paslėpimui nuo motinos. Dabar turi 
pąsakyti, nors nežinojo, iš kurio galo pra
dėti.
-•—Mama...
; Tai taręs susigraudino. Iš akių pradėjo 

kristi, kaip rasa, sidabririės ašaros. Moti
na suprato, kad ne viskas gerai. Sugrie
bė Adomą už rankos, įsmeigė savo 
jo ir pusiau isteriškai suriko:

—Vėl kas blogo?... Tave?...
£?!...

—Nusiramink, mama.
—Sakyk, sakyk!—spausdama jo 

greit reikalavo moteriškė.—Kas?
' —Mama,—lėtai kalbėjo Adomas,

damas į'josios raukšlėtą, sumenkusį, rudą, 
tarsi varis veidą.—Ar tu neatsimeni, kad 
tėvas pareikalavo parvežti iš Francūzijos 
Juozo>kūną. Čia jis...

—Juozukas?
—Taip...
Moteriškė smuko laukan per duris. Iš

bėgusi lietun, apsikabino šaltą, šlapią ir 
šiurkščią skrynią ir ėmė isteriškai šaukti 
ir verkti:

—Sūneli mano, Judzuli! Mano širdele!...
Paskui motiną betgi ■ išbėgo Adomas. 

Pusjėgiai atplėšęs nuo šaltos, nemalonios 
skrynios, jis paėmė ją į glėbį, pakėlė tarsi 
mylimąją ir užnešė viršun, ramindamas:

—Pamiršk, $nama! Pamiršk! Nieko ne- 
^Hįlbės.

Atsisėdo jinai prie lango, kur sėdėjo tą 
baisiąją naktį, gavus tą nelauktą žinią. 
Gudelienė žiūrėjo į tą patį monotonišką 
kiemą, purviną, šlapią, nešvarų, nejaukų 
kiemą. Jos smegenys, visos gyslos, visi 
nervai vėl buvo užimti tuo pačiu liūdnu 
akordu. Adomas ją ramino, glostė josios 
menkus, nutrupėjusius plaukus, josios gra
žią, bet sumenkusią, kūdą, tarsi skeleto,

Adomas apkabino motiną, paspaude ir 
|tarė:

—Mama, lai tokia kapitalistinės sistemos* 
taisyklė. Kas dabar Juozu rūpinsis? Ar 
jiem galvoj?! Jei ji$ būtų turtingas—kas 
kita. Jei jis būtų numiręs už darbininkų* 
reikalus—vėl kas kita. Atmeni, kaip strei- 
kieriai gražiai palaidojo Lapkų?! Bet pa
miršk, mama. Tegul viskas bus pamirš
tą.. .Tavo sveikatą .ėda. ;

Nors Adomas motiną ramino, tačiaus jo 
paties krūtinėje virė neramumai. Jisi jau
tėsi pusspėkis. Ir tik 'reikalas pridaboti 
tiną jį užlaikė namie; verte nuduoti nepąL 
sančiu, linksmu.

UI. , •
Ant rytojaus, apie dešimtą vai. rytd at

ūžė tas pats autofridbilims’ trokas su kele
tu kareivių. Akyvaizdoje Gudelių, Kopkos' 
ir 'dar keliolikos artimų ir pažįstamų, ka
reiviai įdėjo skrynią į vežimą ir nuvažiavo 
į miestavą kapinyną. Paskui juos vyko 
Gudeliai su draugais.

Šalę dviejų gerokai apsenusių ir žolėmis 
apžėlusių kapų, miesto kapinyne buvo iš
kasta nauja duobė, aplink kurią stovėjo 
nedidelis būrys žmonių. Kareiviai įleido 
skrynią į duobę. Vienas iš jų užtrimitavo. 
Visi susirikiavo, atiduodami paskutinį pa
tarnavimą, iššovė iš šautuvų. Duobe pra
dėjo pildytis žemėmis.

Niekas neverkė.
Gale duobės stovėjo senjs Gudelis, Gude

lienė ir Adomas. Pirmasis keistai žiūrėjo 
į padanges: tarsi ko jieškodamas, tarsi orą 
spėdamas, dairėsi vengdamas nuleisti že
myn akis. Jo plika kakta buvo suraukta, 
kaip žmogaus, kuris viduje kenčia konvul
sijas, bet neturi pajėgos ir balso išreikšti.

Gudelienė susiėmė abiem rankom už 
Adomo dešinės ir laikėsi įkibusi, tartum 
tai buvo jos vienatinis išsigelbėjimo įran
kis; lyg tai buvo paskutine priemonė, ku
rią paleidus, ji pražūtų, nugarmėtų kur tai 
žemyn, kur tai giliai, pas tą didelę, žiau
rią, nelemtą skryhią. Ji taipgi nežiūrėjo į 
kapą, bet į rūmų, tykų, kaip numirėlio, 
Adomo veidą. !

Ištikro, tai buvo jos vieHatinis-,:ramstis; 
vienatine viltis; vienas ir tik vienas, galįs 
jai padėti, ją paguosti, ją apsaugoti.

—Trys kapai—mūsiškių kapai;—lėtai, 
bet stipriai pratarė Adomas.—Lapkus, To- 
filė, Juozas.. .Visi dar jauni; visi trys be 
laiko...

—Adomai,—tykiu-, Abejutiškų tonu pra
bilo motina,—ar\tu tikras, kad čia buvo 
Juozas, o ne kokis kitas? Kodėl jie neleido 
mum pažiūrėti 'ir pamatyti.. .Juk tai mūs,' 
mano vaikas, o ne jų...

Rasi bijodamas užgauti, ar nenorėdamas 
labiau sugraudinti suvargusią ir bejėgę 
motiną, pamąstęs, Adomas atsakė:

—Aš manau, mama, kad čia buvo Juo
zas.. .Pagaliaus.. .Jeigu ir ne Juozas, tai 
kokis skirtumas? "Kokis skirtumas?!

“Sliakerio” Spausdinimas Per 
Laikraštį Sulaikomas

—Kas tave išmokė tatai žinoti?—liūd
nai klausė motiha Adomo.^-Kas?

• —Ko?—nesuprato jis.
—Atspėti, numatyti?

‘ —Ką, -mama ?
—Tu, kaip kokis mokslinčius, kadaise iš

pranašavai.’.,.
Sūnus nesuprato motinos kalbos..
—Ką išpranašavau?—nekantrajo jis.
Motina nusiblaivė. Atsipeikėjo. Atsi

grįžusi į greta sėdintį Adomą, ji, ką tai 
giliai mąstydama, pridėjo:

—Aš atsimenu viską... Atsimenu tą va
karą, kuomet mes čia pat sėdėjome ir tu 
bareisi su Juozeliu. Tu jam sakei: “Kol 
sveikas, jaunas, neši savo gyvybę į jų ran
kas—jie tave giria, rašo Spaudoj, atvaiz
dus deda į laikraščius; didvyriu skaito. O 
kuomet numirsi — nei 
kniauks. Kur tu, vaikei,Išmokai tą tei
sybę suprasti?

VARNIAI; ■ — Besirengiant 
mums švęsti pirmąją rugpjūčio, 
social-demokratų vadukai dėjo 
visas pastangas, kad tik nepri
leistų darbininkus iš savo ko
lektyvo prisidėti prie demon
stratyvaus šventimo. Social-de
mokratų ; vadų štabas paleido 
apyvarton visokias priemones. 
Tuos, kurių! negalėjo savo melu 
ir plepalais! nuveikti, stengėsi 
įbauginti,' kad jie nedrįstų da
ryt revoliucinių įšstbjimu,—gir
di, “supūsi ( ! stovyklų j ”. Kitų 
ir tas neveįkia,| tai įpriėš Juos 
s^-d.vadai. jcįeddsi didžiausiais 
revoliucipnieijiąi$ Jr kalba,, kad 
reikėtų įijit^rigu$,' demonstraci
jas suruošti protestus ke|į ir 
tt.; tik, girdi, mes stovykloj! tai 
ką? gi padarysim. .. Prieš* kai
riuosius social-demokratų vadai 
griebiasi šlykščiausių šmeižtų. 
Bet jei ir visos tos priemonės 
negelbsti, tai baugina savo ko-' 
lektyvo darbininkus ir valstie
čius, kad išmes iš kolektyvo. 
Vienas jų kolektyvo darbmin- 
kas 1-ją rugpjūčio prisidėjo 
prie šveitimo. Social-demokra- 
tų vadai pastatė ji vienoj plot
mėj su žvalgybininku Visockiu, 
kurs buvo išmestas iš. jų kolek
tyvo, norėjo ir tą darbininką 
išmesti, tik apačių spiriami to 
nepadarė. “Balsas”.

Londonas.—Londono bur
žuaziniuose politiniuose ra
teliuose kalbama, kad Mac- 
Donaldo valdžia gali žlugti 
greitu laiku. Pranašauja
ma kiti visuotini rinkimai,' 
prieš Velykas.

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iŠ fašistų darbų. Kiekvie
nus Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ” t
“BALSO” KAINA AMERIKOJE r

Metams .... 
h menesiams

Adresas užsisakyt “Balsą 
Pr. Gartcnstrase 6, b. 
Reich, “Balso” 
Germany.

Kas užsisako 
ftuom pat remia 
bininkų spaudą 
kovai prieš fašistų valdžią.

Norwood, 25 d. gruodžio, 
vakare, Liet. Svetainėj, 13 St. 
George Avė. Bus L. D. S. A. 
narių ir simpatikių pasikalbė
jimas^

So. Boston, 26 d. gruodžio, 
L. P. K. Svetainėj, 376 Broad
way. Bus L. D. S. A. narių 
ir simpatikių pasikalbėjimas, i

Worcester, 27 d. gruodžio, 
Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Bus L. D. S. A. narių ir simpa- 
tikįų pasikalbėjimas.

. Hudson, 28 gruodžio, Liet, 
svetainėj,. School St. Koncer
tas su prakalbomis.

Stoughton,' 29: d.' gruodžio, 
po pietų, Liet. Svet., 24 Mor
ton St., bus prakalbos.

Mdhtello, 29 d. gruodžio 
vakare, Lieti Taut. Namie, bus 
prakalbos.

Bridgewater, 30 d. gruo
džio, bus pasikalbėjimas.

III II11II III   M -ya

ELIZABETH^ N. J» -
Teatrą ir balių 'rangia1 Lietuvių 

Darbininkių Susivienijimo 4 kuopa, 
Literatūros Draugijos 54 .kuopa t ir 
Darbininkių Susivienijiino I Rajonas. 
Stato scenoj triveikšmę komediją 
“Nervai.” Įvyks subatoj, 28 d. gruo
džio, Ukrainų Svetainėj, 214 Fulton 
St., tarpe 2 ir 3 gatvių. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Gerbiamieji vietos 
ir apielinkės lietuviai! Mūsų kuo
pos ir rajonas s|ato 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 patyrę, iš Brook
lyn, N. Y. Kviečiame visus vietos 
ir apielinkių lietuvius atsilankyti ir 
smagiai Įaiką praleisti. Tik, susi
mildami, paskirtu laiku būkite, .nes 
po perstatymui bus šokiai. Įžanga 
50c ypatai. Kviečia rehgėjai.

304-6

i

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MAHANOY CITY, PA. t
V

Iš priežasties blogo oro( nes labai 
lijo), “Laisvės” Choro pamokos 19 
d. gruodžio neįvyko'. Kadangi yra 
nutarta choro pamokas laikyti ket- 
vergais ir kadangi sekančiam ket
verge pripuola antra diena Kalėdų, 
tai sekančios .choro pamokos įvyks 
2 d. sausio, 7-tą vai. vakare Aidu
kaičio svetainėje, 1139 E. Mahanoy 
St. Malonėkite laiku susirinkti. At
siveskite ir naujų, narių prisirašyti 

chorą. :
Už Komisiją J. D. Taunis.

(306-307

ryba nutarė išleisti “Sliakerį” knygos for
moje ir kadangi spausdinimo darbas jau 
pradėtas, todėl su šios dienos numeriu apy
sakos spausdinimą per laikraštį sulaikome. 
Už kokios poros savaiciij “Sliakeris^ bus 
gatavas knygoje, kur kiekvienas skaityto
jai skaitęs ^ęr “Įkaištį,” gal^s baigti.’ 1

Drg. Rasoda, “Sliakerio” autorius, aty- į 
džiai peržiūrėjo “Sliakerio” dalis, kurios 
perėjo per “Laisvę,” ir jas dąr pertaisė 
taip, kad apysaka dabar dar sklandžiau 
skaitysis. Tai įms apie 300 puslapių kny
ga, kurios kaina bus tik 50c. už vieną.

Todėl kiekvienas “Laisvės” skaitytojas, 
noris įsigyti apysaką “Sliakeris,” turi tuo
jau duoti užsakymus. \ Kaip tik pabaigsi
me spausdinti, tuojau išsiųsime knygą. 50c. 
galima siųsti pašto ženkleliais (stampomis) 
sykiu su užsakymais. Knygų platintojai 
kviečiami užsisakyti pardavimui.

Užsakymus siųskit tuojaus! i z 
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

j mokėjimu ir labai reikalinga 
i pinigŲ. Todėl prašome drau- 
j gijų komitetų išlyginti užsili- 

skaičius draugijų, j kusias “Laisvei už spaudos 
kartotu tenbkai padaryti spau- darbus ir skelbimus visas sko- 
<|oa darbai ym dar neužsimo- las. Tas daug palengvins 

Baigiantis metams, dienraščiui atsiteisti su tais, 
turi daug įvairių iš- kuriems , jis skolingas.

kur kiekvienas skaityto- 
LaisVį,” galės baigti.’ 
Sliakerio” autorius, aty- į 
“SJiakerio” dalis, kurios

Klaipėdoj užsidarė “Am- 
lit”, Fordo automobilių sky
rius, kurio direktorium 
vo p. Liandsbergis. Iki 
Klaipėdoj j buvo 2 Fordo 
tomobilių skyriai.

bu- 
šiol
au-

“RAUDONĄ.!) ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

, nuo "naujų metų pradėjo eiti 
Has savaite ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir- 

' ‘ ma. '
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

yra. viepĮntėJįs Sovietų ySąjun- į 
goj lietuvių kalba laikraštis, ; 

/ kdris’ .talpina ,dauą j į Vairiųžinių . 
iŠ lietuvių kolonijų gyvenimo.

'“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš poljtjįnio ir .ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 1 
bendradarbiauja skaitlingas sėl- 
korų darbkorų, proletarinių ra- ' 
šytojų ir poetų skaičius.1 ■ ■ •' ' %

Kiekvienas darbininkas ir 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ėi- 
/lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals- 
tiejįais*
Užsisakyt metams Amerikoje 
ir šiaip užsienyje kainuoja 
2 doleriai, putei metų 1 dol.

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

“Raudonasis Artojas”
UI. karia Marksa No. 14, 

MINSK, U. S. S. R.

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

rinkimas įvyks trečiadienį, 25 d. 
gruodžio, Piliečių Kliubo svetainėj, 
376 Broadway. Pradžia 8-tą vai. 
vakare. Visi nariai, būtinai privalo
te ateiti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi bus valdy
bos rinkimas.

Sekr K. Z.
(305-6)

MATTHEW P. BALLAS
. ; (BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

734'Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Išbalzamuoja ir laidoja nuni
rusius ant visokių kapinių. No
rintieji geriausio patarnavimo 
ir už Žemą kainą, nuliūdinto 
valandoje šaukitės pas mane. 
Pas mane galite gauti lotus ant 
visokių kapinių kuogeriaūslose 
vietose ir už žemą kainą. «

ATEINANČIU METO MADOS

FORNISIAI
IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

į /
.1 K 4

n
/(

—.
4

c

MACYS BROS. FURNITURE CO.
' 198-200 GRAND STREET ‘

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

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

IMI

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare SOc; po 6 vai. vakare Tie. 

z Antroj klasėj lašais išsimaudymas •EX1 K A lr miegojimas per visą naktf Centūl 
trečių lubų, onngam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Natijni perdirbta RusiŽkai-TurkiSka Pirtis dabar atidari naujau 
sios rūšies maudynes, su moderniškais pagerinimais, -čia įtaisyta į 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu Šulinio vandeniu ir mažesnis ■ 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

U t ar ni akai a
,.,l z I .. , , , .It> lįf milutL.-

Trys gariniai kambariai delei išsipSrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas jrrfegojimui kamba- 

. rys; taip pat RESTORĄNAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevuisė Sts.

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

iwmniffiiwB
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Laikraščiai, Kuriuos Visi Darbininkai 
Privalo Skaityti ir Platinti

.• Nors darbininkai yra pasida- DESTEPTEREA, savaitinis, 
linę į tautas, kalba skirtingo- rumunų, ‘
mis kalbomis, tačiaus jie, ypa
tingai Amerikoje, yra gyveni
mo priversti dirbti ir veikti 
bendrai: tose pačiose dirbtuvė
se ir fabrikuose. Jie yra iš
naudojami tų pačių kapitalistų 
ir spaudžiami tos pačios kapi
talistų valstybės. Norint pa- 
greitint išsiliuosavimo darbi
ninkų valandą, reikalinga švie
stis ir organizuotis. Kad tą 
pasiek ils, reikalinga, kad kiek
vienas darbininkas skaitytų ge- 
rus*iaikraščius, . kurie- jam iš- 
aiškintų leipamąjį momentą • ir 
nurodytu ! kėlius į išsiliuosavi-

j DaŽnhi * daugelis lietuvių su
sipratusių. darbininkų bando 
paagituoti kitataučius darbinin
kus prię darbin. apšvietos. Bet 
kuomet pastarieji paprašo re
komenduoti jiem kokį nors ge
rą jų kalboj laikraštį skaityti, 
tai neturima ir adreso nežino
ma. £ia it susiduriama su ke
blumais. Kad užbėgus tam ke
lią, mesžemiau 
visų komunistinės 
ties laikraščių antrašus, 
tik eina J. V. Tikimės, 
draugai lietuviai 
tuo pasinaudos ir pašalins ke
blumus, su kuriais susiduria.

Štai tie laikraščiai:
DAILY WORKER, J. V. Ko

munistų Partijos organas, 26- 
28 Union Square, New York,

York

italų, 
York

talpiname 
kryp- 

koki 
kad

darbininkai

ELORE, djpnraštis, vengrų, 
, 26 Uniop Sq., New' York City, i E ’ F' Į

ETEENPAĮN, dienkast, finų, 
’54 Belmdpt St., Worcester, 

b Mass. T
FREIHEIT, dienrašt., žydų, 
•- 30 Union Sq., New York City 
LAISVU, dienraštis, lietuvių,

46 Ten Eyck St., Brooklyn,!

UADNIK, •dienra.šfj., So. slavų,

1343 E. Ferry St., Detroit, 
Mich.eS. <4 irut;*

EMPROSS, savaitinis/ graikų 
433 W. 41st St., New 
City.

IL LAVORATORE , sav.,
89 E. 10th St., New 
City.

NOR ASHKAR, saV., armėnų, 
' Box 441, Madison Sq. Sta., 

New York City.
NOVY MIR, savaitinis, rusų, 

30 Union Sq., New York Cjty.
NY TYDpsavaitų skandinavų, 

930 Belmont Ave., Chicago.
OBRANA, savait., čekoslovakų, 

347 E. 72hd St., New York 
City.

ROVNOST LUDU,' savaitinis, 
slovakų, L *
1510 W. 18th StJGhicago, Ill.

TRYBUNA ROBOTNICZA, 
savaitinis, lenkų, vį* »■-

5327 Chene St., Detroit, Mich.
JUS ILM, savaitinis, estonų, 

1787 First Ave., New York 
City.

AMERIKAS ZIHNA,'dvisavai
tinis, latvių, c-o Preedin, 
794 Home St., Bronx, N. Y.

DER ARBEITER. dvisavaiti
nis, vokiečių,
26 Union Sq., New York City.

SAZNANIC, dvisav., bulgarų, 
1343 E. Ferry Ave., Detroit, 
Mich.

RODO SHINBUN, mėnesinis, 
japonų, 
145 Turk St., 
Cal........ .

; VANGUARDA, 
tugalų, 
c-o Maria C.

I '49 William St., 
ford, Mass. . ,

'VIDA OBRERA, men., ispanų,
43 E. 125th St., New York 
City.

į WORKING WOMAN, mėnesi
nis, amerikonų,
Womens Depf.y CP USA, 43
E. 125th SU -New York City.

TELEFONAI: M^nOfl9669Bell, Oregon 5186

LIETUVIU GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

kreiptis prie manęs.

KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

San Francisco,

mėnesinis, por-

Correia, 
New Bed-

1 1&06 S.* Racine Ave;, Chica- YOUNG WORKER, hjenesinis,
< A» ■* * ~\7 r\. i i n-\ /«• wa w» lint rV4- T r> rvi in r\ -P, go, Ilk vr ;

TE VERI, dienraštis, Tinų, 
P.’O. Box 99, Astoria, Ore. !

TYQMIES, dienraštis, finų,
Box 553, Superior Wise.

UKRAINIAN DAILY NEWS, 
dienraštis, ukrainų.

17 E. 3»fcSt., New York City.
VILNIS, dienraštis, lietuvių,

311.6 S. Halsted St., Chica
go, Ill. - ......

Young Communist League of 
USA., 43 E. 125th St., New I
York City:-

YOUNG PIONEER, mėnesinis, 
Young Pioneers of America, 
43 E. 125th St., New York 
City. ■ ’

DARBININKIŲ BALSAS, mė
nesinis, lietuvių, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

apie j

SISTAS IS KANADOS
(Tąsa nuo pusi. 2) 

bą. Kaip nutarė, taip ir pa-Į 
darė. Tuojaus susirišęs savo 
“kilnojamąjį inventorių“ Į 
pundelius atpleška į miestą. 
Suranda sau “burdą,” apsidai
ro ir tada prasideda jieškoji- 
rnas darbo. Įieško dieną, jieš- 
ko kitą, savaitę ir dar kitą, o 
darbo kaip nėr, taip nėr. Pa-Į 
paliaus sužino, kad reikia j 
turėti pažįstamą bosą ir jam Į

. CASTON KOPSEVICH

mrti ■ Philadtlphijo? muzikos kon- 
duoda lekcijas ant srnui- 

WMTOtieji. kad jūsų valkai bū- 
amui kinin kai s; kreipkitės į 

gausite tik rai profesion
■■Mk- Kreipkite Šiuo adredi

N. fiith Street 
BingkADELPHiA, pa.

ir ke*vergai)*:
J

t gerai užfundyti, nefundijus 
(bosui darbo negausi. Suradęs 
(reikiamą pažintį su bosu, pra- 
1 deda girdyti jį diena iš diepos, 
i o išleidęs paskutinį centą, 
dažnai darbo negavęs, leidžia
si vėl toliau, kur, jo supratimu, 
atrodo geriau.. Kaip tada jis 
jaučiasi, negali įsivaizdinti ir 
be sąžinės žmogus, aišku, ne
supras, bet ir suprasti nenorės;

Kartais•„ laukęs, laukęs to 
“čenčiaus,“ gauna -> padirbėti 
kiek dirbtuvėje, neužmiršda- 

I mas užfundyti savo “gerajam“ 
j bosui-. Padirba kiek .nors ir 
j štai jo gerasis bosas patylom 
praneša jam: “No more«work, 
John.“ Atsiėmęs iš dirbtuvės 
kelis 'centus, 'vėl leidžiasi to
liau darbo jieškodamas ir vėl 
jo tas pats laukia. Gerai, .jei 
kam tenka ilgiau pasilaikyti 
prie darbų, Ht>et daug dideshė 
dalis vargsta bejieškodami 
darbo. , .

Tai tik viena medalio pusė 
ir toji pati neaiški, it seno pi
nigo, o kur kita?
' čia buvo piešiama ‘“steady” 
darbininko b$klė, o kaip gy
vena “spare“ darbininkai?*

Dirba ir mano sau darbinin
kas: “Tas gerasis darbdavis- 
bosas padidins algą ir ilgiau 
pasiliksiu * pYie darbo. Ir‘kaip 
gi nepadidins?. -Juk jis mato, 
kaip bliaukia prakaitas per 
pliką kaktą, kuri spėjo nu
plikti dar jaunam esant. Jis 

Į mato, kad dirbu net pajuodęs, 
o prakaitas plaudžia akis j ir 

i gerklę be dantų,*-kurie spėjo 
j išbyrėti nuo-trenksmo.“ ‘

Staiga pasigirsta to “gero
jo“ boso niūrus ir piktas bal- 

įsasį “Hurry'Up, John!“ Dar
bininkas ’sukaupiu paskutines 

1 jėgas, puolasi prie mašinos ir,

žiūrėk,, kame-norslįkliuvo; siį- 
žeidėu' Iš sveiko ir jauno vyro1 
lik,o ubagas,. , . ..... |

1 Kompanijos mėgsta šūkauti, i 
Kad jos aprūpinančios darbi
ninkus ir ligoj, ir susižeidus. 
Kodėl nepasirūpins tada, “kai 
mato aiškiausiai, kad-tas žmo
gus' yra grabo, o ne žemės gy
ventojas.
r -.tt

Iškasamųjų Turtų Darbininkai
Iš iškasamųjų " turtų Kana

doj yra pažymėtini šie: aukso,! 
sidabro, vario, nikelio, drus- i 
kos, anglių; prie’jų priskiriu ir 
kitas versmes skysčių pavyda- 
le.

> . ♦ 'S f V, b f <\ A ■ .

Turiu pažymėtŲikad ‘šie- Visi 
darbai turi... artimo sąryšio, 
taip darbo,’-taip ir sąlygų^ pa
našumu;. todek atskirai 
kiekvieną ■ nekalbėsiu.

Noriu pakalbėti, apie mai
nas, kuriose dirba , nemaža ir 
lietuvių. Pradedant mamose 
darbus,: atvažiuoja darbininkai 
tą darbą prityrę, į mažai -ap-i 
gyventą aroa visai neapgyven
tą vietą,, pasistato sau lindy
nę, kempę. Pagyvena kiek lai
ko, it laukiniai, o paskui kom
panijos pastato kiek gyvena
mų namelių ir tuojaus prade
da reikalauti naujų darbinin
kų, kad galėtų senesnius iš
mesti iš darbo, žinoma, už 
tuos savo namelius’ lupa ne
žmoniškas nuomas. Bedarbių 
esant daugybei, pradeda' 
plaukti iš visur darbininkai ir. 
tie ponai žino, kad esant dar-j 
bininkų pertekliui, galima len-j 
gvai nukapoti algos ir senus1 
darbininkus išmesti iš darbų./! 
Sužeisti arba netekę sveikatos! 
darbininkai visai yra be jokios j 
priežiūros.

Daug turi panašumo su 
pramonės darbininkais ir dirb
tuvėmis, . >

Gelžkelių Darbininkai
i j

Kanadoj yra dvi žymesnės: 
gelžkelių kompanijos— C. P. ( 
R. ir C. N. R. ir keletas mažes
nių (N. O. C. T., N. P., R. R., 
G. R.). Čia dirba nuolatiniai 
ir “spare“ darbininkai, bet vi
sų būklė labai prasta. Nuola
tinis darbininkas vos gali pra- 

Į misti su savo šeimyna. • J Jei 
nuolatinių ne kokios sąlygos, 
tai ką bekalbėti apie “spare” 
darbininkus.

Žvejai.
■ Nors darbininkų skaičiumi 

maža darbo sritis, tačiaus bū
tų verta paminėti del įdomu
mo. Tik trūksta man gabumo 
ryškiai atvaizdinti tų žmonių 
gyvenimas.

Drąsių vyrų būrys išplaukia 
į giliausius ir šėlstančius van
dens plotus, lyg tie laimės jieš-j 
kotojai, bet dažnai apsivylę į 
ir nieko nelaimėję, lieka ban
guojančio ežero, jūros ar upės 
auka.

Palikę savo šeimynas di
džiausiame rūpestyje, nardosi 
vandenų gelmėse, tikėdamiesi 
laimėti nors duonos kąsnį, bet 
labai dažnai ištikti nelaimės, 
it toji peteliškė prie lempos 
sparnus nudegusi, tragingai 
žūsta. Taip ir žvejai, ištikti 
audros ar šalčio, liekasi auko
mis tos giltinės. Jei kelionė 
laimingai.: pavyksta, tai gauna 
į menesį iki $40, o jei ne, tai 
su įviskuom kvit. , i. , . i

< Tą galėtų aprašyti tik gabi 
plunksna norvego Andersono, 
o;aš lauksiu iš pačių, žvejų pa
pildant šįąs^ žinįas.^r.

Prekybos Darbininkai r 
i --Iš paviršiaus atrodo, kad 
(pastarieji tai jau tikrai laimin
gi,!, bet taip nesama. Dirbti 
tenka ilgiausios valandos', dar
bo -produkcijos reikalaujanfa 
vis didesnės ir didesnės, o-at
lyginimas /visai menkas ir tas Į 
dar apkapojamas. Tik visas 
nusiraminimas, kad darbas pa
togesnis, ant kūno drapana! 
švaresnė.
u Apie'miško ir^viešųjų darbų 
darbinjpkus prisieina ■■•aprašyti 
atskirai/ mes! -čia daug pras
čiau darbininkui - yra Lir dar 
daugiau “iškyla į aikštę kapi
talizmo sistemos''supuvimas ir 
jos siautimas einamuoju mo
mentu :.. ’<1^ • ■ U
n Manau, apie t$ dalyką para
šyti atskirai, tąi čia pralei- 
džiu-^-dovanokit. t 1 

(Bus daugiau)

Varpas Bakery, 54 fflaujer St., Brooklyn, K. Y.
A. M. Knkhunas. Savininke Tel. Stagg 6533

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad i 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po šaujas pasiimu; nes ■ 
jiems labai patinką, kad 'švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra-'f 
žiai dega ir puikiai kvepį!” ’ ' ' . t ‘ v

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence,* 
Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šimtų jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU-; 
xSKAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par-1, 
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai; 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų, 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli! ’•»

DARBININKAI STOKITEĮ AUGŠČ1AUSIĄ PRIEGLAUDĄ‘ . LIETUVIU AMERIKOJE
■ ' ' PASKELBTAS VAJUS ŽEMESNE 

z ĮSTOJIMO KAINA *
■ įjus prasideda su Spalio 1 diena ir tęsis iki 
Naujų Metų. Centro Komitetas vajaus laiku 
VIENU DOLERIU NUPIGINA ĮSTOJIMĄ

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

tetas Įsiūlo uz gavimą ųąujų narių:
Nutarta duoti ■. kiekvienai^ naritii; gavusiam ne 

mažiau kaip 10 naujų narių labai gražią plunksną 
' (fountain pen), ant kurios ;bus pažyųieta, 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 gaus 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. '

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę
Pirmame Skyriuje $7.00

Antrame Skyriuje $13.00

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metą amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtines: .
Pirmame skyriuje $150, Antrame - O00, 

; fr^čialįe - $600, ^eivirtame t $1,000
; _____ ________ _________ >---- ------------------- >'----------1 ! 1 • • . • • ; * r , 

Visur organizuokite kuopas Ą. P. L; A. iUkalbin- 
kitė liėtuvipį ^rašytis į jau fc^vtio j arčias kuopas. 

' Už *prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų. 

n j. miuauskas . 
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

- \ .. ; ■ . ’ .. . ;

fcmokihame pilnai apie automobi
lių‘mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatomą.1 Elektra degimas 
atydus, Mechaniko kursas—,-.$75.

■ ’taipgi mažėsniš kursds—ūžlaiky- 
į nias aUtomobfliaus ’Ir važinSjinfas 

(laisMus garąntuojame)_J—.-$25 
Specialiįkąs. ktiųsąs važinėjimų $10. 
Mokiname 'nętuvru ji*' anglų kal- 
b'oje:iV' Mbkytojum1'' yta 'lietuvis, 

school i&'iyrssn 

228 Sąconct Ąve,’, Čor. 14th St. F viii. 1 vakarė, nedėldieniais 10
■ ' Ydrlt ' , ‘ k Hki j.2,vai.;ryte. < ». >

/N ? t « •
AUTOMOBILIŲ 

TECHNIKOS MOKYKLA

'New Ydrk </

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

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

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

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI j
u,267 Diyįsion AvenUe, Brooklyn, N. Y.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS IJGOS • | * .

KreipUįlcs į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos if Nervų Ligų, visokiu Chroniškų., 
Skaudulių, P.endro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- :

I" vpsvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mošlažarnčs _Ligų»
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, PHučių/'KvSp’ijojamųjų Dūdų, Nosies_ ir

‘ Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų
i Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nųsimi- 

'/r-'- i n^’ jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų
S ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 

siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 

hu. Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.
i PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYK4 , ’jj 

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboralorijoa Bandymai

DR. 'Z I NS HOW 16th ST. N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Jrving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus pricias?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas Įraro, bet 

ir j grabę paguldo, liet tie, kurio vartoja po platiq Ameriką pagarsejnsina
>T1 , , (Miltelius nuo Šalčio) jokių Šalčių nebijo. UiUrban s Cold Powders 7Bc už apsiginkluok nuo savo 

amžino piiefio i •.
_ m s yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—ridu.Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug riipeačių Ir

sunkių ligų. 25 centai už skrynutę. ,,
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

.SiųsdaiAl pinigus 
su savo adresu, užrašykite: 

ERANK A. URBAN'S PHARMACY 
151 Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

l’aB>r«Sęs. siunčiu VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit
URBAN S COLD POWDERS ir URBOLA. »ų nurodymais, kaip

Vardas

No-----

Id lesias

O

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58tn ir 59ths New York City u

T4. » ĮėjimasI iŠi . NWL ^rn
Įsteigta 25 metaiv Būk neprigulmlnghs. Išmok karų amatą ię pro* 
dek kelią R pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbiihų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą, r 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinipiatf užtikrintas. » 
Klases dieppmis ir .vąkarais. _ ■ J

t Užganėdinimets, Leidimai ir "Darbas' Užtikrintai j 
—-------- r > j - . :________ ___________i-..........—>■*<

Mich.eS


VIETOS ŽINIOS i
Metinis Mitingas A.L.D.L.D. 
Pirmos Kuopos

A. L. D. L. D. 1-mos Kuo
pos metinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 26 d., 
1929 m., 8-tą vai. 'vakare, 
“Ląįsvės” svetainėje.
; - Kaipo metinis, šis susirinki
mas yrą svarbus, ir visi nariai 
turite > ateitį. Bus rinkimas 
kuopos valdybos 1930 metam; 
peikia-išrinkti delegatus į ant- 
ęo . apskričio konferenciją. 
Taipgi) turime išrinkti delega- 
tus i Draugijų Sąryšio konfep 
renęiją. Matote, draugai ir 
drąugją, visa , tai, ,ipes .turiu? 
būtinai atlikti tame susirinki- 
jpę»' .O jeigu jūs visi sykiu ne
sirūpinsite organizacijos i/eL 
kalaįs, tai kuopos valdybos ne- 
kąltinkite.

aL. D. L. D, Pirmos K p.

Šifrino “Žmogžudystės” 
Byla Atidėta
' Drg. Wm. Shifrino teismas 

atidėtas iki vasario 17 d. Jis 
teisman patrauktas, neva kaip 
antro laipsnio žmogžudis. Bet 
jo “žmogžudystė” tame, kad 
jis, užpultas kelių ginkluotų 
galvažudžių, besigindamas į- 
varė vienam į šoną kišeninį 
peiliuką. , (

Shifrinas ^ra veikėjas .kai
riosios valgių krautuvių tar
nautoji] unijos. Galvažudžius 
ant jč užsiundė socialistaujan- 

. ti vadai geltonosios United 
Hebrew Trade Unijos.

Jeigu jis, nebūtų apsigynus, 
tikrai butų' likęs nužudytas.’

Jis daba? laikomas po $15,- 
000 paranka. 'Shifririo bylą Į 
veda Tarptautinis j Darbininkų 
Apsigynimas.

LAISVI

Org. J. Jankūnas.
(306-307)

Mirė “Laisvės” Advokatas 
G. E. Roe, Laimėjęs Bylą 
Su Kun. Petkum.

Hooverio Valdžia Prieš 
Kairiuosius Šiaurius

Jungtinių Valstijų valdžia 
atvirai lošia streiklaužių rolę 
prieš Brook lyno ir New Yorko 
šiaučius. Prezidento Hooverio

fšikAif atkišo, revolverius ir lie
pė iškelti rankas aukštyn E. 
Kllmbnd’ui ir jo sūnui. Plėši
kai pamatė ant Iškeltos senio 
rhnkos Žiedą, it paliepė jį nu
mauti ir Jiems atiduoti. Se
nis pradėjo prašyti, kad jam 
paliktų jį kaipo atmintį nuo 
pačios, mirusios keli metai at
gal. j Plėšikai piktai sukeikė 
ir liepė pasiskubinti; kada se
nis dar lūpas atvėrė, maldau
damas palikti jam tą žiedą, tai 
plėšikai abudu šovė iš revolve
rio ir užmušė jį ant vietos. 
Taip žiedas ir likosi ant jo 
piršto. '
'Po'to, išsitraukė jiedu $75 

iš krautuvės re^lžisterio, susė
do į automobilį ir nubirzgė sa
vais keliais. ’

Miesto Daktarai Tvirtina, 
Kad Dabartinis Alkoholis 
Ne Taip Jau Nuodingas

Vyriausias New Yorko dak- 
tai’Aš-kvbtėjas Norris, ir mies
tinis nuodų tyrinėtojas Dr. Al. 
O. Gettler viešai skelbia gėri
kams suraminančią žinią: šie
met labai retai kur pasirodo 
mieste medinis ir kitoks nuo
dingas alkoholis; alkoholium 
nusinuodijusių skaičius labai 
sumažėjo, palyginant) su per
nai metais.

Bet jiedu persergsti, kad 
yra kenksmingas ir gėrimas

?rečiad., Gruodžio 25, 1929

Pereitą sekmadienį numirė 
£Tew Yorke Gilbert E. Roe, žy
mus advokatas, kuris sėkmin
gai .išvedė “Laisvės” bylą su 

jgu Petkum. Bet tai buvo 
.a ne pirma laisviečių pažin

tis su Roe. Laike pokarinių 
Palmerio-Wilsono ablavų prieš 
kotnunistus, kada buvo pada
ryta valdžios agentų užpuoli
mas ir ant “Laisvės,” per ad
vokatą ' Roe “Laisvė” išgavo 
svarbiuosius dokumentus ir 
knygas, kurias buvo išsivežę 
Palmerio šunsnukiai.

Giftiert E. Roe buvo pažan
gos Smulkiai buržuazine pra- 

‘ Kada į Jungtinių Vals
tijų prezidentus kandidatavo 
^trečibsię>š” partijos žmogus 
senatorius Robertas' M. La Fo- 
lette, Roe buvo vyriausias jo 
kampanijos manadžeris ryti- 
nėjė - pusėje Jungtinių Valsti
jų.’ JiėdtP buvo draugai huo 
molčyklbs dienų'; sykiu ėjo ad
vokatūros* mokslą Wisconsino 
Universitete.
J“ _______
vok^tas Jungtinių Valstijų Se
nato* Komisijos, kuri tyrinėjo 
’peraugštas kainas gazolino ir 
'kęfosino produktų.

1922 m. jis reakcionieriaus 
Lusko jbylojė ' stojo už Moky
mų ■-1 Jniją, kurios narė Sara 
Yamsaitė, virimo mokytoja, 
buvo atstatyta nuo tarnybos

“darbo” (ištikro kapitalo) mi- 
nisteris Davis per savo komisi- 
onierių Charles G. Woodą at
siuntė laišką 22-iem čeverykų 
dirbtuvėm; jų bosams įsakė 
paskelbt lokautą prieš visus 
darbininkus, p r i k 1 ausančius 
prie kairiųjų ir komunistų va
dovaujamos Independent Shoe 
Workers Unijos. Tuo .pačiu 
žygiu Amerikos darbo ministe
rija, su prezidento • Hooverio 
žinia ir užgynimu, perša bo
sams Shoe Workers Protective 
Uniją, priklausančią streiklau- 
žiaujančiai Amerikos Darbo 
Federacijai.

Per Kalėdines Šventes Ypač 
Yra.Tėmijanįi Giminės 
^ąbė^jiivBtądariy

,Po|ięįja detektyvai žino, 
kad .’laikė kalėdinių švenčių 
plėšikai, ir žmogžudžiai taipgi 
atsimeną ,savo motinas, tėvus 
ir kitus artimuosius ir atva-

šviežios “naminės”; sako, ger
dami naminę, žiūrėkite, kad 
ji būtų ilgokai išsistovėjusi 
medinėse bačkutėse. Abelnai 
pataria negert alkoholio, jeigu 
nežinoma, kaip ir iš kur jis į 
pareina.

Labai didelė dalis šnapso, 
kurį pardavinėja būtlegeriai, 
yra namie daryta, . bet šiek 
tiek tas alkoholis būna apva
lytas arba palaikytas medi-| 
niuose induose.

Įf 192&-1924 m. Roe buvo ad- žiuoja .jų, aplankyti bei dova

munistiniais bei šiaip kairiai
siais darbininkais, f
T’i927 m. miestiniuose New 
Yorko rinkimuose, Roe buvo 
gąlva advokatų komiteto, ku
ris darbavosi už “socialistą” 
kaųdidatą į teisėjus, Jacobą 
Pank^hą.

i Jis ] rašydavo < straipsnius 
žurnalams ir buvo autorius 
dviejų knygų “Mūsų Teismų 
Oligarchija” (keleto valdžia)
ir “Peržvalga Pąrinktįrių Nuo- 
mopių- Augščiausįo Teismo
Vyriausių Teisėjų Dixono ir 
Ryano.” ■ • -„..v

Nors 1kartąIRpe kejis metus 
tarnavo, .kaipo, augštešnio ap
skrities .teismo f ttęisėjas, bet 
šiaip 
jokią . . . .

Jis yįešąi į pareikšdavo, .kad 
nesąs i . ‘ .
kitas 
už mažumų teises ir reikalaur 
iąs joms lygios Jaisyės, kaip ir 
didžiosioms partiipips. > H

Gilbert E. Roe visą gyveni
mą nuo studentystėę dienų bu
vo laisvamanis ir yra vedęs ke-

ųįekačl rnąHandid.atavp į 
valdžios .vietą. . , j - ,f

nej. tsocialiątas, nei koks 
kairysis, tačiąųs stojąs

Hąs dideles laisvamanių bylas.
Jis mirė, būdamas 64 metų 

amžiaus.

Kigewoodieay Atydai
' k 4 ’ •

riAJL. riJįL. D. 55-tos kuė- 
mėnesinis susirinkimas

Srks pahkUdienio vakarė, 8 
k, 27 d. ęruo^žio, po num, 
147 Thames SV—Visi nariai 

tystinai turi jdajyvaut.
‘ v > Org.
•; * (306-308)

Nušovė Pieno Kompanijos 
Kolektorių, bet Nemėgino 
Jį Apiplėšti

' Sheffieldb pieno kompani
jos kolektorių M. Pakį nušovė 
nežinomas, mažo ūgio piktada
rys priemenėje 7-tų lubų, na
me po num. 218 E. 11th St., 
Nėw Yorkė. ’ Kaip tik Pakis 
išėjo, . iškolektavęš iš Rožės 
^aphėnbaū/nienes 89 centus už 
pW4>’J:ųWū.olikas prispyrė jį 
k6ndory]p priė virtuvės durų, 

kąd, Suskambę jo varpelis. 
GąlVą .ptč duris iškišus, 'Tan-nas įteįkti. \ Tod.ęl šiuo laiku < .

yra ypač detektyvų šergstimi. nėhbaųmįėnė matė, kaip pik- 
namai tu šeimyųu. kuriu nariai 
yra atlikę kokį kriminalį dar
bą. bet buvo pasprukę nuo po
licijos, v ; TUO 
Angelo 
niukas, 
dovaną savo motinai,, gvvenanr 
čiai no num. 123 Bay 49th St., 
Brooklvne. Jis rugpjūčio mė
nesi.- š. j m., veikdamas išvien 
su kitu iaunuoliu, užmušė Do
minika Zamnani. 60 metu se
nį, grosernės laikytoją, no nu
meriu 2703 Bath Avė., Brook- 
lyne. 

Martone bus teisiamas, kaip 
niripo lainsnio- ižnfiogžndis. ir 
jam gresia mirties bausmė 
e) ėk tros' k e d ėf e. P ‘ c ' .

būdu tapo areštuotas 
Martone, 16 metu ber- 
kuris atvežė kalėdinę

MIRTYS—LAIDOTUVES

Franceš Baųžiehė, 60 metų 
423 Metropolitan 1 Avė., . mirę 
20 ’ d. gruodžio, palaidota 
23> d. gruodžio šv. Trejybės 
kapuose,

Victor Bepirštis, 14 njetų, 
908 Stėbbens Avė., mirė 22 d. 
gruodžio; palaidotas 24 dieną 
gruodžio St. Raymond kapuo
se. ' t

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Nušovė Senį už Tai, kad Jiš 
Prašė Palikt Jam Mirusios 
Žmonos Žiedą.

Jeigū . čeVerykų krautuvės 
tarnautojas, ,60 metų senis El
ias Edmondas nebūtų prašęs, 
kad plėšikai paliktų jam žie
dą, dovanotą jam mylimos rtiė- 
įteries, *taį jis būtų išlikęs vgy- 
[vhs. .. s j •

Atvažiavę ridutomobiliuj at
ėję į krautuvę po num. X336 
Park Ave., New Yorke, du .plė-

tadaryš šbvė Pakini į galvą; 
O paskui-ų-amiai sau laiptais 
žėmyn nulipo ir išėjo į gatvė. 
J. Pds nušautąjį, kurį piktada
rys nebandė apiplėšti, rado 
$60 pinigais ir $300 čekiais.

gruo- 
svetai-

Ave.,

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

Ketvirtadienį, 26 d. 
džio, 8-tą vai. vakare, 
nėj 218 Van Sicklen
įvykš L. D. S. A. 111 kuopos 
nepaprastas susirinkimas, šis 
susirinkimas turėtų įvykti 2 d. 
sausio, bet kadangi turime 
svafrbįų ir neatidėliojamų rei
kalų; todėl . šaukiame anks
čiau. Reikia išrinkti delega
tes į rajono konferenciją, ku
ri įvyks 29 d. gruodžio.' Rei
kia išrinkti kuopos, valdybą 
sfekahtiehis mętamš ir daug ki
tų Reikalų, kuriuos būįtinai, tu- 
lįėsinįė I atljktl š£amė 1 šdSirinki- 
mp, £odęl visų narių pąreiga 
būtinai1 dalyvauti kpbpos šusi- 
riųkime. p B M T ė L. i ” 3 ’

A. B-skiėnė. > 
305-307)

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

ŠUGRJŽO Iš VAKARŲ MŪS 
GASTROLIUOTOJAI

Pereitą antradienį sugrįžo iš 
vakarinių valstijų mūs daini
ninkai, Menkeliūniūtė ir Stan
kūnas. Jiedu, kaip jau žino
ma, buvo Chicagoje, Detroite, 
CleVelande, Pittsburghe, Ro
chester ir Toronto (Kanadoj) 
su koncertais. Abu sugrįžo 
pilnai pasitenkinę: visur atsi
lankė’ daug svieto, kuris jų 
dainavimą, pilnai įvertino. 

‘Koncertai buvo rengiaftii Chi- 
ica’gos : dienraščio “Vilnies” 
tadudai. 'i- ' ' , .

SPORTAS

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWUZMANHATTAN
SKRYBĖLIŲ KRAUTUVES

DABAR LAIKO VISĄ EILĘ NAUJAUSIOS MADOS

VYRIŠKŲ APREDALŲ

Telephone: Stagg 4409

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone, Greenpoint 2820

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y. C

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

127
(Tarpe

Specialistas 
Akių, 

Naujausi

Ubalzamuoja ir'laidoja m 
ant visokių kapinių; .para 
tomobilius Ir ' 
krikštynoms ir pasivi

JEI GRIFFITHS NUGALĖTŲ 
JOHNNY RISKO

Ir suaugusiems, 
paitą 65c.
| KUNDROTO ĄPTIEKA
229 Bedford Ave^ BfooMyii, W Y.

Pavalgius čia malonu būtį, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitisrin
kit.—Pabandykit 1

Sugrįžo atgal į Williamsbw 
čia jis tęs savo praktika1 

medicinoje.

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

Arba, jei jums pageidaujama, 
jūs galite nusipurti vieną iš 
mųsų dovanų certifikatą, ko
kios vertės reikalinga, ir pa
dubti 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 mums pagelbėt jums išsirinkti Kalėdą Do- 
vanas, ir mes užtikrinam, kad jos bus įvertinamos.

‘L, Stagg 7057

STEPHEN BREDJES, jR.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer 
(Williamsburi

WALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 6 po pietų. 

REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:
65-02 Grand Avenue,
Maspeth, L. ,į. 4

Tel., Juniper 6776.
............. .......

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street U v 
Brooklyn, N. Y.

LINKIME LINKSMU KAI^DŲ 

Visiems Mūšį Draugams ir Rėmėjams

416 Metropolitan' Avenue 
, (Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

lipgo kablegramą. Schmelin- 
gas praneša, jog jis negalėsiąs 
tinkamai prisiruošti savo rung
tynėms vasario mėn. 22 d. ir 
prašo atidėti jas iki kovo mėn. 
29 d. ’ Kalbamų rungtynių 
rengėjai sako, jog Schmelingb 
prašymas esą priimtinas, nes 
vasario mėn. 22 d. perdaug 
arti vasario 27 d., kurią Mad
ison Square Gardenas nusky- 
ręs Jack Sharkey rungtynėms.

Left Hook.

GRABORIUS
(Undertaker)

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Sis vaistas neužtraukia papročio 

ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
^Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult Vi- 
siSkai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
:‘ ‘ • Kaina1 60c, o per

(gas, vokiečių “Jack Dempl- 
sey,”'tuomet ponams Bill Carl
ey ir Bruenuį, atstovaujan
tiems Madison Square, Garde
na, nebereikėtų sukti galvas 
besirūpinant, kaip ir kur rasti 
Jack 3 Sharkiui atatinkamą 
oponentą. Bet jei Griffiths su 
Risko pasirodytų tik taip arba 
panašiai, kaip nesenai pasiro
dė anglų čampionas Phil Scott 
su norvegu Otto Von Porat, 
tuomet, žinoma, promoterių 
rūpesčiai pasiliktų, kaip buvę. 
Tuomet gal reikėtų kreiptis į 
Argentiną ir kviesti Victorio 
Campolo, arba į europietį mil
žiną Primo Camera, kuris ne
senai Europoje—Londone jir 
Paryžiuj—k u m š č i a v osi su 
Young Strildingu.

Nufotografuoja. , ir 
numaliavoja viso- 
k i u b paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnatijlna 
senus ir krajavus 
ir sudaro ' su 
amerikoniSkais.

TEL.:
Triangle 1460

Kreipkitės
! Šiuo adresu:

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J. LeVANDA
(Levandauskas)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Mirtinai tapo Sutrintas po- 
licmanas M. J. Speer tarp pa- 
slydusio tavorinio automobilio 
ir stovinčio gatvekario, Ties 
Nostrand Avė. ir Crown St. 
Brooklyne. Skersgatvyje po- 
licmanas stovėjo, tvarkydamas 
automobilių pravažiavimą.

Užsin>ušė Yonkerio polic- 
manas M. J. Walsh, kuomet 
jo motorinis dviratis atsimušė 
į tavorinį automobilį. Tas au
tomobilis, apart kitko, vežė ir 
nemažai pinigų. Todėl polic- 
manas buvo paskirtas jį paly
dėti, kaipo apsaugotojas nuo 
plėšikų.

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

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

J. ir O. VAIGINIS 
214 Perry A vendue, .Maspeth, N. Y.

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, 14? Y.

SCHMELINGAS PRAŠO 
NUKELTI JO RUNGTYNES ‘ 
Į KOVO MĖNESI J

i 
Bokso promoteriai, kurią 

, ruošiaši surengti sekamais meį 
Ateinančio penktadienio va-;tajs , pungtynes Atlantic City 

kare New/ Ybrko; Madisoh Convention Hall, pereitą sek- 
Square ‘Gardene įvyks bokso | madienj gavo nuo Max Schmei 
rungtynės, kurios kartais gali 
pagaminti oponentą ' Jack 
Sharkiui jo rungtynėms seka
mų metų vasario menesį Mia
mi, Fla. Be kitų, prelimina
rių boksininkų, tą vakarą 
rungsis gerai žinomi bokso 
sporto mėgėjams Johnny Ris
ko ir Tuffy Griffiths. Jei Tuf- 
fy Griffiths, kuris yra dar jau
nas vyrukas, galėtų nugalėti 
Johnny Risko taip, kaip pas
tarąjį nugalėjo Max Schmelin-

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšiį Šviežus Valgiai, Gaminami lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium

del visų ligų ir operacijų 
Ausų, Nosies ir Gerkles. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

MANHATTAN HAT STORES 
. Vr ... f . ' ■

279, Broadway, . r 264, Grand St., 499 Grand St 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOŠ: ;;
10-12 ,prleS piet; 2-8 po plet.
Ketvergais ir subatomig ikt 6 
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS PENTJSTAS, 

X-Spinduli^ Dvdgn^za j.
221 South 4th Street

JPridfiaih Bridge Plaza) t~ ,

fWP' Lorimer Restaurant 
J. MARCIUKIENfc 

' SAVININKE

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

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 1 
(UNDERTAKER)
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