
Darbininkų Dienrašti*

Nedėldienių

Telephone, Stagg 3878

Taraška

Moterų Mažos Algos

ėstis

Isdeportavo 11 Komunistų
Nusišovė Del Vagysčių,

amžiaus

500 Išmėtė iš Darbo

Gaisras Baltajam Name

Aštuo

Bus

Policija Išdraskė Susirinkimų 
Protestui prieš Lynčiavimądinta Gamyba, Įvedus 

Naują' ’Kalendorių

Massachusetts Apskričių 
Komitetų Nariams

Sąmones Išbuvo 207 
Valandas

Nušauti Argentinos 
Prezidentą Irigoyen

Kalvarijos Pašto Viršininko 
■ Bražinsko Byla

Pasikorė, Kad Nepasisekė 
Pavogti

SENOS MAINIERIŲ UNIJOS REAKCINIAI
VADAI IŠMETĖ 163 NARIUS .*

Anarchistas Kėsinosi i Prisipažįsta, Kad Darbo Par- Sovietu Sąjungoj Padi 
tija Neišriša Bedarbes 

Problemos

Senatorius Borah Prašo So
vietų Jieškoti Lakūno Eielson

Middletown, N. J.— Ant
radienį 500 darbininkų, dir
bančių ant Ontario-Western 
gelžkelio, gavo “kalėdų do
vaną”: bosai jiems prane
šė, kad jie atleidžiami nuo 
darbo. , .

WASHINGTON 
radienį ištiko gaisras (Balta
jame Name prezidento ofi
suose. Sakoma, kad gais
ras kilo nuo elektros. Gai
srus Veik visai šunhikino 
ofisus. Hooveris su i pačia 
tuo laiku buvo namie;

Log Angeles, Cal.—Bedar
bis, neturintis nei centp pi
nigų ir megalintis gauti dar- 
bo,i W. i Stevens, 65 ; metų 
amžiaus, pasikorė čiai

Skurde Nugaišo Haymarketo
Skerdynės “Didvyris” <

® ’Chicago]

Lahore, Indija 
niasdešimts asmenų suareš
tuota sąryšy su pasikėsini
mu nužudyti Irwin, Angli
jos imperialistų ^diktatorių 
Indijoj, <.

CHICAGO.— šiomis die
nomis čia nugaišo Pat Nash, 
72 metų amžiaus, kurį tūlą 
laiką kapitalistai garbino 
už “didvyrišką” pasižymėji
mą Haymarket skerdynėj, 
gegužės 14 d., 1886 metais.

Tuo laiku Chicagos darbi
ninkai Haymarket aikštėj 
buvo surehgę milžinišką de
monstraciją, reikalaudami 
sutrumpinti darbo valan
das. Kapitalistų nusamdy
ti provokatoriai metė į su
sirinkimą bombas. Žuvo 
keliolika darbininkų ir šeši 
policistai. Kilus sumišimui 
policistai brutališkai puolė 
demonstrantus. Ir savo bru- 
tališkumu atsižymėjo poli- 
eistas Nash. Už tai jam 
tapo pastatytas paminklas 
Garfield Parke. Bet po to 
kapitalistai jį užmiršo, kaip 
niekam nevertą šunį, ir jis 
baigė savo gyvenimą dide
liam skurde.
braidančioji kjasę tris dar
bininkų vadus pakorė, su
vertus ant jų kaltę del tos 
skerdynės.

NORWALK, Conn.—Mar- 
garet Bray, 17 metų am
žiaus mergina, tapo auto
mobilio sužeista ir be sąmo
nės išbuvo 207 valąhdas 
Numirė pirmadienį.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

ir Morris. L. Gaskill, už 
klastavimą ' čekių nuteisti 
nuo dviejų ir pusės iki pen
kių metų kalėjiman; Char
les Friscie, nuteistas už va
gystę nuo dešimts iki dvi
dešimts metų kalėjiman.

so amžiaus.
metus kalėjime
liuosuofas

Lapkričio 30 d. Panemu
nio v. Rokiškio apskr. ras
tas pasikoręs to valsčiaus 
gyventojas Petras Daunys. 
Savižudystę padaręs del ne
pasisekusios vagystės. Jo 
kompanijonas pil. Jonas Si- 
pas sulaikytas. Pas jį ras
ta du vežimu grūdų.

Lapkričio 27 i d. Degučių 
v.' Bobrinės kaime nusišovė 
iš. kariško šautuvo Zavadis 
Juozas 19

Jis. turėjo kelias krimina
lines bylas. Manoma, skad 
del to jis > ir nusižudė.

Sovietų spauda nurodo, 
kad pereitais metais per ka
lėdas šalis prarado 130,000,- 
000 rubliu, darbininkams 
susilaikius nuo darbo. Spau
da ragina visus darbinin
kus dirbti per šių metų ka
lėdas, pažymint, jog perei
tais metais pasidarė milži
niški nuostoliai Sovietų pra
monei. Nurodo, kad pabu- 
davojimas milžiniškos Dne- 
prostroj pramonės įstaigos 
kainuoja 186,000,000 rublių, 
kas reiškia, kad iš padary
tų nuostolių per pereitų me
tų kalėdas dėl nedirbimo 
būtų galima pabudavoti an
trą Dneprostroj dirbtuvę.

iš Idaho valstijos, antradie
nį pasiuntė kablegramą So
vietu užsienio reikalu mi
nisterijai, prašydamas pa
gelbėti jieškoti lakūno Ben 
Eielson ir jo mechaniko 
Borland, kurie šešios savai
tės atgal dingo išlėkę orlai
viu į pagelbą Amerikos lai
vui, ledų apsuptam šiauri
nio Sibiro vandenyse.

Borah savo-, kablegramoj 
sako:

“M. Litvinovui, einančiam 
sekretoriaus pareigas užsie
nio reikalų ministerijoj, 
Maskva, Rusija:

“Du Amerikos lakūnai, 
Eielson ir Borland, lekianti 
iš Teller, Alaskos, kiek ži
noma nusileidę apielinkėj 
ledų apsupto laivo Nanook, 
už 100 mylių nuo jūsų led- 
laužo Stavropol. Aš atkrei
piu į tai jūsų domę, tikėda
mas, kad jūs su mielu noru 
įsakysite Stavropoliui pra
dėti jų jieškoti kaipt geriau
sia galima.

“William E. Borah.”
Borah stoja už Sovietų 

Sąjungos pripažinimą. Ma
noma, kad jis tą savo žing
snį panaudos vertimui A- 
merikos valdžios pripažinti 
Sovietų valdžią.

Pranešama, kad iš Tay
lorville miestelio bus iš
traukta milicija. Jos vietą 
užims prisaikinti mušeikos 
(taip vadinami šerifai), vi
sokie darbdavių pakalikai.

Nacionalė Mainierių Uni
ja išleido atsišaukimą j eili
nius milicijos narius, nuro
dant. kad jie yra darbinin
kai, kad jie taipgi išnaudo
jami ir kad jie privalo stoti 
darbininkų pusėn.

PASVALYS. — Nesenai 
susektas policijoj pinigų i$* 
eikvojimas. Esą išeikvota 
per 3000 litų. Suimti keli 
policijantai. Tardymas tę
siamas.

Gub. Roosevelt Paliuosavo 6 
Kriminalistus

pries negrus.
Mitingas buvo šaukiamas 

Benn teatre. Apie 200 ne
grų darbininkų ir keli de- 
sėtkai baltųjų darbininkų 
susirinko. Policija atėjo ir 
išdraskė mitingą neva del 
to, kad rengėjai neturėjo 
leidimo.

Pastaruoju laiku vietos 
buržuaziniai laikraščiai pra
dėjo vesti bjaurią agitaciją 
prieš negrus darbininkus. 
Vienas negras grasinamas 
nulynčiavimu, jeigu jis ne- 
išsikraustys iš baltųjų sek
cijos.

Rengiant tą protesto mi
tingą, policijos viršininkas 
Vance atsisakė išduoti lei
dimą.

Marijampolėje lapkr. 11 d. 
Apygardos Teisme buvo na
grinėjama Kalvarijos pašto 
viršininko Bražinsko krimi
nale byla, kurioje jis buvo 
Valstybės Gynėjo kaltina
mas, kad priėmęs iš polici
jos valdininko persiųsti pi
nigus, išdavė kvitą ir datą 
Į ‘ėmimo pčrtaisė, būk pri- 
TOi Jrapie du mėnesius anks
čiau ir pinigų suhią įrašė 
mažesnę negu buvo priimta. 
Tuo norėjo padėti pol. vald. 
«slSpti nusikaltimą už iš- 
JtttiQnną surinktų pinigų. 
S&Ofąmas buvusį policijos 
MKnįnką nubaudė, o p. 

nuo bausmes at-

CHESTER, Pa.— Pirma
dienio vakarą čia Komunis
tų Partija rengė masinį mi
tingą protestui prieš kapi
talistų varomą kampaniją

Gręsia 12 Metų Kalėjimas
Nacionalės Mainierių Uni- 

ijos Illinois Distrikto sekre
torius Henry Corbishley ta
po suareštuotas už aktyviš- 
ką dalyvavimą streike. 
Darbdaviai , ir valdininkai 
dabar deda pastangas pa
siųsti jį atgal kalėjiman at
baigti sėdėti 14 metų kalėji
mo bausmę, kuri jam buvo 
uždėta laike sudaryto suo
kalbio prieš Zeigler mainie
rius keli metai atgal.

Farrington mašina, val
danti United Mine Workers 
Illinois Distriktą, pasiuntė 
Ku Klux Klan organizaci
jos narius ir kitus “geng- 
sterius” sukelti triukšmą ir 
išmesti iš Zeiglerio lokalo 
kairiuosius narius. Laike 
tos kovos Farringtono 
gengsteriai pradėjo šaudyti, 
ir vienas iš jų nušovė kai
riojo sparno narį.

Vyriausybė nei nebandė 
nubausti žmogžudį, tąčiaus 
prieš kelis kairiojo sparno

Wilkes-Barre ir
Scrantono Draugi

Antradienį surengta dide
lės demonstracijos prieš re
ligiją sąryšy su kalėdomis. 
Nors kalėdų šventė oficia

liai panaikinta Sovietų Są
jungoj, tačiaus dar yra ti
kinčiųjų, kurie lanko baž
nyčias. Maskvos gatvės bu
vo užsigrūdę demonstran
tais, kaip, pavyzdžiui, New 
Yorko teatro distriktas bū
na užsigrūdęs minia vakare 
prieš Naujus Metus.

Visą vakarą iš radio sto
čių, kur buvo sumobilizuota 
geriausi dainininkai, per
traukoj dainų buvo sakoma 
anti-religinės prakalbos.

Kalėdų ’diena . -paskelbta 
darbo diena. Tos dienos 
uždarbį darbininkai aukoja 
valstybei delei vykinimo 
penkių metų industrializa
cijos plano.
šventimas Kalėdų—Dideli 

Nuostoliai

WASHINGTON.— Mote
rų darbininkių algos įvairių 
kampanijų krautuvėse vi
dutiniai yra $12 ir $15 į sa
vaitę, sulig raporto Moterų 
Biuro prie Darbo Depart- 
mento.

Už tokį menką atlygini
mą moterys darbininkės tu
ri dirbti iki 60 valandų į 
savaitę. Moterų Biuras 
studijavo padėtį 6000 mote
rų darbininkių, dirbančių 
departmentinėse krautuvėse 
18 valstijų, ir surado, kad 
60 nuošimčių moterų gauna 
$15 į savaitę, o 40 nuošim
čių po $12 į savaitę.

Daugely valstijų vidutinė 
alga $9 į savaitę.

Kitam to biuro raporte 
skaitlinės parodo, kad neg
rės darbininkės bjauriai iš
naudojamos Florida valsti
joj. Biuras studijavo padė
tį 1,266 negrių darbininkių; 
vidutinė alga tų darbinin
kių yra $6.65 į savaitę; jos 
turi dirbti 60 valandų į sa
vaitę.

Žinoma, tas biuras, kaipo 
valdžios įstaiga, tarnaujan
ti -darbdaviams, savo rapor
te bando nupiešti, kad abel- 
nai gyvenimo sąlygos tų 
darbininkių moterų yra ge
ros.

abel- 
šioje

MEXICO CITY.— Meksi
kos valdžia išdeportayo vie
nuolika komunistų į kruvi
nojo Machado (Cubos pre
zidento)-rankas. < Jiems ten 
gręsia ilgų metų kalėjimas, 
kankinimas ir mirtis.

Meksikoj prieš revoliuci
nius darbininkus siaučia te
roras. * Meksikos, valdonai 
bando įrodyti Wall Stree- 
tui, kad jie yra ištikimi tar
nai Amerikos imperialistų.

kalėjiman 
ant 14 metų. Atsėdėjus po
rą metų, sulig įstatymo jam 
buvo dovanota kalėjimo 
bausmė ir jis tapo paliuo- 
suotas. Žinoma, jis tapo 
paliuosuotas su tuo suprax 
t imu, kad daugiau nedaly
vaus mainierių kovose.. Bet 
kaip greitai išėjo iš kalėji
mo, tai]) greitai Corbishley 
stojo kovon, ir daba^ " 
tapo suareštuotas. \ 
Illinois kasyklų savink 
nori pasiųsti jį atgal kak* 
man užbaigti sėdėti kalėju 

bausmę, kadangi jis pa
liuosuotas iš kalėjimo vėl 
stojo kovon.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas rūpinasi jo by
la ir atsišaukia į darbiniu*j 
kus pagelbos.

Teismas Svacilotde (Pie
tinėje Afrikoje) nuteisė 
mirti 6 čiabuvius, kaltina
mus, kad jie buvę žmogėd
ros. Ligi šiol Pietinėje Af
rikoje yra prietaras, kuris 
sako, kad išsigelbėti ritio 
“blogos akies” galima tik 
suvalgius tą, kieno akis 
yra. Prie bakūžės apkal
tintojo, kad jis turįs “blo
gą akį” sukuriamas laužas. 
Raganių meta į ugnį, ir iš
kepę suvalgo. Teismo kal
tinamieji suvalgė visą šei
myną: vyrą, jo tris žmonas 
ir tris vaikus. Kaltinamieji 
pasakė, kad padarę tai iš" 
solidarumo ir tuo išgelbėjo 
visą kaimą nuo nelaimėk' 
Esą suvalgytieji buvę “vel
nio apsėsti” ir pražudytų 
visą kaimą.

MASKVA.— Įvedus nau
ją kalendorių, sulig kurio 
darbas nepertraukiamai tę
siasi, panąikinus nedėldie- 
nius ir kitokias religines 
šventes, pakilo gamyba ir 
sumažėjo bedarbė.

Masės dąrbininkų gerai 
atsineša linkui naujos siste
mos. •

valdo senos unijos 
distriktą, pareiškė, 
“išmetė” 163 narius 
lin apskrity nuo 
pradžios. Grasina 
visus kitus mainierius, ku
rie išeis į streiką.

Tačiaus mainieriai yra 
įsitikinę, kad dabartiniu lai
ku kasyklose darbo sąlygos 
nepakenčiamos 
maža, įvesta skubinirricP sis
tema, nuolatos 
vasčiai pavojus, 
nepaiso pravesti 
patvarkymus.

Nacionalė Mainierių Uni
ja išleido 25,000 atsišauki- 

tarp 
dirb-

gręsia gy
nės bosai

saugumo

mų, kurie platinami 
mainierių, pasilikusių

Išeikvojimas Pinigų Poli 
cijoj

Anti-Rriigiu.es Demonstra 
» cijos

Nedėlioj, 29 d. gruodžio, 
įvyks bendras posėdis visų 
Mass, valstijos apskričių ko
mitetų, kuriame bus apkalba
ma svarbiausia šie klausi
mai: Sukėlimas aukų Agita
cijos fondui; Fourth of July 
visų apskričių bendras pikni
kas; Draugo žaldoko marš
rutas mūsų apielinkėj. Ame
rikos Komufiistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos Centro 
Biliras atsiunčia j mūsų a- 
pielinkę d. M. žaldoką, kuris 
pervažiuos visas mūsų kolo
nijas su prakalbomis; dau
gelyje kolonijų jis taipgi pa
siliks po kelias dienas ir 
darbuosis, kad sustiprinti vi
są mūsų veikimą.

Prie šių klausimų dar pa
imsime ir daugiau klausimų, 
kurie tampriai rišasi su mū- 
.sų abelnu veikimu ir kuriuos 
galima tiktai visiem bendrai 
išrišti.

Visų apskričių, tai yra A. 
L.D.L.D., L.D.S.A., A.L.P.M.
S. , Komunistų Liet. Frak. ir
T. D.A. Komitetų nariai ki
tokių pakvietimų negausite 
nuo savo viršininkų, kaip tik 
ant šio pakvietimo turite vi
si atsilankyti. Taipgi kvie
čiami yra ir tie draugai bei 
draugės, katriem rūpi 
nas mūsų veikimas 
apielinkėj.

Posėdis įvyks L.P.K 
tainėj, <376 W. Broadway, S. 
Boston, Mass. Prasidės kaip 
11 vai. ryto.
807-8

LONDONAS.—J. H. Tho
mas, vienas iš ministerių 
MacDonaldo kabineto, ku
riam pavesta rūpintis be
darbe, prisipažįsta, kad jis 
nieku būdu negali išrišti be
darbės problemos. Parla
mente jis pareiškė: “Aš at
virai turiu jums pasakyti, 
jog aš negalėjau išrišti be
darbės problemos.”

To socialpardaviko planas 
buvo pravesti racionalizaci
ja pramonėj delei naudos 
Anglijos imperialistų.

šeštadienį, . g8() d, gruo
džio, įvyks Darbininkių Su
si vienijimo narių . svarbus 
susirinkimas, 206 So. Main 
St, Wiikes-Barre, Pa. Pra
džia 7 v. vak. Janio dalyvaus 
nuo Pild. Komiteto d. Pauk
štienė ir duos pranešimą 
apie mūsų organizacijos už
davinius. Visos draugės iš 
visos apielinkės turėtų 
stengtis dalyvauti.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
29 d. gruodžio įvyksta 4-to 
rajoipo konferencija, French 
Roof svetainėj, 1610 Wash
burn St, Scranton, Pa. 
Pradžia lygiai 12 vaL per 
pietus. Visos kuopos turė
tų žiūrėti, kad jų atstovės 
dalyvautų. Taipgi ir nede- 
legates dalyvaukite, 
svarbi konferencija.

(307-308) <

WEST FRANKFORT, Ill.' narius sudarė suokaWft 
—Reakciniai vadai iš senos;apkaltino juos žmogžudys-, 
mainierių unijos (United i tėj. Tarp kitų Corbishley 
Mine Workers) visokiais įtapo nuteistas 
būdais grasina į streiką iš
ėjusius mainierius; ne tik 
grasina, bet į jų vietą orga
nizuoja skobus; taipgi mo
bilizuoja mušeikas puolimui 
streikieriu. v

Vėliausias tų ponų mane
vras prieš streikierius, tai 
“išmetimas” iš United Mine 
Workers Unijos tų narių, 
kurie tą uniją jau apleido ir 
prisidėjo prie Nacionalės 
Mainierių. Unijos.

Fishwicko mašina, kuri 
yU"oi.s mo 
kad ji 
Frank- 
streiko 
išmesti

ALBANY, N. Y.— New 
Yorko valstijos gubernato
rius Roosevelt suteikė kalė
dų dovaną šešiems krimina
listams, kurie buvo pa
smerkti kalėjiman už įvai
rius kriminališkus prasikal
timus. ■

Emil Totterman, nuteis
tas už žmogžudystę ant vi-' 

išsėdėjęs 25 
tapo pa- 

Kiti paliuosuo- 
ti: William Cullen, nuteis
tas septyniems metams, į 
Sing "Sing kalėjimą už va
gystes; Daniel M. Laulicht, 
nuteistas trims metams už

BUENOS AIRES, Argen
tina.— Antradienį Gualte- 
rio Marinelli, italas anarchi
stas, 45 metų amžiaus, kė
sinosi nužudyti Argentinos 
prezidentą Irigoyen. Jis pa
leido penkis šūvius į auto
mobilį, kuriuo prezidentas 
važiavo, bet nei viena kul
ka jam nepataikė.

Policijos komisionierius, 
kuris sėdėjo greta preziden
to šoferio, tapo peršautas į 
vidurius; randasi kritiškoj 
padėty.

Policistai ir detektyvai, 
kurie lydėjo prezidentą, pa
leido šūvius į pasikėsintoją 
ir nušovė jį ant vietos. Ma- torius Borah 
rinelli gimė Italijoj; į Ar
gentiną atvyko būdamas 7 
metų amžiaus. Policija sa
ko, kad rekordai parodo, 
jog jis priklausęs prie anar
chistų grupės.

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik

Rriigiu.es


Pusląpįs Antras

APŽVALGA

Kaip Vokietijos “Socialistai” Neria Darbininkams Kilpą
REDAKCIJOS ATSAKYMAI

AKRON, OHIO

BOSTONAS IR APIELINKĖ
STOUGHTON, MASS

(svir- 
tas ir

visoj Ar- 
škaitlingi

ate j o 
kad 

prisika-

ką daro soeial-fašištas fi 
, netenka abejoti, kad sd 

i Ir šį kartą padės buržuazijai užmest kil
DARBININKŲ

KALENDORIUS

B months, $3.00 
six months, $4.00

I
6 mo., $3.00

Fašistukas Baisiai Nerruojasi 
De! Savo Recepto

Austrijos fašistų šauliai (Heimwehras) muštruojasi į 
naujas skerdynes prieš darbininkus, o socialdemokratai 
liepia darbininkams, ausis suglaudus, tylėti ir kamputyj 
sėdėti. 1

Maskvos “Pravda” (gruodžio 2 d.) praneša:
innsbrucke, Austrijoj, įvyko konferencija šaulių ap

skričių viršininkų. Visoms šaulių organizacijoms įsaky
ta būti prisirengusioms į mūšius.

Buvo išduota ir slaptas įsakymas, kuris dabar išplau
kę ;aikštėn, su nurodymais, kaip kautis su kairiaisiais 
darbininkais gatvėse, kaip statydinti barikadas, kasti 
tranšėjas; tam tikriems fašistinių šaulių viršininkams 
sukeikta informacijos, kur randasi bombos, amunicija, 
ginklai ir tt.

O Austrijos socialdemokratai kaip atsiliepė į tą fašis
tų mobilizaciją? Jie atsišaukia į darbininkus, kad veng
tų susikirtimų su šauliais ir visai gatvėse nesirodytų, 
kuomet * demonstruoja ginkluoti fašistai.

Šauliai gi tuo tarpu vis bjauriau užpuldinėja darbinin- 
kus. Daugelyj vietų jie šaudė nužiūrimus kairiuosius. 
Nors žmogžudžius fašistus ir areštuoja, bet po porai

;Vien Komunistų Partija energingai kovoja prieš fa- 
drauge numaskuodama ir pardavikišką taktiką 

fašistų. Užtat komunistai nuolat areštuojami, be 
♦nonijų į kalėjimus Metami, kuomet fašistiniai žmog

užiai be jokios bausmės paleidžiami.

Naujas Gramofonas
VIENA, Austrija.— Ne

senai Vienoj buvo’ demon
struotas naujai išrastas 
gramofonas be plokštelių.

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

kuomet nebuvo 
kuris rodė ir 

išsiliuosavi- 
mą; kelią į komunistinę vi
suomenę/ per komunistinį 
judėjimą.: šiaridie'n jie eina 
su Argentinos Komunistų 
Partija,1 dalimį! Trečiojo: In
ternacionalo, ir komunisti
nės krypties laikraščiu “Ry
tojum”.

Kiekvieno išmatos, kiek
vieno renegato vieta ir yra 
ten, kur atsidūrė Argentinos 
lietuvių darbininkų išmatos. 
Bet mes manom, kad pasta
rieji ir ten ilgai nepasilai-

P. S—kui, Toronto.—Ačiū 
už “Kalėdas”, bet sunaudoji 
negalėsim: kritika perdaug 
paviršutiniška.

Dr. Robert Arm. James 
sako, kad beveik visi did
miesčių gyventojai yra žmo
nės su sugadintais nuo 
trukšmo nervais. Neįduo
tiems žmonėms reikalingas 
ramus poilsis, kurio jie, ta- 
Čiaus, negali gauti mieste.

Net tarp šunų yra išsivys
čius liga 'nervų sugedimo, 
kuris priveda ir prie pami
šimo. Bet šitoks šuns pa
mišimas yra visai skirtin
ga liga, nekaip pasiutimas 
bei pagedimas. Savo pami
šimą šuva negali kitam už
krėsti. r

United States, per year, $6.00 
Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 
Foreign countries, per year, $8.00 
Canada and Brazil, per year, $6.00

Gruodžio 8 d.-įvyko S. L. A. 
FSB-top,,. kuopo.4 nepapfrastate 
susirinkimas. Narių atsilaikė. 
71. Buvo labai daug ginčyta
si del dovanos, bet tikrenybė
je tie ginčai ėjo del garbės. P. 
Jurgelis būtų gavęs dovaną, 
jei ne jo duktė būtų pirminin
kavus laike “Vestuvių” loši
mo. Teisybė, jo duktė tam 
darbui tikus, bet ėja, kaip sa
kiau, nėjo klausimas, kas ti
kęs, o kas ne, bet varėsi už 
garbę. Beleckienė labai no
rėjo, kad laike lošimo to vei
kalo jos duktė pirmininkautų, 
bet jai neteko ta garbė. Tuo
met ji pasidarė didžiausias 
Jurgelio priešas ir dėjo visas 
pastangas, kad jis dovanos ne
gautų. Ir ji savo tikslą atsįe-
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J Vokietijoj įeina galion amerikinis Youngo planas, pa
gal kurį Vokiečiai turės mokėti karo kontribucijas per
galėtojams. Tų išmokėjimų liūto dalis pereis į Ameri
kos aukso aruodus, per rankas Jungtinių Valstijų skoli
ninkų: Francijos, Anglijos ir kitų.

Kadangi išmokėjimai, sulig Youngo plano, apsunkin
sią1 fabrikantus, tai jie <per kapitalistinius laikraščius už
kūrė vajų, reikalaudami, kad pramoninkams per metus 
būtų 350 milionų dolerių sumažinti mokesčiai į valsty- 

-bės iždą. y
rfsjko tuomet valstybės iždas turėtu užkišt tą $350,- 

odo,ooo spragą? Nagi, iš darbininkų kišenių, dar augš- 
čiaū pakeliant mokesčius (akčyzes) ant darbininkų var
tojamų gyvenimo reikmenų ir sumažinant pensijas, ku- 
ribs buvo darbininkams mokamos atsitikimuose bedar
bės, ligos, nepajėgimo dirbti ir tt.

Dar neperseniai jau buvo apkarpytos pensijos nelai
mę kenčiantiems darbininkams; o dabar rengiamasi jos 
vęl apkarpyti.
J bedarbių ir kitų pensijų fondą pusę lėšų sumoka pa

tys darbininkai. Ir nežiūrint gręsiančio pensijų suma
žinimo, darbininkų įmokėjimų suma į tą fondą būsianti 
pakelta.

Finansų ministeris, socialdemokratas Hilferdingas gi 
ramiai sau apdirbinėja planą, kuriuo einant bus augštes- 
niais mokesčiais (akčyžėmis) apkrauti dalykai, reikalin
gi kasdieniniam darbininkų vartojimui.
/Buržuazijos laikraščiai agituoja už greitą sušaukimą 
kapitalo konferencijos, kur dalyvautų 10 iki 20 stam
biausių šalies kapitalistų. Jie turėtų sudaryti “ekono
mijos bei ūkio tarybą”. Tai būtų panašus padaras, kaip 
ka&-prezidento Hooverio slimuštruota fašistinė 'Ameri
kos kapitalistų taryba.

• Minimoj konferencijoj tai Vokiečių kapitalas ir iš
didų pagrindus delei naujos finansinės reformos, ku- 

našta, suprantama, gultų ant darbininkų.
• Merkiu kapitalistinėj Vokiečių spaudoj vis skardžiau 

jau neslepiami grūmojimai įvesti fašistinę dik- 
tMArą, jeigu kapitalistų reikalavimai nebūtų išpildyti.

J&tfp riaumoja net tie buržuazijos organai, kurie dar 
gyrėsi, kad esą “demokratijos šalininkai”, pavyz- 

“Berliner Tageblatt”, kuris lapkričio 24 d. rašė: * 
~;jįffdgu daabrtinė padėtis*,nebus pakeista, tai nei lig- 

ūkio tvarka, nei ligšiolinė valstybės tvarka ne- 
MR*, galioje.”

užmačių vykinimui buržuazija tikisi' socialde- 
jĮjjferatų. pagelbos, kaip kad tas pats “Berliner Tage- 
ĮMa^ sakė lapkričio 27 d.:

iš socialdemokratijos pusės mes laikome bū- 
BmI r^kalinga... Mes žinome, jog galima yra platus 
■Mftfrnas tarp šalininkų pamatinės finansų reformos 
■SfcgeJld''socialdemokratų, jeigu tat ir nebūtų siisita- 
■KHftikraščių skiltyse, tai ramiuose bizniškuose pasi-

Argentinos Lietuvių 
Darbininkų Išmatos Jau 
Tapo Anarchistais

Gavome keletą kopijų lei
džiamos lietuvių komunistų 
išmatų (Švedo ii’ keletoš jo 
pasekėjų durnelių), “Darbi
ninkų Tiesos”. Apie metai 
laiko atgal, kuomet tie ele
mentai pradėjo kelti triukš
mą “Rytojaus” į)-vėje ir ta
po išmesti iš jos ir drauge 
iš Argentinos Komunistu 
Partijos, jie apsiskelbė “ddį 
resniais komunistais” uz 
pačią Komunistų Partiją ir 
sakėsi tos krypties laiky
siąs! visuomet. Jie, paga- 
liaus, dengdamiesi komunis
tiniu vardu, niekino, kaip 
įmanydami Komunistų Par
tiją ir drauge “Ėy to j aus” 
leidėjus ir darbininkus. Plū
do ir tebeplūsta kiekvieną 
revoliucinį darbininkų ju
dėjimo žingsnį. Amerikos 
social-fašistų laikraščiai, pa
sigriebę tuos šmeižtus, kar
todavo ir sakydavo: Žiū
rėkit, ką sako komunistai 
ant komunistų.

Mes nurodinejome, kad 
tie žmonės nebuvo komunis
tais, o tik prisiplakėliais^ 
Jie yra, paprastai sakant, 
nė šis, ne tas. Pirmiau jie 
rėmė socialistus, d dabar^ 
kaip rodo- jų pačių mizer- 
niškas lapelis—jau anar
chistai. Kalbamo ląpeįio 18 
num. įtalpinta tūlo Volin 
straipsnis, “Artimiausi 
praktikos uždaviniai”, ku
riame sekančiai nuriečia* 
ma:

Reikia gerai suprast ir tvir
tai atmint, kad vienintele so- 
cialei revoliucinė idėja, kuri 
išliko dėka pergyvento paty
rimo, yra anarkistinė idėja. 
Valstybiniai politinio socializ
mo idėja sugriuvo. Marksis
tinis socializmas moraliai jau 
užmuštas. Jo “fizinė” jėga— 
už kelių metų visiškai išnyks. 
Istorinė bolševizmo prasmė 
glūdi tame, jog vienu užsimo
jimu pasauly užmušta nelem
toji politinių partijų idėja, po
litinis socializmas,, politinės re
voliucijos.
Matot, marksizmas tiems 

išmatėlėms jau “moraliai 
užmuštas”, jo nebėra. Pa
siliko tik anarchizmas, ku
ris pasaulį išganys. Anar
chizmas, be abejo, dabar 
bus dikčiai sustiprėjęs, nes 
jį remia tokis aukštas asa- 
ba, kaip iB’r. Švedas, kuris 
koliotis gali daugiau net už 
senovės rusų izvozciką! Ir 
dar toliau:

Kas metas ši 
vysis. Ir mūsų 
kuomet ir patys 
regės. Tuomet,

Liet. T. Namo bendrovės 
įvyko susirinkimas, kuriame 
išrinkta sekantiems metams 
valdyba. . Rast. D. Statkus, 
fin. rašt. K. Česnulevičius, ka
sos globėjai—J. Petrukaitis ir 

Jie J. Konel, (Pavarde neaiškiai 
;a.—Red.) gaspadorius 

P. Valentukevičius, pirm. G. 
Atkočiūnas, pag 
mulis, iždininku 
kevičius.

Plačiai svarstyta apie tvar
kymą namo sekančiais metais 
ir kas negerai elgiasi. Bet tų, 
kurie negerai elgiasi, pavar
džių neminėjo. Kai kurie tuo- 
mi įsižeidė. Nutarta ateityje 
laike susirinkimų visuomet 
įvardyti tuos, kurie ką nors 
žalingo papildys del namo.

L. T. Namo bendrovė rengia 
pasilinksminimo vakarą—balių 
prie geros orkestros. Pradžia 
8-tą vai. vakare, gruodžio 31 
d. Tai bus užbaigimas senų 
ir pasitikimas naujų metų.

Vyvė.

prasmė blai- 
laukia diena, 
akliausi pra- 

galų gale, 
anarkistinės idėjos ras platų 
pritarimą masėse. , ,
Tai va, koki “komunistai” 

leidžia “Darbininkų Tiesą”. 
Tie žmonės be to 
si, kad

Paskutiniu laiku 
gentinoj vyksta 
anarkistų mititigai prieš kapi
talistus ir diktatorius komu
nistus.

. '• •' ■■ ,

Pakaks! Dabar kiekvie
nam bus aišku, kas per ko
munistai tie gaivalai, kurie 
kolioja ir niekina mūsų 
draugus rytojiečius ir mus. 
Argentinoje/ prie progos 
tenka pažymėti, anarchisti
nis judėjimas yra stipres
nis, negu daugely kitų kra
štu, .turi sūvb, dienraštį, to
iler ii?. kdftlllnistų išmatos 
mano pHe jų prisigdHnsią

Kaip Truksimas Krato i 
Žmogaus Smegenis į 

i 
Trukšmas daro žmogaus! 

smegenyse nesveiką sujudi
mą. Tatai matysime iš se
kamo moksliško išbandy
mo.

New Yorko Bellevue ligo
ninėje yra žmonių, kuriem 
galvos kaulai ne'visiškai su
augę; ant viršugalvio vien 
plėvė ir oda pridengia sme- 

| genis.
Ant tų ,be kaulo vietų 

daktarai dėjo bubnelius, iš 
kurių oras buvo dalinai iš
trauktas; prie bubnelio pri
taiso instrumentą vadina
ma 
prie kurio prijungta rašan
ti adata.

Sumuša oro pripūstą po
pierinį maišelį, už tiriamo 
ligonio pečių. Ir instru
mento adata pradeda smar-. 
kiai virpėti ir daryti žymes 
ant šono voliuko, kuris įtai
sytas taip, kad sukasi apie 
savo ašį. Adata registruoja 
smegenų sujudimą; ir rei
kia Kelių minučių, kol tas 
sujudimas praeina, kaip 
matyt iš žymių, kurias ada
ta palieka ant minimo vo
liuko.

Tas taipgi liudija apie pa
sididinusį nuo trukšmo sme
genų spaudimą makaulėje.

Nesakykite, kad nuo stai
gaus trukšmo šitaip instru
mento adata virpėtų ir bile 
kur kitul. Mokslininkai iš
tyrė, kad instrumento ada
tos virpėjimas nuo smege
nų sujudimo yra savotiškas 
ir visai skirtingas.

• Daktaras Robert Arm
strong James, L'ondono 
Trukšmo Komisijos narys 
išdavė platų raportą, kuris 
ve ką parodo. Trukšmas 
sumažina protiško darbo 
pasekmingumą, eikvoja sme
genų energiją.

Kurie nuolat girdi did
miesčio gatvių trukšmus, 
kaip kad taxi-cabų šoferiai, 
po kelių metų jiems girdėji
mas nusilpsta; kai kurie 
klausos nervai visiškai su
genda; didelis nuošimtis tų 
šoferių pasidaro pusiau-ap- 
kurtę visam amžiui. Sugen
da klausa ir policmanams, 
stovintiems centralinėse 
miestų gatvėse, kur daug 
automobilių prabėga. Pa
našiai nuo trukšmo kenčia 
ir laivastačiai ir didnamių 
statymo darbininkai, kur 

j balkiai bei geležys yra ni
tu ojami su pagelba oru va- 

|romų plaktukų. Spaustuvių 
( darbininkų klausą • paliečia 
I nuolatinis mašinų birzgi- 
Imas. Tą galima pasakyti 
ir apie įvairias kitas dirh-1 Plokštelių vietoj yWtto- 
tuves. . i jamas lapas, įant kurio yra

nufotografuoti mepibr&nos 
virpėjimai. GramOfoHė dda- 
tą pakeičia šviesos spindu
lys. Su šios sistemęę <gra
mofonais galima išklausyti, < 
be pertraukų , reikalingų 
plokštelei pakeisti, ištisus 
muzikos veikalus. u

Įfi^iant iš to, kaip kalba socialdemokratų vyriau 
“Vorwaerts” ir

iBhistcrįf Hilferdinga

Tūffctetariato kaklo.
|W|pitaHstų ofensyvą prieš proletariatą Vokieti- 

atsako kontr-ofensyva iš savo puses. Ir
HįiŠfotyunistų Partijos ir darbo unijų kairiosios 
j^Vokiečių proletariatas suras sau išbandytus 
Bos vikius delei ateinančių klasiniu mūšių sd

Kaip Mes šventėm
Prieš 1-ją rugpjūčio 

komendantas ir prigrasė, 
ryt niekas neišdrįstų 
binti raudono ženklelio 
nuoti “Internacionalą”, 
lagerio šnipai dežui’avo, 
neiškabintų raudonos vėliavos. 
1-ją rugpjūčio, rytą mes suė
jom į kiemą pasipuošę ženkliu
kais. Subėgo visa administra
cija, mus suvarė į kameras, 
ženkliukus nudraskė ir išvedė į 
karcerį į rūsį. Apie 2 valandą 
mes karceriuose sudainavom 
“Internacionalą”. Kai atbėgo 
administracija, mes jau buvom 
baigę. Puskarininkai subėgo 
su kuolais, bet nežinia kokiais 
sumetimais, komendantas mušti 
mus neįsakė, tik mosavo brau
ningu ir grasino peršausiąs. 
Kai mes dainavom, lišz miestelio 
suėjo' žmonių pasiklausyti prie 
sienos. Administracija lakstė, 
kaip pamišus, nežinodama, kaš 
daryti: ' “Balsas”

Sekantiems metams kuopos 
valdyba išrinkta įvairių pažiū- . 
rų žmonių. Nominuojant į į 
Pild. Tarybą, progresyviai ga- į. 
vo nuo 42 iki 45 balsų, atža- ■ 
gareiviai—nuo 25 iki 29 bal
sų. Kuopa turi viso labo 145/ 
nayius., Reikia pasakyti, kad 
tai ne maža kuopa. ■- f

Mitinge Buvęs;

ir įtrauksią* keletą kvailelių 
paskui savd. Bet jie klys
ta! Argentinos lietuviai 
■darbininkai gal būtų buvę 
galima sukvailinti trys me
tai atgal, 
“Rytojaus

Neberodo kelia

Apie metai 'laiko atgal tapo 
suareštuota 825 revoliuciniai 
darbininkai, kurių teismas 
tuoj prasidės. Per tą laiką 
jie buvo kankinami kalėjimuo
se. Daugeliui iš jų gręsia 
mirtis, kitiem amžinas kalėji
mas.

Laike pastarųjų dvejų me
tų Japonijoj komunistinis ju
dėjimas ir kairysis unijizmas 
yra persekiojamas didžiausiu 
rūstumu. Per du metu apie 

, 10,000 darbininkų ir valstie
čių buvo suareštuota ir nu
smelkta į kalėjimą. 360 re
voliucionierių tapo nusmerkta 

į į kalėjimą 1,300 metų, sude- 
1 .juškrūvoj. Keletas žymių 

revoliucinių vadų tapo nuga
labinti kalėjimuose.
Atsišaukimas kreipiasi į 

viso pasaulio darbininkus 
protestuoti prieš Japonų 
buržuazijos tokį pasimoji- 
mą ir. stiprinti Tarptautinę 
Raudonąją Pagelba, kuri 
rūpinasi darbininkų polit
kaliniais visame pasaulyje.

Baisi Reakcija
Japonijoj

Tarptautine Raudonoji 
Pagelba (Mopro) išleido at
sišaukimą į viso pasaulio 
proletariatą del žiaurios 
buržuazinės reakcijos >Ja- 
•pbiiijbj. ' Atsišaukimas'' bū
ro do,' kad ’ '1 '

PAKLAIDOS PATAISY- 
■ MAS

“Laisvės” laidoj už gr. 24 
d. J. L—čio' pastabose įsi
skverbė nemaloni zeceriška 
paklaida. Pasakyta:

“...kuogreičiausia suburst 
organizuot savo spėkas ko- 
vima...”

Turėjo būti:
^...kuogreičiausia subrust, 

organizuot savo spėkas ko
vai prieš fašistų šeiminin
kavimą,” etc.

SUBSCRIPTION RATES:
United States,
Brooklyn, N. Y.,
Foreign countries, 6 months, $4.00
Canada and Brazil
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Chicagos kunigų “Drau
gas” verkia: 1

Kada grūdams vietų pritrū
ko, ką sovietų valdžia daro? 
Sovietų centralinis pildomasis 
komitetas išsprendžia dides
niuose miestuose nuo žmonių 
atimti kai-kurias cerkves ir 
pakeisti jas sandėliais 
nais). Kas išspręsta, 
atlikta. /

; Tai baisus daiktas! 
nigų lapas tačįaus ir čia be 
melo neapsięina: cerkvių 
Sovietų vyriausybė dš žnid- 
nių niekuomet prievarta he- 
ėmė: Tai1 palieka' patiems 
parapijonims. Kuomet pa
starieji persitikrina, kad 
jiems cerkvės ir popai ne
bereikalinga, kad tai yra 
tamsinimo įstaigos, ir kaipo 
tokios kenksmingos, tuomet 
jie sušaukia susirinkimą ir 
ųame nutaria iš cerkvės, pa
daryti ką tokio naudingo: 
mokyklą, svetainę arba ki
tokią naudingą įstaigą. 
Daugelyj atsitikimų 
cerkves pavęrtė sandėliais, > parašyt 
todėl, kad nebuvo kur pa-, 
dėti javai.

Pagalinus, jeigu Sovietų1 
vyriausybė ir paimtų prie-1 
varta cerkves tokiam daly-, 
kui, kaip javų sandėliui, ar: 
tai būtų didelis striokas. į 
Juk tie javai eis pačių pa-i 
rapijonų ir kitų darbininkų 
maitinimui. Tokiam gi tik-, 
slui Sovietų vyriausybė, ne-' 
sibijotų ir daug griežtesniu I 
žingsnių daryti. Kuomet. 
Pavolgėje, pav., buvo badas, ■ 
tai Sovietų vyriausybe par-' 
davinėjo visokius auksinius! 
dievus ir cimborijas, paim-' 
tas iš bažnyčių, ir tais pini-' 
gaiš maitino baduolius.

Visai kitaip yra su Lietu
vos-ir kitų kraštų kunigija, 
kur jinai turi galią. ■ Pav. 
pereitais metais šiaurės 
Lietuvoj' ištiki!^ bą(jui,’ dau
gelis darbininkų ir valstie
čių mirė1 badu,' o ' Lietuvos 
kunigai su fašistų valdžia 
ne tik kad neparėmė jų, bet 
visokiais būdais dar plėšė 
iš žmonių pinigus statymui 
naujų bažnyčių, kurių ir 
taip jau perdaug.

Antanas T. Jasaitis fašisti
nėje gazietoje “Vienybėj” 
(148 num.) gaidžio n&rsumu 
ir tigrišku piktumu prirašė vi
są špaltą dergdamas komunis
tus ir štai del ko. Mat, “Lais
vės” 280 num. ištisai buvo pa
cituota iš “Vienybės” Jasaičio 
rašyta žinute, kur kviečiama 
Naujos Anglijos fašistų susi
rinkimas, kad išdirbus planus, 
kaip komunistams kailį išper
ti, kam, girdi, komunistai len
da kai kiaulės į S. L. A. Ir 
štai dabai’ Jasaitis kaip sufal> 
rikavo: Girdi, mūsų komunis
tai už suorganizavimą S. L A. 
57-tos kuopos ir vėliau 318-tos 
kuopos pagiria rusišku žodžiu 
“chuliganas.” Vadinasi/ vie
toje pasiteisinti bei paaiškinti 
apie darymą planų užpulti ir 
kailius perti, tai dalyką apvėr- 

elektrokardiografu, . tė augštyn kojomis ir kolid- 
jasų kiek tik mizerna galvelė 
išneša. Kas link bravoro, pa
tarei a Jasaičiui nestrokavoti ir 
imti lekciją nuo savo sėbro. 
Taipgi netinka komunistams 
molagiavimo adresavimas, ku- 
met pats esi melagių karaliu
mi. Dar labiau netinka di
džiuotis tokiu suorganizavimu 
318-tos kuopos, nes jūs (fašis
tai) atskėlėte dalį narių nuo 
57-tos kuopos, kad galėtumėt 
savo fašistinės politikos kar- 
jierą tęsti. Ir tą darote pilnoj 
fašišlinio žodžio prasmėj. Skel
biate per tą pačią “Vienybę,” 
kad 318 kp. priešrnetiniame 
susirinkime, nominuojant pil
domąją tarybą, buvo paduota 
vienbalsiai 170, kuomet susi
rinkime dalyvavusieji tikrina, 
kad daugiau nebuvo žmonių, 
kaip 80 arba 90. Tai kur jūs 
teisybe ir nešmugeliavimas?!

S. L. A. 57 Kp. Narys. įū
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THE YOUNG COMRADE CORNER
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SECTION EOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN 
EDITED BY THE YOUNG PIONEERS OF AMERICA

Į to organize and fight with our 
' parents to win the strikes. We 
(also must fight for better 
]conditions in our schools.

Always for the working

A Minneapolis Pi<>n<er

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

Pioneer Membership 
į Drive
PIONEERS! MAKE THE

DRIVE A SUCCESS!

this? Do they accept the | 
challenge? Come on, comrades, i 
show your spirit. Take up the 
N. Y. District’s dare.

All the other districts of the 
Pioneers should challenge each 
other too. The Pioneer groups; 
must conduct the drive in the

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 4-ta Kuopa, Literatūros Draugijos 54-ta Kuopa 
ir Darbininkių Susivienijimo 1-mas Rajonas Stato Scenom

The Ydung Pioneer member 
ship drive is under way! Now 
we have to get 4,000 new 
members into the Pioneers, t 
That’s some job, isn’t it? But 
you jU^t rely on the Pioneers 
doing
% All 
their 
drive 
friends,i all your schoolmates, 
must know about the Pioneers, 
and must join us.

The workers’ children must j 
know about the fight of the 
Young Pioneers for better con
ditions in the schools, and how 
they help the workers when 
they go on strike. ;

Every Pioneer must get at 
least two more workers’ child-1 
ren to join the Pioneers. Each 
Pioneer must get two children, 
at least, to si 
Young 'Pioneer.

If you really want to deserve, 
the name of “Pioneer”, you 1 
must prove it by your activity! 
for the Young Pioneer Memb-j 
ership Drive.

Pioneers, we want you to I 
write to us. Tell us what you ■ 
arė doing for the drive. Get Į 
your group to challenge anoth
er Pioneer group. Then send 
us a notice of this challenge. 
Write to us, and we’ll print 

Write to the 
Corner, ) 
Hurry up

that!

way._ i same
Challenge another Pioneer | 

. district or group!
Make this drive a 

cess!
sne-

TRI VEIKSMU KOMEDIJĄ “NERVAI”
Sukatoje, Gruodžio (December) 28 Dieną, 1929

Ukrainą Svetainėj, 214 Talton St., Tarpe 2-ros ir 3-cios gaivią

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organų _ _ _ _

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

must dothe Pioneers 
level best to make the 
a , success.

your letters.' 
Young Pioneer 
125 St., N. Y. 
that letter!

All your

Join the Young Pioneers!
Young Pioneers of America
13 E. 125 St., N. Y. C. 
Dear Comrade: .XI want to become a memb
er of the Young Pioneers, 
and I want to help you fight 
against the bosses. Please 
send me further informa
tions. 
\ am e Apr . .

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

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

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

’ ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI Kviečia RENGĖJAI.

, Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St.. Pittsburgh, Pu. (Cor- 
lis Stu.)

! Vicc-Pinnininkas—K. STAŠINSKAS, 
Bok 655. New Kensington, Pa. 

Sekretorius--J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa. 

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

Turtų Kontr.:
G. URBONAS,

434 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽVIRBLIS,

2321—5th ,Ave., Pittsburgh, Pa.
J. URBONAS.

1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

GEORGE NOBILETTI
Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvų
Seriją (Eilę)

State School . . .

ubseribe to thė Workers* Children Must
Support Striking Miners!!

Every day, hundreds of min- 
s are joining the strike in

with

New York Pioneers '

; the Illinois coal fields called by 
j the
' The
I against their 
and for their

The bosses
National Guard and their com-1 
pany union,
Workers, to break the
But the miners are 
picket lines every day, 

, ing on new mines and 
I them out on strike.

Hundreds of miners 
I been arrested in the 

■' towns.

National 
miners

Miners .Union. 1 
are on strike 

rotten conditions,
Union. i
are using their.

the United Mine' 
strike, i 

on the 
march
calling

have 
mining 

But the miners will

Scena iš komedijos “Nervai” I akt6
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Challenge Chicago District! not be stopped by these arrests. I we are going to win this strike, 
" ! The miners’ children must and make the 'National Miners

— —
| A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 

ANTRAŠAII -----
2— P. FrancKevičius, 3499 W. Carson St , 

Pittsburgh, Pa.
3— J. šiurmaičiūtč, 315 Carothers Ave., 

Carnegie, Pa.
i 4—P. Grabauskas, 66 Swatarn Rd., Shenan

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

Pa.
j 6— M. E. Custerienė, 926 Wheelock Rd., 

Cleveland, Ohio
I 7—-J. D. Sliekas. 3121 Elroy Ave., Brent

wood, Pittsburgh, Pa.
| 8---W. Stačinskas, 2310 Sarah St., S. S. 

Pittsburgh, Fa.
9—K. Stasinckas, Box 655, New Kensing

ton, Pa.
10—J. Albauskis, 1503 Wentworth Ave., 

Chicago Heights, HI.
1.1—J. Bar.škietis, P. O. Box 141, Courtney, 

Pa.
12—J. Kinderis, 439 Maplewood Ave.,

Ambridge, Pa.

Quippa, Pa.
17—K. Levine. 242 Penn Ave., Exten.

13—Win. Orban, R. F. D No. 42, Rices
Landing, Pa.

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

15—F. Kavaliauskas, 300 Todd St., Ali-

Turtle Creek, Pa.
| 19—J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va. 

20—A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa. 
22 - P. Cibulskis, 7042 Link Court. Mas-

' peth, N. Y.
24— J. Kasparavičius, C36 Samuel St.,

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 317 So. Division St., 

Buffalo, N. Y.

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.

26- A. Dambauskas, 221 E. Mahanoy 
Girardville. Fa.

Ave.,

27- M. Batutis. Box 24. Wilsonville, III
30--J. IxMinaitis, 107 N. Duquoin St., 

ton, Hl.
Ben-

Shanon, Pa.
38—B. Yuškauskas, Box 253, West Frank

35—K. Bagdonas, 
kin. Pa.

114 N. Vino St., Shamo-

36—K. Vaičiūnas, P. O. Box 209, Harris-
burg, DI.

37—L. Aimanas, P. O. Box 568. Castlo

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO 21
Cropscy Ave., Brooklyn, N. T.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS (jį
Broadway, Brooklyn, N.Y* 

Tel., Jefferson 6393 U-

| 1763

1981

< P

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų slinkimą, pleiskana 

kitus galvos nesveikumus p.L 
mingai gydome naujais savo mo* 
sliškais būdais. Mūsų plauką to 
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins buj
ojus plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kforių Jūs Pageidavotworking class, comrade Štalin 

is greatly interested in the 
working class children. He 
takes a great interest in the 
Young Pioneers of the Soviet 
Union, and the Pioneers are 
very fond of him.

Comrade Stalin was one of 
the oilstanding leaders of the 
Russian workers before the 
Revolution.
peasants,

All workers’ children who 
understand that the bosses are 
fooling them with sports, 
should join the Jr. Section. If 
you want to join, write to us. 
Get your club to join also..

Let’s ah get together, and 
then we’ll kick the bosses for 
a goal!

fort, III.
39— J. Chiplish, 611- Vandalia St., Collins

ville, Hl.
40— M. Andriuškevičius. 172 Gertrude St., 

Akron, Ohio
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, III.
43— K, Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. O. Box 113, Žeigler, 111.
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. 262, Cuddy, Pa.
46— D. Simutis. Box 27. Blanford, Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 Addison Ave.,

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, T. O. Box 246,

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtč, 37 Norwich Ave., West 

View, Pa.
51— .1. Stanislovaitis, 307 Plymouth Ave., 

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

cago. III.
53— .1. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.

theUnion the leader of all 
miners in the U. S. MENDELOstrike, 

young
in the 

the 
women, 
children 
a victory 

__  . ( __ _____ a victory 
Mtional Membership Drive. themselves as well, and

The Pioneers are very enthu- must join in thc fight 
siastic over the challenge, and | The Young Pioneers call 
they say that if the Chicago UpOri all workers’ children to 
Pioneers accept the challenge, help the striking miners! The 
they’ll get the beating of their struggle of the miners is the

also take part 
together withAt their membership meet

ing last Saturday, the Pioneers mfners an(] the 
of New York voted to challenge 
the Pioneers of the Chicago remember that 
District to competition in the the miners is 
national Membership Drive. 'themselves as well,

The miners’ must 
for 
for 

they

Textile Workers Convention 
Plans Strike

lives.
New York says that it will 

get more child workers and 
Negro children than its quota, 
and that it will get much more 
than Chicago!

What does Chicago say about! Fishwick, and the others, that

fight of the whole 
class.

Miners’ children! 
picket lines every 
your parents! Let’s
bosses and their agents, Lewis,

working

On the 
day with 
show the

DARBININKŲK ALEN1TORIUS “ meeting planned a great 
of the textile workers, 
held in January. They

SUREDAGAVO R. MIZARA

'• Knyga iš 212 Puslapiui. Kaina 25 Centai
Egį*-4 , k < • /

Puikus rinkinys svarbių informacijų ir turiningas 
straipsniais iš įvairių mokslo sričių. Jame rasite 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje.
Tuojau įsigykite tą svarbų veikalą, skaitykite jį ir lai* 
kykites po ranka, kaipo darbininkišką encyklopediją.

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

The second convention of the 
National Textile Workers 
Union took place in Paterson 
on Dec. 21 and 22. The con
vention was opened by a huge 
mass meeting.

At the convention, the lead
ers of the union spoke. The 
delegates told about the rotten 
conditions of the textile work
ers in the mills. They also told 
about the thousands of child 
workers who work all day for 
a few cents.

I The 
strike 
to bo

į discussed how to fight against 
• the child slavery in the mills, 
! too.

This convention was very 
different from the conventions 
of the American Federation of 
Labor, where big, fat men, 

) who are not workers, get toge
ther to have a good time. But 
at this convention, workers 
from the mills came, and laid 
their own plans for a strike.

The Young Pioneers had a 
speaker at the convention, be
cause we know that the N. T. 
W. U. really fights for work
ers.

The. Pioneers, will fight to- 
j gether with the militant unions, 
' against child labor. This is 
'one of the main tasks of the 
N. T. W. U., and the Pioneer 

aidstand 
them

“Always Ready” to 
in their fight.

workers
He is the son of 

born in Georgia,

the Revolution, he 
arrested and sent to 

where he suffered

Before 
was often 
prison, where he 
groat hardships. But this only 
made him a better fighter for 
the working class.

When the Revolution came, 
in 1917, comrade Stalin showed 
again that he was a great 
working class leader, and for 
his sacrifices and devotion to 
the cause of the workers, he 
received the Order of the Red 
Flag.

The Young Pioneers of Ame
rica send heartiest revolutiona
ry greetings to Comrade Stalin 
on his 50th birthday. The 
American workers’ children 
can take a good example from 
the life of comrade Stalin. We 
must all grow up as good figh
ters for the working class!

Jr. Section of the Labor 
Sports Union

LETTER BOX

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

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

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

COMRADE STALIN’S
50th BIRTHDAY

At the present time, when 
the bosses are preparing to 
attack the Soviet Union, the 
Pioneers must win over the 
workers’ children to our ranks.

The Pioneers in New York 
have already made a good beg- j 
inning. They have organized i 
a basketball tournament. These 
clubs that are members of the 
tournament play once a week, 
and the winner of the tourney 
will get a dandy silver loving 
cup!

The Pioneers in the rest of 
the country must alšo start 
this work. The Jr. Section of 
the Labor Sports Uninon must 
become a mass organization, 
with thousands of members,.

Dear Young Pioneer Corner:
I want to tell you about 

what happened in my school. 
Our Pioneer group is called the 
Karl Liebknecht group, in 
Minneapolis. Our leader came 
to school one day, and gave out 
some leaflets about Thanksgiv
ing.

Then our principal, Miss 
Ciecil, said, “I don’t want you 
to give out these leaflets. If 
you do, I will take them away 
from you. The Children in my 
school are happy.”

Then our leader pointed to 
some children with torn 
clothes and shoes, and she said, 
“Are these children happy?

Then the teacher took away 
the leaflets trom the children 
as they came into the school. 
But she did wrong by taking 
them away, because that made 
the children more anxious to 
read it.

But we Pioneers will keep 
up our work.

Come on, comrades, we have

ELIZA BETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Firm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rast. B. BARKAUSKIS, 255

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

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

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

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

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th i Avenue, 
Moline, 111.

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

Prot, Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, III.

Fin. SeKr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III.

Iždininkas M. Miliene, 502—4th Avė., 
Moline, III.

xždo Globėjas B. Daucenskas, 1552—
10th Avė., E. Moline, 111.

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

UŽ DIEVA IR TĖVYNĘ 
Naujas Teatrališkas Veikalas 

TRIJŲ AKTŲ DRAMA 
PARAŠĖ SENAS VINCAS 

f'
Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga 

Knygute turi 82 puslapius
KAINA 40 CENTŲ

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

3240 Thomas Street, Chicago, Ill.

Išbandykite šiandien
Juos išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden St* 

Philadelphia, Pa.
5 Tyri 

Sulig reikalavimo, šiuos eiga- 
ras taipgi ir per paštą išsiimti- , 
nSjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

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

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apinltą^.,,, 
L ■_ ’ ’
dimo Toks žmogus yra frmriratfkęa, ■ 
nelinksmas ir įvairių n e smagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kalną parodytum, tai, jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąa 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistŽolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą. t

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietčjimo, skilvio nemaH- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peoų 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 60c, tą! gausi vaįst- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuoma 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gal 
mūsų gausius vaistus, taip vadir 
mus “Nervu Preparatas.” Nervų 
ga yra labai blogas dalykas, bet 
sų Nervų Preparatas užbėga ta 
gai kelią ir suteikia žmogui rami

Atsiųsk mums 10c, o gausi n 
žolių ir knygų katalogą. Relkal 
mūsų žolių pardavinėtojai visi 
miestuose.

Pinigus siųsk čekiu arba m< 
orderiu, neslųsklt pinigų papu 
laiške.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road. Spencerport, 1
-.................................. >■■ ...... ..................  ■ • ...m —.....

stebuklingu žolių vertes tūkstaprao 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei vidurių KUg*-

r

Comrade Joseph Stalin, sec
retary of the Communist Party 
of the Soviet Union, had his 
50th birthday, on Dec. 21.

Like all great leaders of the

S
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Draugi ji; Atydai
Ketvirtad., u

as PerLaikraštį Sulaikomas

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

gini

Skaitytojų Dūmei
PLYMOUTH, PA.

France.” 
francūzai 
krutėti.—

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

MOLINE, ILL.
M. V. ir M. DraugystėsT- 

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

Visi nariai malonėkit

L. 1). S. A. IV RAJONO 
DELEGATĖM

L. D. S. A. IV Rajono būsiančioj 
konferencijoj 29-tą d. gruodžio da
lyvaus atstovė nuo Centro Komiteto, 
<1. Paukštienė. Visos delegatės, ku
rios esat išrinktos dalyvauti nuo sa
vo kuopų būtinai atvažiuokit ant lai
ko, nes turėsim daug svarbių reikalų

—■ ■--*

Dr-ges Boiidžinskaites 
Maršrutas Mass.

Valstijoj

LIETUVAITĖ FOTOFRAFi 
.- - - - - ———4r-į-
Fotografuoja, Didinu ir Mali

Visokiom Spalvom Paveiki

Studija atdara kiekvieną die 
nedėliomis nuo 9:80 iki 6 po

MARGARETA VALINI
Room 32? Weitzencom Bl< 

Public Square
WILKES-BARR& PA.

metinis 1 
d. sau- 
svetai- 

nėj. Visi nariai malonėkit atsilan
kyti, yra daug svarbių reikalų ap- . 
tarti. Bus renkama valdyba seka- • 
mani metui. Taipgi, draugai, turėsit 1 
užsimokėti už organą “Laisvę” iš- 
anksto už ateinančius metus.

Sek r. A. Trepkus.
(306-310)

priežasčių neišrinko delegačių j šią 
konferenciją, tai nors viena draugė 
iš kuopos valdybos turėtų dalyvaut 
kaipo delegatė. Konferencija įvyks 
French Roof Svetainėj, 1610 Wash
burn St., Scranton, Pa. Prasidės ly- 

12-tą valandą.
L. D. S. A. IV Rajono Sekr.

M. D. Stanislovaitiene.
(307-308)

Norintieji ge
riausio patai’- 
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

L : : NEWARK, K J. ;
‘ A. L. D. L. D. 5-tos kuopos meti
nis susirnkimaš bus pėtnypioj, 27 d, 
gruodžio, po No. 79 Jackson St. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų, reikes iš
rinkti kuopos valdybą.

Org. B. J. Sutkus.
(306-307)

“Sliakerio” Spaus

Bell Phone, Poplar 7545

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

nu m
Kadangi “Laisves” b-vės direktorių ta

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 savaičių “Sliakeris” bus 
gatavas knygoje, kur kiekvienas skaityto
jas, skaitęs per “Laisvę,” galės baigti.

Drg. Rasoda, “Sliakerio” autorius, aty- 
džiai peržiūrėjo “Sliakerio” dalis, kurios 
perėjo per “Laisvę,” ir jas dar pertaisė 
taip, kad apysaka dabar dar sklandžiau

skaitysis. Tai bus apie 300 puslapių kny
ga, kurios kaina bus tik 50cAuž vienų.

Todėl kiekvienas “Laisves” skaitytojas, 
norįs 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 tuoj aus!
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

tlCTAQ IČ K” ANADfię I ^^r^n^as’ Nesiduokim apgau- 
01m" 1 Im dinėti visokiems ura patrio-

______  ; tams, ar socialpatriotams, bet
I burkimės po galinga socializ
mo vėliava, kontroliuojama 
komunistų partijos.

(Pabaiga)
Trumpai suminėjus Kanados j 

darbininkų ekonominę būklę, j 
verta būtų nors trumpai pa-j 

įkalbėti ir apie jų dvasinį gy-' 
venimą.

Žinau ir
-tą velkame 
•mos ir jūs 
gal dar geriau, negu aš. 
prisipažinkime, 
gerai nepažįstami esame, 
lyg kad viens 
nepasisakom, 
veikti ir kaip?

'ų. Taip pat žinau, kad draugai jose. Bet jų daug daugiau 
“ atsakysit man: užtektinai jė- yra, negu kitų tautų. Vengrų

tėra ir niekur nepasireiškia.
Kaip vokiečiai tebedainuo- 

ja: “Mein liebe vaterland,” 
taip francūzai tebesilaiko seno 
prietaro “La viva 
Paskutiniu laiku ir 

i pradeda šiek tiek
Manau, kad būtų ne pro šalį Bravo! 
paminėti apie organizacijas,! Gal tik viena iš 

' kuriose telpa darbininkai. 
; Tų organizacijų yra 
Į žas skaičius, : 
j ir organizuotumo laipsnį. At-j “Lai 
'eivių tarpe yra organizuotesni' stė !” 
Ukrainai ir suomiai. Paskuti-j kytis 

į niu laiku pradeda veikti pla-į 
įčiau vengrai ir lietuviai. Veng- bininkai pradeda krutėti, bur- 

kito bijodami rai išleidžia savo laikraštį, ro- darnios į vieną ir stiprią orga- 
ką daryti, ką Idos dienraštį; Ukrainai senai,nizaciją “The Canadian Labor 

, - turi kelis ir įvairiose provinci-’ Defense League.” Puiku, ga
lima pagirti už tą.

Bet kas svarbiausia, tai lie-

jaučiu, kokią naš-į 
kapitalizmo siste-; 
patys ta jaučiate, 

Beti 
kad dar visi 

irl

didžiulių 
tautų, tai lenkai stipriau te- 

nema-j besilaiko įsikibę seno ir nude- 
žiūrint į tautas j vėto Varšavos ponų obalsio: 

gyvuoja Lenkijos karaly- 
Būtų gėda lenkams lai- 

tokio obalsio.
Vietiniai ir iš Anglijos dar-

Norwood, 25 d. gruodžio, 
vakare, Liet. Svetainėj, 1’3 St. 
George Avė. Bus L. D. S. A. 
narių ir simpatikių pasikalbę-

* j imas.
So. Boston, 26 d. gruodžio,

L. P. K. Svetainėj, 376 Broad
way. Bus L. D. S. A. narių 
ir simpatikių pasikalbėjimas.

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

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

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

JlVd UVJJVOJ114

Montello, 29 d. gruodžio į aptarti.
vakare, Liet. Taut. Name, busi Įrv kuopos, kurios del kokių 
prakalbos.

Bridgewater, 30 d. gruo
džio.^ bus pasikalbėjimas.

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Visi dalininkai malonėkit

Močiutė Jones Sorgą

BA Y ON N E

Būtų 
neap- 
1930 
visus

, 447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Optikas

Norintieji .tinkamai prisitaikyti 
savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

geliais, tuo ilgiau iš 
čiosis kapitalistai. Ir

J Vokiečiai silpniausia veikia, 
tuoj Jeigu kur yra organizacijos 

tai tos 
Austrijos 
Winipe-

dirbti 
Ar gerai ?

J. Staskevičius.
(307-308)

kur yra 
v a k a r u os e f a rm e r i ų, 
pačios panašios i 
“Heimwehr.” Beje, 
ge yra vokiečių darbininkų ra-

I L-
:subatoj
I tainėj,
i Pradžia 7:30 vai. vakare.

Lietuvių Laisvų Kapinių Korpora- 
susirinkimas bus ne-

. Pradžia 2-<ą vai. po pietų. Bus 
renkama viršininkai sekantiems me- 

at- 
rei- 

kalų. Kurie norėtumėt pirkti lotų, 
| tai dabar gera proga. Kurie esat 
I skolingi už lotus ir assesmentų po 
$1.00 del apdirbimo lotų, dabai’ turi
te užsimokėti, nes kitaip bus skai
toma procentas.

n

MOTE 
Panedėliais 

Ut

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI
DIDELIS PASIRINKIMAS

and Kitchen

gų iščiulpia iš mūsų kapitalis-'taipgi nemaža yra; šiek tiek 
tai ir išvarginę kūno jėgas, mažiau lietuvių ir suomių, 
sumažina dvasinių jėgų našu-1Lietuviams daug dar trukdo 
mą į bendrą darbininkų gyventas nelemtas senas paprotis 
nimą. Bet atsiminkime, kad ’ laikytis “unaravai.” Girdėjau 
^*uo ilgiau būsim dvasios pa- ir Kanadoj, Toronte, pažan- 

mūs gesnieji lietuviai žada išleisti 
kuo | laikraštį—sveikintina.

ilgiau žiūrėsim pro pirštus į;
mūsų bendrus reikalus, I 
daugiau leisime išnaudoti mus. 
Tai ką daryti, pasikarti ar ką ? 
Ne, visai ne! Tik sukruskim, 
vyrai ir moterys—judės žemė.
Nubus baisus kapitalistas, nes,tolis, bet veikimu nepasižymi, 
mes patys jį priversime būti apart laikomos valgyklos ir la- 
žmogum ir dirbti žmonių ir bai neturtingo knygynėlio, 
žmonijos labui. Visur ir visa-į Kiek geriau organizuoti pie- 
da tik eikim organizuotai. Or-į tų slavai. Bet užtat čeko-sla- 
ganizuokimės po socializmo I vai, bulgarai, rumunai dau- 
vėliava, o rytojus mums už-'giau palaidi. Graikų mažai

tuvius aplenkė vengrai, 
sarmatoka, bet lietuviai 
sileis ir per ateinančius 
metus, manau, pralenks 
kitus.

Valio, viens po kito, 
kūrybinio darbo!

Lai tam kartui užteks.
Paulius Stukas.

Toronto. 1929 m. XIK17 d.

WASHINGTON.—Močiu-
Jones, suvirs 99 metųte

amžiaus, pagarsėjus 'kovo
toja už mainierių . ir kitų 
darbininkų reikalus, labai 
serga savo namuose netoli 
nuo čia.

Daugeliui yra užsibaigusi I dj<>1( meįjnis ___
prenumerata už “Laisvę” ir dėlioj, 29 gruodžio, po No. 40 Ferry 
jau pasiųsta paraginimai, kad St.
atsinaujintų. R ū p i n k i t ės, 
draugai, atsinaujinti prieš silankyti, nes yra labai svarbių 
naujus metus.

“Laisvės” Administracija.

ATEINANČIU METU MADOS

Telephone, South Boston 2805-R

GRAND RAPIDS, MIC1I.
A. L. I). L. 1). 66-tos kuopos meti

nis susirinkimas bus pirmadienį, 30 
gruodžio, L. S. ir 1). 1). svetainėj, 
1057 Hamilton Avė. 
vai. vakare, 
malonėkit visi 
renkama 
metams, 
kalų aptarti, 
narių. 
“Caro

Pradžia 7:30 
Draugai ir draugės, 
atsilankyti, nes bus 

nauja valdyba sekantiems 
Yra ii’ kitokių svarbių rei- 

Atsiveskit ir naujų 
Kurie dar neturite knygos 

Kalėjimuose,” galėsit gauti; 
Sekr. A. Janėnas.

DETRorr, Midi.

K. Frakcijų susirinkimas bus 
28 gruodžio, Draugijų sve- 

4637 W. Vernon Highway. 
Visi Kom. 

j Partijos nariai būtinai ateikite, nes 
I yra daug naujų reikalų aptarti.

Komitetas.

j A. I). P. vietine sek
I lių subatoj, 28 gruodžio, Kliubo sve- 
i tainėj, 197 Avė E, kampas 19th St. 
j Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 35 
! c. ypatai. Grieš gera muzika jvai- 
j sius šokius, tat kviečiame visus atsi- 
Į lankyti ir • pasilinksminti. (306-8)

MA H ANO Y CITY, PA.
priežasties blogo oro( nes labai 
“Laisves” Choro pamokos 19 

Kadangi yra 
pamokas laikyti ket- 

kadangi sekančiam ket
au t ra 

sekančios choro pamokos 
sausio, 

svetainėje 
Malonėkite laiku susirinkti.

prisirašyti

Iš 
lijo), “Laisvės” Choro 
d. gruodžio neįvyko, 
nutarta choro 
vergais ir 
verge pripuola 
tai 
2 d. 
kaičio 
St. 
siveskite ir naujų narių 
Į chorą.

Už Komisija J. D. Taunis.
(306-307

diena Kalėdų, 
įvyks 

7-tą vai. vakare Aidu
li 39 E. Mahanoy 

At-|

MATTOEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

PatarnaujuPatarnauju visiem be skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo .ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, 
patarnausiu kuogeriausiai.

o
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734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y

FORNISIAI
IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

Parlor, Bedroom, Dining Room
žemiausia—FoiDidžiausiam pasirinkime.—Kaina _______

garantuojami.—Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 f,RA D STREET

TARP DRIGGS IR BEDFORD AVE., BROOKLYN

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

RUSIŠKA

MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths,
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakaro KOc; po 6 vai. V

F’V’T'O 1 Antroj klasėj lašais i.Šsimaudy į K A ir miegojimas per visą naktj 
trečių lubų, ėringam kambaryj

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusižkai-Turkiška Pirtis dabar atidarė 1 
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais.
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir n 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tu 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui Ji 
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patam 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir

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



JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRAbORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

S. S. R. S. ORIAIVININKYSTE

Šoloms/ca

DARBININKAI STOKITE

Vardu*

McKees Rocks, Pa626 Woodward Ave Mieatu* Stat*

buvo 
to k is

Šalis” 
antras

Viso
Per 

kilo-

arti 
kilo-

WILMERDING, PA.
Iškilmingas Metinis

ne an 
nūs.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA

tinka- 
Paskiau 

Nuo jos vėl Ramiojo 
šiaurinis galas iki 

Sunkus kelias buvo.

yra žemų sparnų
Kiekvienas spar-

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

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite : lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas 
Už. prikalbinirną naujo nario duodama 50c dovanų 
J h ; j. MILIAUSKAS

5 's' Siųsdami piniprus
' Bu savo adresu, uf.raSykite:
(RANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

įjus prasideda su Spalio 1 diena ir tęsis iki 
Nauju Metą. Centro Komitetas vajaus laiku 
VIENU DOLERIU NUPIGINA ĮSTOJIMĄ

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

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

mažiau kaip 10 naujų, pąrių ląbai gražią plunksną 
(fountain pen),( ant kurios bus pažynieta, kad tai 
yra dovana nuo APLA Draugijos..?

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

Narys, ,k^rįš 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.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

Keturios bolių alleys.
KAINO*-’ PRIEINAMOS.

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

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

pratlyvi žmonės visut jų 
kad JOHN’S Cigarai pa

sini tų jų 
Plačiai

SKAS iš 
si trauki a 
parduoda 
giria ir pažangūs, i 
reikalauja, sakydami, 
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

beturi Skyriai Pomirtinės: 
Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 

Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

užsimota apskristi ap- 
H3, Viso 

8,598 kilometrus.
2 kartus 
tą maine 

Skridimas 
nes orlaivis susikūlė.

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę 
Pirmame Skyriuje $7.00 
Antrame Skyriuje $13.00

perskrido per 
Pamir kalną j Afganis- 

partibežį, miestą Kaga- 
Orlaivininkas Baranov 
“Aš pasukau orlaivį į 

nepaisant šalčio, rūkų ir

Lakūnai skrido aplinkui pa
saulį 1924-25 m. Viso kelyje 
jie 6 kartus mainė motorus. Vi
so jie naudojosi 15 motorų. 4 
kartus mainė orlaivius, orlaivį 
ant orlaivio, ir,po .2 kartus mai- 

kiekvieno orlaivio spar-

Buvo 
linkui pasaulį 1924-25 
pa d ar
Per tą laiką kelionėje 
maine motorus ir 1 kai 
orlaivį ant orlaivio 
nepavyko,

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

New York

Japonijos į : i

Japonijos orlaivininkai 1924- 
25 m. padarė kelionę iš Tokio į 
Maskvą 9,800 kilometrų, 
7 kartūs buvo nusileidę 
kartus mainė motorus.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmų, išardymų, patai- 
symį, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas___ $75.
Taipgi mažesnis kursas—-užlaiky
mas automob.iliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) --—-_$25 
Spfeciališkas Kursas Važihęjhnb $10. 
Mokiname lietuvių ir arinių kal
boje. Mokytojuni yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavlčius. Atdara iki 
9 vai. vakare, f nedėldieniais 10

reikalaukit Jono—John’s Cigarų Ha 
arba po vardu Petro Restoranuose.
r Storuose bei kituose bizniuose mūs 

vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite eiga 
rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunči.

j kitus miestus biznieriams ir priveš 
lėšas apmokame. f

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

per Sibirą.
1 valandas.

11,500

“šalis Sovietų” padarė 
14,000 mylių (virš 20,000 
metrų) ir mainė tik 1 kartą ir 
tai tik 1 motorą. Orlaivis ge
ram stovyj ir jeigu oras būtų 
tinkamas, būt skridęs per At- 
lantiką.

Ką parodo šie faktai? Tvir
tumą aparato ir tik akli tą ne
mato.

ros- ekspedicijoj. Jis; išskrido 
iš Sevastopolio liepos 20 d.. 
Pasiekė Archangelską, pas
kiau Lediniame Okeane—salą 
Kolgučev; paskiau — s alą 
Dickson. Ten atsitiko nelaime 
su motoru. Lakūnai 25 valan
das išbuvo jūroj,, kol “Krasin” 
juos išgelbėjo ir jų orlaivį. 
Susitaisę, vėl tęsė tyrinėjimus. 
Atgal grįžo 
išskrajojo 2 
tą laiką nuskrido 
metrų.

Jūras perskridus, ant kelio 
gulėjo Aleutskos salos. Jos la
bai neprielankios, kalnuotos. 
Kaip kur skalos^ kyšo iki 3,000 
metrų, vulkanuotos, 1 
mų prieplaukų, inlajų 
Alaska. 
Okedno 
Seattle.
Tik atskridus į Jungt. Valstijas, 
“šalis Sovietų” rado kiek prie
lankesnę gamtą, bfet ir tai va
karai rudens mėnesiais yra aud
ringi. Tik teikia prisiminti, 
kas patiko oro milžiną “She
nandoah” keli metai atgal! Bet 
žygis atliktas.

Kada “Sovietų 
Jungt. Valstijose, 
pat monoplanas po vadovyste 
Markov, su lakūnais Proko- 
rov ir Baranov, taipgi turėda
mi mechaniką, 21 d. spalių pa
kilo iš G arm 
didįjį 
tano 
rog. 
sako: 
viršų, 
sniego pusnių ir iškilom 4,500 
metrų virš žemės. Mes bu
vom viršuj debesų. Per rūkus 
ir debesis kalnų viršūnės ky
šojo, kaip jūroj salos. Orlai-

Af, žemiau pasiraJc-H, siunčiu VIENA DOLERĮ, už kuri malonėkit man 
URBAN’S COLD POWDERS ir UltBbLA, su nurodymai*, kaip Var

■ KONCERTAS
Nauju Metų Vakare

1 Sausio (Jan.), 1939
Pradžia 7:30 valandą vakare

Liet Seny Dr-jos Svetainėje
110 State St., Wilmerding, Pa.

Wilmerdingo ir apielinkės lietuviai 
turis pirmą progą išgirsti L. A. 1). 
Bell*, kuris dalyvaus šiame koncer
te. Apart minėto beno, dar bus vie
tini* dainininkių ir solisčių.

GeH lošėjai iš Pittsburgho sulos 
teatrą. Programa bus tikrai graži 
ir žingeidi. Džiaugsis visi, kurie tik 
atsilankys ir gailėsis tie, kurie ne
bus parengime.

Kviečia visus
Lietuvon Sūnų. Draugijos Komitetas.

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
items labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvbpį!”

fltadelphijo? muzikos kotu 
duoda lekcijas ant sntui 

lotieji, kad jūsų vaikai bū- 
:*nuikininkais, kreipkitės į 
»JSite tikrai profesionalę 

reipkitės 4iuo adresu:
į£ N. 5th Street 
jbWELPHlA, PA.
Mani* ir ketvertais:
IHnLSt., Camden, N. J

Orlaiviai pritaikinti! ir prekės svėrė 300 pūdų. Iš- 
taip ir; kilo iki 4,000 metrų ir dary

damas 109 myl. į valandą atli
ko bandymus. Bandymui vi
so nuskrido 4,000 kilometrų. 

Net buržujai technikai pri
pažįsta S. S. R. S. orlaiviams 
pirmenybę. Dėka jų gerumui 
ir orlaivininkų sugabumui, S. 

. veik neturi orlaivinin- 
kystės nelaimiu.
S. S. R. S. Orlaivininkų Žygiai j

S. S. R. S. orlaivininkai atsi- 
I žymi ne tik savo krašte, atlik- 
j darni ilgiausias keliones, skris
dami per miškus, tundras, Ste
pus, jūras, kovodami su šiau
rės bloga atmosfera, grumda
miesi po ledinį okeaną, bet jie 

'atlieka sėkmingai ir užsienines! 
! ilgas keliones.

Orlaivis “ANT No. 3“Prole- 
jtarij” 1926 metais, valdomas 
, lakūno Gromov, aplankė 7 į- 
[ vairias Europos valstybes. Per 
i 36 skridimo valandas padengė 
! 7,600 kilometru. Tai buvo! 
pirmieji bandymai plieninės i 
Sovietų paukštės ir jie pilnai! 
išlaikė egzaminą.
Jau 1927 m. Osoaviachimasi 

i surengė skridimą iš Maskvos į i 
! Pekina-Tokio. Išskrido 5 or-! I
; laiviai. 4 iš jų pasiekė Tokio,! 
j Japoniją. Vienas buvo pri-l 
verstas nusileisti arti Pekino,’ 
Chinijoj, bet visi 5 sėkmingai 
grįžo atgal į Maskvą. Tais 

■pat metais S. Šestakov, (kuris 
įdabar vadovavo orlaiviui “ša-i 
lis Sovietų,” ant orlaivio pa
būdavote S. S. R. S. šalyj, ku- 

i riam buvo viskas pagaminta 
i savo krašte, nuskrido į Tokio 
į ir grįžo atgal, padarydamas 
i 22,000 kilometrų kelionės.
Tais pat metais kiti du orlai
vininkai Košelev ir Luk, paki- 

■ lo nuo laivo “Kaluga” ir nu- 
[skrido į šiaurinį okeaną ant 
! salos Vrangel, nunešdami reik- 
! menų ten gyvenantiems pilie- 
; čiams ir grįžo atgal per Sibi- 
I ra palei upę Leną, padaryda- 
jmi 5,000 kilometrų.

Kam nežinomi didvyriški S. 
S. R. S. lakūnų Babuškino ir 
čuchnovskįo. žygiai prie gel
bėjimo “Italia” įgulos? Tai ne 
juokas grumtis šiaurės ledy
nuose, prie šiaurinio žemės 
ašigalio, baisiame šaltyj, kur 
nėra jokio patogumo nusileL 
dimui bei pakilimui, kur ledų' 
kalnai kiekvieną minutę grū* 
moja mirtimi, o visgi S. S. R.; 
S. lakūnai pergalėjo kliūtis, ir 
atliko darbą.

Šiais metais “Sparnai Sovie
tų” ANT No. 9 padarė marš
rutą po Europą tik biskį pirm, 
negu “Sovietų šalis” iškeliavo 
į Jungt. Valstijas. “Sparnai 
Sovietų” aplankė Berlyną, Pa
ryžių, Londoną, Romą, vėl 
Berlyną ir grįžo Maskvon. Pa
darė per 53 skraidymo valan
das 9,000 kilometrų.

S. S. R. S., orlaivininkai iš 
Rostovo-arit-Dono nuskrido į 
Teheraną (Persiją), ir grįžo 
atgal per kairią Hiridu- 
Kuš, kuris turi nuo 20,000 iki 
25,000 pėdų^ augščio.

Dabar tik grįžo vėl į Lenin
gradą orlaivis “Komsevput,” 
kuris ėmė dalyvumą Krito jū-

I AUKŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE 
PASKELBTAS VAJUS ŽEMESNE 

(STOJIMO KAINA

Kms yra didžiausias žmogaus priešas?—Salti*. Jis ne tik sunkiausias ligas Įvaro, b* t 
ir Į grab?} paguldo. Bet tie, kurio vartoja pe plačię Ameriką pagarsėjusius

_T. . (Miltelius nuo šalčio) jokių čaižių nebijo. UiUrban’s Cold Powders 75c už baksų apsiginkluok nuo aato 
amžino priešo I

„i i yrn kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus prieiĄ—-vidu- 
Urbo Lax labs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių Ir AJCIJk a aus 26 centRi ui Bkryuul4.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOI’AT16KŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGAI.IME GAUTI PAS—

Šalies Sovietų” 
Žygio

“Šalis Sovietų” iš Maskvos į 
New Yorką padarė arti 14,000 
mylių (apie 20,000 kilometrų). 
Skridimas buvo daugiausiai 
mokslišku sumetimu. Kliūtys 
buvo baisios. Sibire jau prasidė
jo rudens rūkai. Okotskos jū
ros—tai pavojaus jūros. Jų 
šiaurinis kraštas susiduria su 
šalto oro juostomis, o pietinis 
su šiltais vandenimis. Todėl 
ant jų nuolatos viešpajįiuja rū
kai. Geografai ekspertai apie 
jas atsiliepę: “Kraštai Okotskų 
jūrų nuolatos padengti rūkais 
per visą laiką, ir ant žemės ka
muolio mažai yra tokių jūrų, 
kur būtų galima rasti toki tirš- 

! ti rūkai, kurie dengia per išti
sas savaites.” Kada “Sovietų 
Šalis” skrido per jas, padaryda- 
dama 900 mylių, tai visa kelio
nė buvo sniego audros, nieko 
nesimatė 'ir kiekvieną minutę 
lakūnai galėjo žūti. Perskridus 
jas ir Kamčatką, orlaiviui ant 
kelio buvo Beringo jūros. Su 
jom dar blogiau. Per Beringo 
perlają (kuri kaip kokis kaklas 
skiria Alaska nuo Sibiro lyti
nio galo), per tą perlają nuola
tos iš šiaurinio okeano veržiasi 
į Beringo jūras, ir . per jas į 
Pacifiko (Ramųjį) okeaną šal
tas vąncluo ir ledai, nešdami 
šaltą oro skraistę. Todėl ten 
net vasaros laiku šilumos būna 
tik iki 7 laipsnių. Celsio. 
O pietiniai kraštai, susidurdami 
su šiltais vandenimis vėl labai j 
pūkuoti. !

949-959 ' u.oughby Avenue
ZtStt ’’PI

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

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

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brookly 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Ha 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, K’ 
buose, ant Balių ir storuose bei kituose bizniuose mūs išdirby: 
cigarų viršminėtais 
kuris visiems patink 
me ant pareikalavimo visur 
kiems žmonėms, daug ar mažai

1 ' Ko’Verti? '
Buržujai’ kiek* galėdami'igno

ruoja, mažina tos didelės kelio
nės reikšmę. Kaip kurie, visgi, 
negalėdami tą faktą užtylėti, 
atsiliepia rimčiau. Bet bjau
riausiai elgiasi buržujų šune
liai, ypatingai lietuviški smala- 
viriai. Jie visko išgalvoja. Tai 
ilgai skrido, tai orlaivis gedo, 
tai vėl ir vėl. Tat dar kartą 
reikia palyginti “šalies Sovie
tų” žygį su kitų kraštų lakūnų 
žygiais.

Amerikos

736 Lexington Ave., tarpe 58tn ir 59th Sts., New York City.
T , įėjimas iš 736 Lexington Ave.
įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok katu amatą ir pra 
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus valiuoti ir 
taisyti visokių išclirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainąv 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.
Klasės dienomis ir vakarais. . x,

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintai I

Orlaiviai yra visi metaliniai, 
- daugiausia iš diuralumino, 
kuris yra padarytas iš alumino 

; ir plieno, patsai yra lengves- 
: nis už alumina ir tvirtesnis už 
i plieną. Jie visi yra S. S. R.
S. pramonės produktas. Orlai
vių ilgis—56 pėdos, sparnų— 
77.8 pėdos;augštis—16 pėdų. 
Tušti sveria po 7,375 svarus; 
pilni, normaliai, 11,093 sva
rus. Trys motorai po 230 
arklių spėkos. Su visais tri
mis orlaiviai daro po 210 ki
lometrų į valandą (apie 130 
mylių) ; su dviem motorais 170 
kilometrų. Yra specialiai prie
taisai palaikymui orlaivio lyg
svaros, sugedus kraštutiniam 
motorui, nes jie gali skristi 
vien tik su 2 motorais. Moto
rus pritaisyta valdyti dvierh 
lakūnam. Gali valdymas • būti 
sujungtas ir atskirtas. Abu 
sėdi savo vietose. Pasažierių į 
gali vežti nuo 9 iki 14. Sėdy-j 
nes taip įrengtos, kad galima1 
paversti į lovas. Leidžiasi prie i vi pagal kompasą laikėme ti 
80 m. greitumo. Be sustojimo' siog 
gali padaryti iki 1,800 kilo-[kuris yra 5,600 metrų (22,4001 
metrų (1,115 mylių).Prie ban-jpėdų) augščio. šaltis buvo 

žmones baisus—39 laipsniai C. (70.2 
laipsniai Fahrenheito) žemiau 
zero. Mūsų tikslas buvo nau
jas orlaivių laukas Kagarog. 
Mes neturėjom jokių žinių 
apie tenykščius oro sąlygas, 
mes'jau buvom ant tiek augs-; 
tai, kad kiekvieną minutę grū- j 
mojo sustoti motorai del šal-į 
čio... Kartą skridom tarpe! 
dviejų kalno viršūnių. Paga
linus, giliai apačioj pastebė-1 
jom Kagarog ir laimingai nu
sileidom. Gyventojai mus la-į 
bai entuziastiškai pasveikino, į 
šaukė, o afganiečiai už upės Į 
iš džiaugsmo šaudė ir šaukė:. 
“Ura.” Paskui atlaikė susirin-i 
Rimą ir mūsų orlaivį apkrikš-1 
tino “Pamirietis.” Spalių 24; 
d. orlaivis vėl pakilo ir per 2! 
ir pusę valandas sugrįžo į Sta-j 
linbadą, paskiau į Taškentą,! 
parveždamas 100 laiškų, pir-l 
mųjų laiškų orlaiviu nuo Pa-! 
miro ir už jo nepasiekiamų gy
ventojų.”

ReikšmePf^eS Naujus Metus

Cmod, (Dec..), 1929 
IL Praūžia 7:30 vai. vakare

Vaikam bus dalinama saldainiai

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. Z1NS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 

^8' vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, 
¥ Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 

Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerkles Ligų, Reumatizmo, Šciatikos ir Strėnų 

f Skaudėjimo. Jeigu jus esate nesveiki ir nusiml- 
••J n(h jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 

ir IMoterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
A lydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijo* Bandymai

Orlaivių Tipai
S. S. R. S. turi daugelio ti

pų orlaivių. Apie visus žinių 
stoka, o ir negalima straips- 
nyj išdėstyti. “Kalinino” tipo 
orlaiviai yra pasažierfniai. Jie 
aptarnauja Ukrainos-Krymo- 
Kaukazo linijas, atlieka ilgas 
keliones.

“Šalis Sovietų” orlaivių ti
pas, iš kurių vienas atliko mil
žinišką kelionę iš Maskvos į 
New Yorką, apskrisdamas 3/į 
pasaulio

V monoplanai
nas turi 44 pėdas ilgio, galas 
nuo sparno galo per orlaivį 
viso 94 pėdos. Orlaivio ilgis 
—59 pėdos. Tuščias sveria 
9,900 svarų, pripildytas, nor
maliai, ’ 17,050 svarų. Maksi- 
mališkris greitumas—125 my
lios į valandą. Leidžiasi že
mėn prie 56 mylių greitumo. 
Du motorai po 600 arklių spė
kos kiekvienas. Gazolino į 
savo tankus suima 872 galio
nus. Skristi be sustojimo ir

. be specialiai paimto į tam tik
rus indus gazo gali virš 2,000 ’ dymų patsai orlaivis

’ Tnylių
kaip prie sausžemio 
jūrų kelionių, tik permainant 
ratus ant valčių. Orlaiviai vi- 
si metaliniai, pabudavoti S. S. 

Jp R. S., vien iš savo medžiagos, 
išimant kai kurių motorus, 
dirbtus užsieny j.

“Sovietų Sparnai” arba 
“ANT” tipo yra ne vienodos S 
rūšies. Sugabus orlaivininkys- 
tės inžinierius A. N. Tupuliev 
parodė dideliausio sugabumo 
prie S. S. R. SL orlaivių buda- 
vojimo. Jo vardo pirmi ini
cialai ir tarnauja orlaivių tipo 
užVardinimui (A. N. T.— 
ANT).

Z i m east 16th ST. N. Y.
(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

Nedėlioj y A. M. iki 4 P. M.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

E
- *’ I ■ Į ‘ |
Puslapis Penktas

TELEFONAI: Keystone, Main 9669 
Bell, Oregon 6186



A. B-skienė.
305-307)VIETOS ŽINIOS

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Tel. Stagg 9988

Raudonos Dailės Naktis DR. MENDELOWITZ

(307-308)

Telephone: Stagg 4409

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone, Greenpoin| 2820

UŽEIGA

ifl dar.

faiistų valdžią

gruo 
svetai 
'Avė.

4,000 Tinkuotojų 
Visai be Darbo

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y

127
(Tarpe

Specialistas 
Akių,

Naujausi

“RAUDONOJI RŪDIS 
NEW YORKE

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba rainiai pasi
skaityti

'būtinai dalyvauti kuopos susi 
rinkime. ■ ’ ’

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LŪNCH 

475 Grand Street B 
Brooklyn, N. Y.

STOKES 
C. Brooklyn, R. Y,

TELEPHONE, STAGG 9105

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; pars&md 
tomobilius ir karietas veseli

Sykį atsilankę, pe: 
Pabandykit!

JONAS
173 Bridge St.,

baigiant parcel post 
kaip 

Vyriausias vietos pašto

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Harry
Avy

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza
221 South 4th Street 

(PricSals Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

Lietuvos darbininkų ir, kai 
,mo< biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
i (su paveikslais)

“BALSAS”Šios brošiūros kaipo organišką skyrių Partijos 
Rekrūto ir budavojimo Daily Worker

WHY EVERY WORKER ft 
SHOULD JOIN THE g
COMMUNIST PARTY ■

(Kodėl kiekvienas darbininkas turi 
prigulSt prie Komunistų Partijos ?)

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

■, 1 PENKI CENTAI KOPIJA
Nepaprasta nuolaida ant dideUij užsaky
mų. Siųskite savo užsakymus kuogrei- 
čiausiai su pinigais. ' >

’ WORKERS LIBRARY PUBLISHERS I
39 EAffT 125TB STREET NW YORK CITY

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
Čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Streejl 

BROOK1YN, N. Y.

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios 
Victrola Radiolos

415 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kius paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniSkals,

TEL.:
Triangle 1450

Kreipkitės 
Šiuo adresu:

| Lyriečiy Naujų Metų 
'Pasitikimo Vakarėlis

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Pereitą 
vai. rytą 
niūtė, 14 
arke, N. J 
set Ave.

Užmušta Šoferis ir Vaikas 
Ant Long Island Gelžkelio

Bevažiuojant skersai Long 
Island gelžkelį, Rockaway da- 
lyj, tavoriniam Roulston gro- 
semių kompanijos automobi
liui, užbėgo ant jo traukinys; 
sudaužė automobilį. Sukulto 
automobilio gazolinas eksplo- 
davo. Tapo užmušta šoferis 
James Ammott ir 12-kos me
tų vaikas Fred WeisenbAch, 
kurį šoferis vežino. Nuo de
gančio automobilio užsidegė ir 
pirmas vagonas to elektrikinio 
traukinio; bet vagono gaisras 
buvo greit užgesintas.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 

W ir Amerikonišku Stilium

Iš 10,000 unijinių tinkuoto
jų (plastererių) namų New 
Yorke 4,000 vaikščioja be dar- 

Jų unijos vadai švelniai 
prisimena, kad reikėtų įvesti 
6 valandų darbo dieną, taip 
kad didesnis skaičius tų dar
bininkų galėtų turėti darbo. 
Unija priklauso Amerikos 
Darbo Federacijai. Kad ši or
ganizacija rimtai stotų į kovą 
už darbo laiko sutrumpinimą 
iki 6 valandų, nieks netiki. Ji
nai tiktai liežuviu pamalą, kad 
prisigerint darbininkams, iš
reiškia šAvo “geras” intenci
jas^ pasimato $u,darbdaviais, 
H. paskui' vėl tyli', kaip klem- 
sas.

80,000,000 Siuntimų 
Perėjo per Paštą 
Bėgyje Savaitės

Per centralinį New' Yorko 
paštą, 8th Ąve. ir 32nd St., šie
met nuo gruodžio 15 iki 23 d. 
|)uš perėję, -80,000,000 įvairių 
siuntinių, pradedant nuo atvi
ručių 
ryšuliais bęi dėžutėmis, 
sako 
galva John J. Kiely. Tai būtų 
šiemetiniame pirmakalėdinia- 
me sezone 1,400,000 siuntinių 
daugiau, nekaip pernai metais.

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

Grafto Byla Tarp 
Beisbolininkų

Susipešė ir teisman eina biz
nieriai savininkai Giants bies- 
bolininkų. Tos sporto kompa
nijos prezidentas C. R. Stone
ham i reikalauja, kad teisėjas 
F. X. McQuade atlygintų $250- 
000 nuostolių, kurių jis kom
panijai pridirbęs, pirmiau bū
damas jos iždininku. O kada 
jis buvo išmestas iš iždininky- 
stės ir negavo tokios didelės 
algos, kokios jis reikalavo, 
kaipo direktorius, tai, girdi, 
jis viską darė priešingai. 
Skunde, kuris paduotas New 
Yorko Augščiausiam Teismui 
prieš teisėją McQuade, jis ke
liuose punktuose yra ' tiesiog 
apvaginamas.

Tai dar lyčnas pavyzdis, ko
kie yra švarūs ir gryni kapita
listiniai sportai.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Ketvirtadienį, 
džio, 8-tą vai. 
nėj 218 
įvyks L. D. 
nepaprastas 
susirinkimas 
sausio, bet

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

GRABORIUS
(Undertaker)

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

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

J. ir O. VAIDINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Programoj dalyvaus Michael 
Gold, M. Olgin, Harold Hick
erson, William Gropper, Hugo 
Gellert, Louis Loczek, Horace 
Gregory, Kenneth Fearg, Kee
ne Wallis, A. B. Magil 
Alan Potankin, Melvin P. 
ir Charles Yale Harrison.

įžangos tikieto kaina 
centai.

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway, South Boston, Mass

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PIANAI, : LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

29 d., pas drg. Jus 
724 Garden St. 
Pradžia 3-čia vai. pc

231 Bedford Ave.,
264 Front 8t„ G Brooklyn, N.

,riams. Tuomet Terechinas su
imamas.

Apskritai per visą veikalą 
eina trynimasis įvairių nuomo
nių tarpe tų pačių komunis
tų : vieni argumentuoja vie
naip, kiti kaip tik priešingai. 
Dalis įpuola į pesimizmą, ma
nydami, kad komunizmas nie
ko negalės pasiekti; bet di
džioji dalis, pilna entuziazmo, 
energijos, patvarkumo ir pasi
ryžimo skelbia, kad šis krizis 
ir sunkumai bus pergyventi ir 

j Sovietų kraštas triumfuos la
ibiau, negu kada nors.
I

Sovietui Sąjungoj šis veika
las, be abejojimo, tinka tuo 
atžvilgiu, kad jame perdėm 
eina savikritikos raudona gi
ja. Bet Amerikoj bei kitoj 
kapitalistinėj Šalyj jis komu
nizmo /priešams gali pasitar
nauti daugiau, negu revoliuci
niam judėjimui. Patsai vaidi
nimas, apskritai yra geras, tik 
kai kurios scenos perdaug at
mieštos perdėta pašaipa. Pav., 
scena studentų buto, kur tei
siamas Terechinas: tiek daug 
trukšmo, riksmo ir net fiziškų 
susirėmimų, kad išrodo, jog 
ten laukinių susirinkimas, o ne 
komunistų. Tuo tarpu, kas ži
no komunistų mitingus, su
pranta, jog taip niekur niekuo
met nėra ir negali būti. Aiš
ku, tas daroma tikslu, idant 
pašiepti, labiau nužeminti ko
munistinį judėjimą.

Visvien galintiems verta pa
matyti “Raudonąją Rūdų”. 
Ypačiai mūsų aktoriams pra
vartu būt pamatyti: susipažin
ti su geru vaidinimu.

Reporteris X.

vakare, 
Van Sicklen

S. A. 111 kuopos 
susirinkimas, šis 
turėtų įvykti 2 d. 
kadangi turime 

svarbių 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 
sekantiems metanas ir, daug ki
tų reikalų^ kuriuos būtinai tu- 
rčsime atlikti šiame susilenki
me. Todėl visų narių pareiga

Narių Atydai
Minimos kuopos susirinki 

mas įvyks sekantį sekmadienį 
gruodžio 
kevičių, 
Bronx e. 
pietų.

Kviečiam kaip priklausan
čius, taip ir norinčius prisira
šyti atsilankyti į susirinkimą. 
Visi turite perskaityti knygą 
“Klasių Kovos Istorija” nuo 
pirmb puslapio iki 17-tam. 
Dalykas tame, kad drg. Sinke
vičiūtė pasakys tokia tema 
prakalbėlę, po ko seks disku
sijos.
O Važiuojant iš žemutinės 
jniesto dalies, imkite 3rd Avė. 
^eleveiterį, ir važiuokite iki 
4.80th St.; eikite 6 blokus į 
■rytų pusę iki Clinton Ave., ir 
/pasukite 4 blokus į Bronx 
Park.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

sekmadienį, 11-tą 
mirė Elena Jonušio- 
metų amžiaus, New- 
., po num. IKI Sun- 
Laidojama šiądien.

Tą pačią dieną 12-tą vai. 
mirė Marijona Bradūnienė, 
Newarke, po num. 466 Clinton

East 84th Street
Park ir Ix'xington Avea.) 

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

Nedūlk>mi8 10 A. M. iki 1 P. M.

Demonstratyviai Pasitiko 
Paliuosuotą Pikietininką

250 kairiosios Independent 
Shoe Workers Unijos narių 
demonstratyviai pasitiko Ma- 
xą Coheną, kuris buvo paleis
tas iš kalėjimo, atsėdėjęs ten 
10 dienų už pikietavimą Broo
klyn Shoe Kompanijos dirbtu
vės.

Streikuojančių Illinois mai- 
>rių pagelbai įvyks “Raudo- 
ios Dailės Naktis,” šio šeš- 
ienio vakare, Labor Tem-

14th St. ir 2nd Ave., New

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

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia papročio 
ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugražint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaiKyt su 
vandeniu ir užaigert einant gult. Vi- 
8 i ik ai nekenksi 
duot vaikams, k 
ir suaugfusiems. 
paltą 65c.

KUNDROTO AP71EKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y<

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ........ .•«. $2.00
6 mėnesiams.............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenatrase 6, b. Richard 
Reich, > “Balso” Redakcijai, 
Germany.

Kas «Žsisako “Balsą,” tas 
tetom pat remia, Lieta „ ž__ 
bi'ninkų spaudą ir padeda jų 

< kovai prieš fašistu valdžia.

šiuo tarpu Martyno Becko 
teatre, (45th St. ir 8th Avė., 
New Yorke) Vaidinamas trijų 
aktų veikalas “Raudonoji Rū
dis.” Jį parašė V. Kjršonas 
ir A. Uspenskis rusų kalba. 
1927 metais jis buvo vaidintas 
Maskvos Proletariniam Teat- 

ire. Vėliau šis veikalas buvo 
vaidintas Londone. New Yor- 
kan jį partraukė ir vaidina 
(anglų kalboj) Teatras Guild.

‘‘Raudonoji Rūdis” vaizduo
ja esamąjį Sovietų Sąjungos 
gyvenimą. Jame piešiama 
daugiau neigiamos pusės, ne
gu teigiamos. Tūlas Terechi
nas (vaidina H. J. Biberman 
—puikus vaidyla!) vaizduo
ja tąsias rūdis, kurios ėda 
sveiką Sovietų Sąjungos prole
tariato kūną. 1917 metais 
Terechinas aktyviai dalyvau
ja revoliucijoj, kovose prieš, 
kontr-revoliucionierius. V ė-1
liau, tačiaus, jis patvįrksta. 
Būdamas valdininku, jis ima 
girtuokliauti. Pameta savo 
kaimietę paęią ir, atvykęs į 
Maskvą, apsiveda su Nina 
(lošia Gale Sondergaard). Bet 
su pastarąja taipgi ne ilgai 
sugyvenęs, pradeda su kitom 
susieiti. .Nina jį bara, tai jis ją 
nušauna, paskelbdamas, kad 
ji pati nusišovė. Už. blogą su 
Nina apsiėjimą Komunistų 
Partijos kuopelė Terechiną pa
šalina iš Partijos, tačiaus, at
ėjus į Kontrolės Komisiją, di
džiuma jos narių kuopelės nu
tarimą atmeta, paskelbdami, 
kad del tokio mažmožio, kaip 
apsiėjimas šiurkščiai su savo 
žmona, iš Partijos mesti ne
verta, nors vienas Kontrolės 
Komisijos narys pagrąsino, 
kreipsiąsis į Centralinį Parti
jos Komitetą, reikalaudamas 
Terechino išmetimo.

Pagaliaus, nauja žmona, ko
munistė, su kuria Terechinas 
pradeda gyventi, suseka, kad I 
jis nušovė Niną ir apie tai ■ 
praneša kitiems Partijos na-'

Pasitik imu i naujų metų Ly
ros Choras rengia vakarėlį, 31 
dieną gruodžio (Dec.), 1929, 
Lenkų Svetainėje, 91 Clinton 
Avenue, Maspeth, N. Y. Pra
džia 6-ta valandą vakare.

Jau kelinti metai, užbaigi
mui senų ir pasitikimui naujų 
metų, Lyroš Choras surengia 
linksmus vakarėlius. Bus gra
ži programą ir gera orkestrą 
šokiams. Kaip jauni, taip ir 
seni, visi būkite šiame vakarė-

SUSIRINKIMAI 
RIDGEWOOD, N. Y.

A. K D. L. D. 55-tos kuopos su
sirinkimas bus pelnyčio j, 27 gruo
džio, Dcgnlio svetainėj, 147 Thames 
St., 8-tą vai. vakare. Visi nariai at
eikite, yra svarbių reikalų. Taipgi 
bus renkama valdyba sekantiems me
tams. Pasirūpinkit ir mokesčius už
simokėti.

įvyks penktadienio vakare, !8 
vai., 27 d. gruodžio, po num. 
147 Thames St.—Visi nariai 
būtinai turi dalyvaut.

Org.
(306-308)

kuo
pos mėnesinis susirinkimas

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVE. ir S046 CHENE ST. DETROIT

Lorimer Restaurant r • MARCIUKIENE
SAVININKE

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

Unijos Viršininkai Daužo 
Narius, Prašančius Darbo

Viršininkai Veiterių (Stalų 
Patarnautojų) Unijos lokalo 
1-mo, Lehman ii’ McDevitt su 
savo gengsteriais sumušė ir 
laukan išmetė kelis darbinin
kus, atėjusius reikalauti darbo 
į lokalo raštinę ant kampo 23 
St. ir Third Ave., New Yor
ke. Vienas iš sumuštų yra 
valgyklų tarnautojas' Yosefb- 
wįck, dviejų vaikui tėvas. Ka
ipgi viršininkai į jį žiūrų 
khip į kdmunistų pritarėją, tai 
jjąū 1 senai .per unijos raštinę 
neduoda jam jokio darbo.

Nariai sykį jau buvo nubal
savę išmest iš valdybos Leh- 
ipaną; bet lyderiai Amerikos 
parbo Federacijos, kuriai pri
klauso minima unija, jį atgal 
sugrąžinę, prieš valią > didžiu
mos narių.

Vengry Grafas M. Karolyi 
Kol Kas Atsisako Kalbėt 
New Yorko “Socialistam”
J ' Iš Ėui*opos atvąžiuojantis 
Vengrų grafas Karolyi, libera
las, buržuazinės demokratijos 
skelbėjas, pranešė, kad jis at
sisako kalbėti vadinamam 
“priešfašistiniam” m i t i n gui, 
kurį jam rengė social-fašistinė 
New Yorko Rand Schoolė.

Jam buvo pranešta, kad 
Amerikos ‘‘socialistai” yra to 
paties plauko elementai, kaip 
ir Vengrijos social-fašistai, ku
rie remia tenaitinę budelio 
Horthy’o diktatūrą ir išvien 
dirba prieš kovojančius darbi- 

Jndnkus. Prieš Karoly’o apsi
ėmimą kalbėti Rand Schoolei 
užprotestavo visų pirma Ame
rikos vengrų Lyga Kovai |bo 
Prieš Horthy.

Bet jau randasi naujų Hor- 
thy'ui advokatų, kurie “Time- 
se” ir kituose kapitalistiniuose 
laikraščiuose rėkia prieš ko
munistus, būk jie neteisingai 
informavę Karolyį apie ameri
koniškus socialistus. Atvykus 
jam į New Ybrką “socialistai,” 
be abejo, stengsis perkalbėti 
grafą; Karolyį, kurį jie buvo 
prisirengę labai iškilmingai 
pasitiktu - O kaip Karolyi, ga
lų gale,'rnusistatys, dar nėra 
tikrumo.

VALANDOS:
10-12 priež riet ; 2-8 po piet.
Ketvcrgais ir nubūtomis iki 6 
Penktadieniais ir sekmadieniai! 
sulyg sutarties.

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

Metinis i Mitingas A.LD.L.Di 
Pirmos Kuopos

A. L. D. L. D. 1-mos Kuo
pos metinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 26 d., 
1029 m., 8-tą vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje.

Kaipo metinis, šis susirinki
mas yra svarbus, ir visi nariai 
turite ateiti. Bus rinkimas 
kuopos valdybos 1930 metam; 
reikia išrinkti delegatus į ant
ro apskričio konferenciją. 
Taipgi turime išrinkti delega
tus į Draugijų Sąryšio konfe
renciją. Matote, draugai ir 
draugės, visa tai mes turim 
būtinai atlikti tame susirinki
me. O jeigu jūs visi sykiu ne
sirūpinsite organizacijos rei
kalais, tai. kuopos valdybos ne
kaltinkite.

A. L. D. .L. D. Pirmos Kp.
Org. J. Jankūnas.
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