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gnu
Prie Čeveryku Dirbtuves

Svarbios Prakalbos Bostone

Lopęs paleido šūvį karš 
tai susiginčijus delei prezi 
dentinių rinkimų kampani

231 Milionas Dolerių Grąžina
ma Kapitalistams už Taksas

Tarptautinis Darbininkių Apsigynimas 
Gelbėjo 5,905 Įkalintiems Darbininkams

Kanados Kapitalistai Pa
gerbė MacDonatdo Dukterį

Rytoj, gruodžio 29 
Kliubo svetainėj, 376 B 
way, So. Boston, Mass., bus 
svarbios prakalbos. Pra
džia 8 vaL vakare. Rengia 
Komunistų Partija. Įdėtu*- 
viai darbininkai raginami 
atsilankyti..

RIO DE JANEIRO, Bra 
zilija.— Ketvirtadienį atsto

Sovietai Siūlo $1,000 Dovaną už Nurody
mą Vietos, Kur Dingo Amerikos LakūnaiUž žmogaus Nušovimą Me 

tai Kalėjimo

Francija Stoja už T 
Laivyną “Saugojimui 

Imperijos”

Banditai Apiplėšė Dirbtu 
vę Ant $25,000

Atrado Didelį Druskos 
Ežerą Australijoj

“Vilnies” Menininkų Skyriuj 
prasidėjo diskusijos kokiais rū
bais dainininkai bei dainininkės 
privalo rėdytis eidami dainuoti 
ant estrados.

Meno Sąjungos sekretorius 
persergsti, kad kalbėdami apie 
drabužius neišeitų į ypatišku- 
ftnis, idant nevirstų "Grigučio” 
diskusijomis.

peš peršovė atstovą Souza 
Filho. Kulka pataikė į gal
vą. Filho mirtinai* sužeis-

Los Angeles, Calif.— Čia 
kalėdų dienoj automobilių 
nelaimėse dešimts asmenų 
žuvo ir apie 200 sužeista.

BROOKLYN, N. Y. — 
Anksti penktadienio rytą 
astuoni banditai įsiveržė į 
Gotham Kailių Kompanijos 
dirbtuvę, 226 Georgia Ave., 
Brooklyn, surišo dirbtuvės 
sargą ir dar vieną darbi
ninką, pasigriebė brangių 
kailių vertės $25,000 ir pa
bėgo automobiliu.

Illinois i JStreikieriai < Mobi
< f lizuoja Spėkas j

NANKING, Chinija.
Chinijos Centralinė Politinė 
Taryba penktadienį savo 
nepaprastam susirinkime 
nutarė išleisti sausio. 1 d. 
oficialį pareiškimą, kad pa
naikinama ekstrateritorinės 
teisės Chinijoj.

Ekstrateritorinės teises 
turi svetimų šalių imperia
listai ir jų atstovai. Chini-

naudai nuteisė mirti. Kitus 
—Almą Kristinaitę—12 me
tų, Stasį Banevičių—10 me
tų, Beiną Rizniką, Abromą 
Elkaną po 6 metus, Kazį 
Žilinską lį metų lygtinai, 
Juozą Rakštį 6 mėn. ir pri
statyti Respublikos Prezi
dento malonei.”

Gruodžio 2 d. fašistų .ka
riuomenės teismas pasmer
kė 3 metams sunkiųjų dar- 
bų kalėjimo Panevėžio ap
skričio agronomo sekre* ■»- 
rių Kazį Buikį, kaltinant jį 
komunistiniam veikime.

išgaravo, ir sunešta 
dens druska pasiliko.

PARYŽIUS.— Ketvirta
dienį buvo viešai paskelbta 
Franęijos valdžios nota, ku
ri kelios dienos atgal "tapo 
pasiųsta Anglijai,' Ameri
kai, Japonijai ir Italijai, iš
dėstant Franci jos nusistaty
mą linkui šaukiamos penkių 
valstybių laivynų konferen
cijos.

Francija sako, kad jai 
reikalingas tvirtas laivynas 
“saugojimui plačios imperi
jos.” Ji sako, kad Kelloggo 
taikos paktas yra persilp- 
nas ir Francija juomi nepa
sitiki.

Kituose pramoniniuose 
centruose taip pat negrai 
darbininkai stoja į Komuni
stų Partiją, kuri kovoja už 
visų darbininkų reikalus.

Negrai Darbininkai
Stoja Kompartijon

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Taylorville, Ill.-— Po va
dovybe Freeman Thompson, 
šios apielinkėš streikuojanti 
mainieriai mobilizuoja spė
kas koVai prieš darbdavių, 
valdžios ir senos unijos re
akcinių vadų terorą.

Organizuoja masinius mi
tingus ir masines pikieta- 
vimo demonstracijas.

NEW YORK. — Penkta
dienio rytą, streikuojanti 
čeveryku darbininkai, ko
munistų vadovaujami, su- 
rehgė didelę pikieto demon- 
emgeiją prie Dan Palter 
ZftMtykų Kompanijos dirb- 

' ant West 26th St., 
■■Kjfofke. Policija bru- 

užpuolė pikietuoto- 
• jfehteštavo 60 darbi- 

tarpe 28 moteris.

Amerikos Imperialistai 
Nužudė Šimtus Haitiečių

Užgriebė $180,000 šampano 
Boston.— Laivas Irene

C., plaukiantis iš Wye* 
mouth, Nova Scdtia, tapo 
sulaikytas Amerikos pakra
ščio sargybinių laivų netoli 
Bostono /pakraščio. Jis ga*. 
.beno 1,500 skrynių šampa
no, vertės $180,000. j

Lapkr. 29 d. Kauno Apy
gardos ’ teismas nagrinėjo 
Prano Latvėno bylą del nu
šovimo čižiūno. Jiedu abu 
dirbusiu Trakų apskr. prie 
Kalvių ežero nusausinimo. 
Kartą šiais metais rugpjū
čio m. jie susivaidinę, či- 
žiūnas drožęs Latvėnui ran
ka į veidą, o šis atsakęs re
volverio šūviais. Čižiūnas 
kritęs vietoj, Teismas pri
pažino Latvėną* - nusikalti
mą , darant susijaudinusiu 
ir turėdamas galvoj jo pri
sipažinimą ir apgailėjimą, 
nubaudė į metus paprasto 
kalėjimo ir pritaikė sąlygi
nę bausmę paskirdamas 5 
metus bandomąjį laiką.

TELŠIUOSE, Žarėnų g., 
Abarinės malūno prūde 
skandinosi 17 m. mergaitė. 
Jai skęstant žmonės davė 
pagelbą, bet ji nesitvėrėsi 
paduotos karties, ir tik iš
gelbėjo užkabinus karties 
gale viniai.

Priežastimi skandinimosi 
nėsūgyvehiihas su motina, 
kuri yra ištekėjus už antro 
Vyro ir pasidarė labai žiau
ri savo dukteriai. !. ,

Kūčių diena jau praėjo. Pas 
tikinčiuosius daug išgurguliuo- 
ta naminio raugo, sušveista vi
sokių pyragaičių. Skilvyj per
kūnija. ..

Tai vis už žmonių “griekus”, 
nes dievas Adomų su Jieva iš
vijo iš pasakiško rojaus. Išvi
jo, tai išvijo, ką 'jau darysi. 
Bet kad labai už kvailą dalyką! 
Dievas, sutvėręs “mūsų pirmuo
sius tėvus”, sakė: “Gyvenkite 
ir dauginkitės, ir užpildykite 
Žemę.”

Kaip tik Adomas su Jieva 
pradėjo pildyti jo paliepimą, 
dauginimosi darbą, dievas pra
keikė juos ir laukan išvijo. 
Šventraštis nė žingsnio be 
kvailystės nežengia... Ir visa 
bėda metama tik Jievai. ..

bos. Borah
Stavropol yra ledlaužis.

Valdžia, darbdaviai ir re
akciniai unijų vadąi deda 
pastangas sulaužyti čevery- 
kų darbininkų streiką ir su
naikinti karingą uniją—In
dependent Shoe Workers 
Union. Net Washingtono 
valdžia prie to prisideda: 
grasina deportavimu tuos 
darbininkus, kurie prie tos 
unijos priklauso.

NEW YORK.— Negrų 
laikraštis “New York Ams
terdam News” paskelbė 
laišką, įšmugeliuotą į šią ša
lį iš Haiti respublikos. Laiš
ke nurodoma, kad laike hai
tiečių sukilimo pradžioj 
gruodžio Amerikos imperia
listų ginkluotos spėkos iš
žudė šimtus darbininkų ir 
valstiečių. Apie tai negau
ta žinių del griežtos cenzū
ros. Tik buvo pranešta, 
kad marinai nužudė penkis 
asmenis ir kelioliką sužei-

LONDONAS.— Kanados 
premjeras Mackenzie King 
pranešė Anglijos “socialisti
niam” premjerui MacDo- 
naldui, kad Kanada užvar
dino 10,000 pėdų ąugštumo 
kalną jo dukters Ishbel var
du. Dabar kalnas vadinasi 
Mount Ishbel. Kalnas ran
dasi už dešimts' mylių nuo 
Banff.

teismuose svetimšalius, gy
venančius Chinijoj. Jie bū
na teisiami svetimšalių įs
teigtuose teismuose. Sve
timšaliai turi užėmę tam 
tikras sritis miestuose; ten 
jie turi savo teismus, įsta
tymus, policiją.

PARYŽIUS.— Francijos 
spauda praneša, kad John 
D. Rockefeller, Jr., siūlo 
150,000,000 frankų (apie 
$6,000,000) atstatymui gar
sios Paryžiaus Medikalės 
Mokyklos prie Paryžiaus 
Universiteto, jeigu Franci
jos valdžia tokią pat sumą 
paskirs užbaigimui statyti 
naujų namų.

Jau trys metai kaip Lie
tuvos darbininkus ir bied- 
nuosius valstiečius terori
zuoja kruvinieji fašistai.

Žudymai, areštai, kanki
nimai darbininkų ir valstie
čių tęsiasi diena iš dienos

“Lietuvos Žinios” prane-

mergina, m 
nijoj ant 1( 
mą už dalyvavimą iškėlime 
raudonos vėliavos darbinin
kų organizacijų įsteigto j 
kempėj vaikams.

Jis nuėjo į stotį-ir žiūrė
jo,1 kąip jo pati su dviems 
kūdikiais sėdo į traukinį, 
palikdama jį. Išsitraukė re-< 
volverį ir nusišovė ant 
platformoj. ■ • n • r -

WASHINGTON.— Sulig 
dabartinio taksų įstatymo, 
kuris yra išleistas naudai 
kapitalistų, užz sumokėtą 
perviršį bus kapitalistams 
sugrąžinta (iki birželio mė
nesio) apie $231,000,000. 
Prie tos sumos priskaitoma 
ir nuošimtis už grąžinamusJ

Carnegie Plieno Kompa
nijai (New Jersey) bus su
grąžinta daugiausia— $25,- 
847,259. Milionai dolerių 
sugrąžinama kitoms korpo
racijoms, kad pagelbėti ka
pitalistams dabartiniam 
krizy.

Didele Bedarbė Anglijoj
LONDONAS.—. Anglijoj 

bedarbė didėja. MacDonal- 
do valdžia negali išrišti be
darbės problemos. Gruo*- 
džio 16 d. bedarbių isurėgis^ 
truOta; l;630,000. i ■ Tik šeši 
metai atgal buvo tokia di
delė bedarbė. i ’ < L f 
< < Anglijos pramonėj 
kiasi vis didesnis skrizis.

MacDonaldo Valdžia susi 
lūs ramsto Anglijos 
vantį imperializmą.

Rockefellerio Milionai 
Francijai

DETROIT, Mich.— Pa
staruoju laiku čia Komunis
tų Partija surengė penkis 
masinius mitingus, kuriuo
se buvo kalbama apie Ame
rikos darbininkų padėtį, 
apie Amerikos grasinimą 
Sovietų Sąjungai ir Ameri
kos imperialistų, terorą Hai- 
,ti; respublikoj../

Vienam, rųitinge, kur bu
vo apie 200 darbininkų, 20 
darbininkų įstojo į Komu
nistų Partiją, jų tarpe aš- 
tuoni negrai darbininkai.

Iki šiol čia laike Partijos 
vajaus gauta 80 naujų na
rių; iš jų 27 negrai darbi
ninkai.

Chicagoj masiniam Ko
munistų mitinge protestui 
prieš Amerikos imperialistų 
priespaudą Haiti respubli
koj 17 negrų darbininkij įs
tojo į, Komunistų Partiją.

Milwauke, Wis., masiniam 
mitinge įstojo 11 negrų dar
bininkų į Komunistų Parti-

yra 
lieka vyro darbą ir gauna pusę 
tiek, kiek vyrui mokama už to
kį pat darbą.

Neveltui kapitalistą! ąukauja 
m ii io nūs dolerių palaikymui 
bažnyčių. Jie gerai žino, jog 
kunigai, rabinai ir įvairių rū
šių pastoriai, skaitydami bibli
ją, niekina moteris, puldo jų 
karingumo dvasią.

- Gerai, kad poniutės nors tiek 
atsišiepia, bet jos užmirštą vie
ną svarbų dalyką, tai tą,\ kad 
pakol viešpataus kapitalistinė 
Žmonių mulkinimo ir išnaudoji
mo sistema, patol moteris bus 
laikoma, kaip jos sako, kiaulės 
ir telyčios vietoj... 1

Juk moteriai didesnio panie
kinimo negali būti, kaip dabar

Ji dirbtuvėj dirbdama at-

T. D. A.nacionalė raštinė 
praneša, kaji susiųsta paliu
dijimų nuo f

• Delegatai i 
įvairių Jun 
dalių. Iš d 
bus 20 dele 
septyni Gas 
vadai, nūs

Kauno Apygardos teismas 
nagrinėjo 1 vagių gaujos by
lą.* Kaltinamųjų suole sė
dėjo Petras ir; Kazys Rama
nauskai, Ramanauskienė< su 
dviem vaikais-^vienas 2 me
tų; * i kitas-4-12 savaičių,, i ir 
Austrijos; pilietė Milaitė. Jie 
jaw senai užsiėmė vagystė-, 
mis. 'Turėję-savuosius ark
lius/ 1 Ve^imus^ važiuodavę 
Kauno Japskn kaimuose ir 
vogdavę.. Padarę a apie 80 
vagysčių. r? Buvusio ųiiniste- 
rio( p. Karvelio payogę mei
tėlius, kitiems ' ištuštinę 
aruodus, krautuves ir tt.

Teismas nubaudė Kazį 
Ramanauską 5'. metus s. d. 
k., KaJzį Ramanauską. 4 met. 
s. d. ki> Milaitę 31 met. ir 
atbuvus bausmė ištremti, iš 
Lietuvos.!/ 'iRamanauskienę 
lį; metų. Jife viM- kilę iš 
Kauna 44apskrities! ;> Gynė 
skirtas teismo^ kandidatas 
Verbavičius.. n 1 ■ .?; ■ V

Ponas Applegate Dutch re
formatorių bažnyčioj, West
wood, N. J., beskaitydamas pro
jekcijas iš biblijos tiek pri
pliauškė nesąmonių apie mote
ris, kad pastarosios “sukilo”; 
kantrybė jų išsisėmė. Viena 
ponia apie jį šitaip išsireiškė:

“Ponas Applegate protiškai 
yra atsilikęs nuo laiko apie 
2,000 .inetų. Jis nori sugrąžin
ti pasaulį atgal į tas dienas, 
kuomet moteris skaitėsi "nedau
giau, kaip kiaulė, telyčia arba 
paprastas tarp vyrų mainikavi- 
mo daiktas”.

Vieną vakarą minimas prele
gentas šitaip nuposmavo: “At
gal 20 metų “vodeviliuose” ma
žiau matėsi moterų su nuogo
mis kojomis, negu šiandien su
ėjusių bažnyčioj melstis.” “Gruodžio mėn. 6 d. ka

riuomenės teismas išvažiuo- 
jamoj sesijoj Šiauliuose iš
nagrinėjęs komunistų bylą, 
du tos bylos dalyvius — Si
moną Kaganą ir Stasį Jan
kūną už veikimą komunistų

Pranešimą laivyno sekre
toriui Wilbur prisiuntė per 
Boris E. Skvirskį, kuris yra 
vedėju Sovietų Sąjungos In
formacijos Biuro Washing
tone. Litvinovas praneša, 
kad Sovietu valdžia siunčia 
orlaivius jieškoti lakūnų. 
Dės (visas pastangas, kad 
pagęlbėti juos surasti. , \

Senatorius Borah prašė, 
kdd Sovietaį, pasiųstų led
laužį, kurįs randasi netoli 
tos vietos, kur lakūnai din
gę. Litvinovas atsako, kad 
laivas Stavropol yra papra
stas laivas, nėra ledlaužis, 
ir‘kad jis pat^.yra ledų ap
suptas ir reikalauja prgel-

manė, f ; kad

Dabar kita ponia šarma tija 
jo akių silpnybę sekančiai. “Te
kis žmogus turėtų gėdytis pats 
savęs. Atėjęs laikyt pamaldas, 
jis privalo rūpintus savo “biz
niu”, o ne žiūrėti į moterų ko
jas. Prie to, jeigu jis turi to
kią gerą atmintį, kad žino, kaip 
moterų kojos atrodė 20 metų 
atgal,—jam visai ne vieta būti 
bažnyčioj, biblijos klesos vadu.”

LIETUVOS FAŠISTAI PASMERKĖ
DAR DU KOMUNISTUS SUŠAUDYMUI

Pati Pametė, Vyras Nusi
žudė

JOHNSON CITY, III. — 
Joe Bolusis, 42 metų am
žiaus, mainierys, trečiadie
nį nusižudė, pačiai apleidus

j327 delegatų.
L suvažiuos iš 
gtinių Valstijų 
Sėtinių valstijų 
?atų. Dalyvaus 
tonijos streiko 
nerkti ilgiems 

metams kalėjimo. Dalyvaus 
Yetta Stromberg, 19 metų 

teista Calif or
ine tų į kalėji-

MASKVA.— Vienas So
vietų orlaivis jau išlėkė iš 
Maskvos į Šiaurės Prieže
mį (North Cape), Sibire, 
kur, sulig paskiausio pra
nešimo,. Amerikos lakūnai, 
Eielson ir Borland, buvo 
priversti orlaiviu nusileisti. 
Kiti du Sovietų orlaiviai pa
siųsti jieškoti lakūnų North 
Cape apielinkėj.

Sovietų valdžia pranešė, 
kad 2,000 rublių (apie tūks
tantį dolerių) dovana bus 
suteikta bile kam už sutei
kimą1 informacijų apie vie
tą, kur yra dingę Amerikos 
lakūnai. ■ * 1

Sovietų orlaivininkystės. 
viršininkai per radio atsi
šaukė į Sibiro šiaurrytinio 
pakraščio gyventojus, ypa
tingai p tuos, kurie gyvena 
netoli North Cape, pagelbė
ti jieškoti Aiųėrikos dingu
sių ' lakūnų.
Litvino vo Atsakymas Wa

shingtono Valdžiai
Maksim Litvinovas, ei

nantis pareigas Sovietų už
sienio reikalų . komisaro, 
ketvirtadienį pranešė laivy
no sekretoriui Wilbur ir se
natoriui Borah apie, tai, ko
kius žingsnius Sovietų val- 
fdžia daro gęlbėjime jieško
ti Amerikos dingusių lakū-

ADELAĮDE, Australija. 
—Cecil Madįgan, Australi
jos nežinomų kraštų tyrinė
tojas, tik ką sugrįžo iš cen- 
tralinės Australijos, kur jis 
tyrinėjo ežerą; Eyre.

Madigan sako, kad tur 
būt pasauly nėra kito tokio 
ežero, kuris Uirėtų tokį pa- 
viršį; kaip'ežeras Eyre. Tai 
yra druskos ežeras. , z

Ta vieta turi visas ežero 
yphtybes, tik nėra vandens.

Madigan pep tą ežerą va
žiavo autombbilių, tyrinėjo, 
fotogpafavo, rinko įvairios 
rūšieš druską. Už dvyliką 
mylių nuo krašto rado' gy
vus trijų colių driežus; kaip 
jie ten gyvena, nežinia; at
rodo, kad ten negalima gau
ti maisto. Taipgi surado 
trijų colių skruzdynus už 
astuonių mylių nuo kranto. 
Jis mano, kad 50,000 metų 
atgal ten buvo tyras van
duo, suplaukęs iš kelių 
upių, kurios dabar mažos. 
Nuo didelio karščio vanduo

Darbininkai Vitų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik' 
Retežius, o Ižlaimesit 

Pasaulį!

NEW YORK.—Nuo Tarp. 
Darbininkų Apsigynimo pe
reitos nacionalės konvenci
jos buvo suareštuota ir įka
linta 5905 kovojanti darbi
ninkai, kuriuos gelbėjo T. 
Darb. Apsigynimas, vesčla- 
ifias jų bylas, suteikdamas 
advokatus ir tt.

Tie faktai paimti iš ra
porto, kuris bus išduotas 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo ketvirtoj nacio- 
nalėj konvencijoj, kuri’ šian
dien su masiniais'mitingais 
prasidės kPittsburghe.

Moterys ir Biblija. 
Adomas ir Jieva. 
Dainininkų Rūbai.

Rašo Bestraigiški
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įtikai, Mad 
f gift kites, 
Uwti prieš

Su vis bėgilejančiu 'eko
nominiu krizių, Amerikoje 
reakcija didės, nes pati kla
sių kova augs.

T. D. A. L. S. 30 kp. 18 d. 
gruodžio susirinkimas neįvyko 
delei pldžę skaičiaus atsilan
kiusių narių. Todėl kuopos

Montreal, Ka- 
Ateiviams do- 

negalime sunaudoti, nes 
neatsako mūsų dien-

SUBSCRIPTION RATES:
United Štates, per year, $d.00 United States
Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 Brooklyn, N. Y., six months, $4.00
Foreign countries, per year, $8.00 Forėigu countries, 6 months, $4.00
Canada and Brazil, per year, $6.00 Canada and Brazil, 6 mo., $8.00

Dabar inžinierius George 
Claude ištobulino gazą ir 
delei baltos neoniskos švie
sos, kuri yra' akim daug 
sveikesnė, nekaip šviesa pa
prastos elektrinės lemputės. 
Čia i akys nepavargsta taip, 
įaip prie senoviškos ' ėlek> 
tros šviesos. :.

Neono šviesa, be to, yra 
pepalygiriamai geriau mato
ma per ūkanas. 'Todėl trųili- 
bti ;!ajkp.; ( \ " \
Baugęlyjį vię^’diįljeji, .Qęnd? 
no švyturiai delei nurody
mo - kelio? orlaiviams tamsto
je ir peV rūkus; 1 

1 abU r.. > t ;
' Taį įdomus daly kas. y. Tam 
tikrais iiištrumėntaiis iš ar
ti išmieruoja, kiek,išduoda 
šviesos senoviška elektros 
lempa,’.kaip kad,, sakysim, 
100 žvakių, 1000 žvakių ir 
tt. švieša. Paima dabai* riė- 
onišką žiburį, kuris ik arti 
lygiai tiek į>at šviesas duo
da, kaip ir senoviškoji elękį 
tros leippąyo. per rūk^ yra 
tas neonižkaS: • žiburys- J nepa
lyginamai toliai; v; matomas,' 
negu paprastas ‘ '• eiektr/his

yos Žinios ’ 
pąjį ir jo k 
beręmia,. o tikruosius kovo-t 
tojus—komunistus — plūsta, 
kiek drūti.

proletarinio 
Prelegentu ny

ri. L. Pruseiką. 
sek. Krakaičio

.Gaubieąei su 
ir tai pažymę- 
is ' ' Brooklyno

seka kiekvienų 
girna ir pranešdlnėja polici
jai. TĮUš <tadoĄ l|ad turime 
stiprinti lietuvių darbinin-

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

lempos ypatybe
Į stiklinį vamz- 

neond lgažo 
į vamzdžio galus 
ir aklinai- pritaiko'

1919
na$, 1925.

Gruodžio 29:
frĄlirA; ręforpatpriM 

leff, 1384.

pries leidimų menini 
skiro: žurnalo. Veik 
na, kad menininkams 
tenka “Vilnies” 
dienraščių, kurie 
kia vietos menininkų 
gvildenti.

Valdyba išrinkta 
tams sekanti: org. ji _ 
už. sek. E. ZurbaitS; fin. sek 
J. A. Mineikiute; ižd. M. Bud
rikis.

Sporto Komitetas 
lis, A.. Kižius, J. J. Bakšys. ?

Konferencija* ėjo gana dan
giškoj formoj. Dailės žvilgs
niu, tai Mass, valstija yra gina 
tvirta, prieš proletarinius nafti
ninkus negali susilyginti.ųfeVtik 
susmukę tadtininkal, bėt ir 
klerikalai. .. ...

RAŠYKIT, DRAUGAI!
gausio męnęsiš' yra Le- 

njnp nįęnęsis.'21 d., sau
sio mėnesio (1924) numi
rė didysis prolętarinės re
voliucijos vadas Leninas. 
Ta dieną darbininkai ap- 
vaikščioja, ■ mobilizuoda
mi * savo spėkas, šarvuo
dami jas leninizmui.

Sekamose sukaktuvėse 
“Laisvę” išleisime pagrą
žintą ir su speciališkais 
straipsniais apie leniniz
mą ir Leniną.

Draugai bendradarbiai, 
parašykit stAipsnių \ le
ninizmo klausimu. Svars
tyki!, kaip pasekmingiau 
praplėsti leninizmas J. V., 
kaip greičiau išjudinti 
Amerikos plačias darbo 
mases į kovą už savo pa- 
siliuosavimą iš kapitaliz
mo.

Gruodžio 28:
—Įkurth < komunistinis uni 

versitetaš, kuris buvo pavadin 
tas Sverdlovo universitetu

Numirė poetas Jesenr

Atidaro Mokyklų
Pas mus tapo suorganizuo

tas iš kelių draugijų komite
tas įsteigimui Ateities žiedo 
vaikučių draugijėlės mokyk
los. Komitetas turėjo susirin
kimą, kuriame svarstė apie 
atidarymą tos mokyklos. Ku
rie lietuviai turf vaikučių, tai 
privalo susidomėti jų mokini
mu. Vaikai bus mokinami 
pėtnyčiomis, 7-tą vai. vakare. 
Mokins skaityti, rašyti ir dai
nuoti. Tik vienas dalykas ne
geras, tai kad mes šiemet su
sivėlavome su atidarymu mo
kyklėlės. Bet kiekvienas su
pranta, kad mokintis niekad 
ne vėlu.

Tėvai turėtų savo vaikus iš 
mažų dienų auklętk' darbinin
kiškoj dvasioj, kad jie/ užau
gę, galėtų būti naudingi dar
bo žmonių klasei. Mes ma»- 
tome, kaip buržuazija ir dva
siškąja stengiasi jaunuolius iš
auklėti savo dvasioj** kad' jie 
paskui būtų naudingi turčių i 
klasei, todeį ir .mes turime dė-j 
ti \ pastangų, kad jie mums I 
tarnautų.

'Dabar jau .Jaunelis jš tos 
draugijėlės1 dalyvauja Aido 
Chore,^dalyvauja mūsų darbi
ninkiškuose parengimuose ir 
yra nemažai jtį gerai prasila
vinusių muzikoj ir dainavime. 
Jeigu \tik mes darbuosimės, tff 
ir daugiau jų susilauksime.

Choro Korespondentas.

tiku patalpinome ir užteks. Vis- 
viena jį darbininkai neskaito, 
tai neapsimoka nei reklamuoti.

kad būna paprastose elek
trinėse lemputėse. Elektra 
veikia neoniškame žiburyje 
stačiai į gazą, kuris visas 
ir žvilgą lygiai, dailiai, ir 
visiškai mažai beišduoda ši
lumos.

Gruodžio 15 d. įvyko metinį 
A. L. P. M. S. II Apskr. konfe
rencija, 376 Broadway, So. Boa
ton, Mass. Delegatų suvažiavo 
25 nuo devynių chorų. Suteik
ta Aps. Komiteto nariams ir 
Sporto Komiteto nariams 
sprendžiamas balsas, tai viso

Reakcija Didėja
Draugai skaitytojai vei

kiausiai matė iš Newarko 
korespondenciją, , tilpusią 
vakar dienos “Laisvėje” 
apie skundus ir policijos 
sauvališkumą. Vietinė L.D. 
S.A. kuopa suruošė vakarie
nę teisiamųjų gastoniečių 
darbininkų naudai. Prieš 
vakarienę' policijos viršinin
kas atsilankė pas d. Gau
sienę, pareikšdamas^ ! kad. 
nebūtų niekas kalbama apie 
•gastoniečius. Vėliau, pasak 
korespondento, ; • ■ ■

Policijos kapitonas atsilan
kiusioms, , dd, 
Stanellene dar 
jo, kad jiems 
agitatoriai nėra pageidaujami, 
ir jeigu nors žodiš | tyųs užtar
tas suminint Gastoiiijos Įstrei- 
kierius, tad visas s,usii|ipkirhks 
bus išvaikytas. Kas yra nuo
stabu ir tai, kad policijos ka
pitonas turėjo “Laisvę” if pa
rode miilihio parengimo pa
garsinimą.'

Newarko reakcionieriai į 
visuomet persekiojo darbi
ninkų prakalbas, bet šis jų 
žygis perneša visas ribas. 
Tas parodo, kad reakciją 
dar labiau kelia galvą. Mū
sų draugai tatai turį įsite- 
my ti: reikalinga stiprinti 
Tarptautinis 
Apsigynimas,
Partija ir kitos kovos orga
nizacijos.

Antras l dalykas, tai lietu- 
^irįias: jie 
.jis j paren-

Kas Tai Yra / 
Neono Šviesa?

Inžinieriai apskaito, kad 
didelė didžiuma elektros vi
sai niekais nueina papras
toj elektrinėj -lemputėj. 75 
nuošimčiai elektros sriovės 
susieikvoja, kad baltai įkai
tini vielas (dratukus) to
kioj lemputėj ir palaikyti 
jąsias tame įkaitinimo laip
snyje; ir tik 25 nuošimčiai 
elektros sriovės belieka pa
čiam švietimui. 75 nuošim
čiai, vadinasi, energijos nu
eina niekais pavidale karš
čio.
.*.• Kur kas <■didesnis nuo
šimtis elektręs srįtovės.sųsi- 
naudoja . į-G Švįesą vadina
muose neono žiburiuose.
• • Neonoi žiburys paprastai 
būna pąyį^Įe.tstiklinės, su 
tušęiu viduriu lazdelės. Tai 
yrą ■ tier( skaisčiai žėrinti 
raudoni, žali, mėlyni ir ki
tokių spalvų, vamzdęliaį,. ar 
tiesūs, ar tai išraityti1 pavi
dalais visokių figūrų bei 
raidžių ir daugiausia nau
dojami prie krautuvių iš
kabų (sainų) ir kitų biznių 
skelbimo, ypač centruose 
miestų. ’ '■ ‘ ‘ .

Iki paskutinių laikų buvo 
tas keblumas, kad negalė
davo įtaisyt . praktiškos 
baltos neono šviešos:

Netmo 
yra tokia 
d į prileidžia 
(dujų); 
priveda

elektros srięyę., Paleidus 
elektrą, jinaptiesiog užži: 
bina vamzdyje ,esantį gazą. 
Čia elektros sriovei nerei
kia eikvoti energiją delei

Už trijų savaičių Londone prasidės konferencija aprubežiavi- 
mui kferiiiių pajėgų ant vandens. Amerika iri Anglija, Franci- 
ja, Japonija ir Italija tarsis, kaip sutvarkyti ir aprubčžiuoti’ 
savo jūrines pajėgas. Jau dabar galima sakyti, kad tas didysis 
vilčių kalnas tik pelę pagimdys. Tai bus atkartojimas Washing- 
tono konferencijos, kurią buvo sušaukęs Hardingas, tai bus tas. 
pats, kas "buvo Genevoj 1927 m.

Rimčiausias Anglijos buržuazijos spaudos organas Manches- 
terio “Guardian” rašo: “ši konferencija nebus nusigiriklavimo 
konferencija. Jos tikslas—aprubežiuoti jūrinę ginkluotę. Bet 
gali būti, kad jai nepasiseks net sumažint esamą apsiginklavi
mo laipsnį. Gali būti, kajl ji net padidins apsiginklavimo laips
nį. Tačiaus, joįgu visk;ts gerai seksis, tai ji gali stabilizuoti 
apsiginklavimą tam tik.ra visų pripažinta lygmala.”

Gal būt taip, o grtl būt kitaip, tačiaus aišku, kad ta konfe
rencija bus begėdiškas imperialistų blofas, kuris subyrės, kaip 
tas pasakiškas Babelio bokštas, kuomet Londono konferencija 
nuo deklaraciją bendro turinio pereis prie konkrečių klausimų.

Londono konferencijoj Amerika ir Anglija bandys eiti'išvien. 
Jos remsi?; principu, kad abiejų šalių laivynai turi būti lygūs. 
Bet ši laivynų lygybė, pati savaime, yra Amerikos laimėjimas. 
Anglijoj kolonijos išmėčiotos po visą pasaulį: Jai reikia sau
goti daugybę jūros kelių, o Amerika prie daikto. Esant reika- 
luiriApierika staigiu laiku gali permesti savo laivyną iš Atlanti- 
W į Racifiką—per Panamos kanalą. Gi Anglija, kurios laivy
nas išbarstytas po visas dalis svieto, jokiu būdu negali taip 
glitai jo sukoncentruoti. Pripažindama lygybę, Anglija kapi
tuliuoja (pasiduoda) prieš Ameriką. Bet Amerikai to negana. 
Tttr&lanty daugiau materialių išteklių, negu Anglija, Amerikos 
pohstva reikalaus Londone dar daugiau koncesijų. Delei to Ang
lijoj ’ir pasireiškia didelio neramumo. Jau eina kalbos, kad 
M£cDonaldo, valdžiai reikia'duoti sagtį. Pridursime dar, kad 
Amerikos atstovais Loųdono. konferencijoj bus\ didelid laivym) 
SaJį.ninka i. > < : Į t I •,

Oi -kiek buvo alaso ir džiūgavimo, kuomet MacDonaldas atvy- 
ko .ApWlHW’i fcWPi taikos apaštalas. Londono konferencija bus 
galas tam begėdiškam melyį fĘąauriai apgaudinėja d&rbo ‘žmo
nes tie monelninkai (pacifistiški' ir kitokie), kurie sako, kad-.esąs 
galimas Nusiginklavimas priė^šios razbaininkiškos tvarkos.- ■

Bet'Lonflono konferenciją dar labiau torpeduos Francija ir 
Japonija. \ Neva sudariusios bendrą frontą Amerika ir: Anglija 
reikalaujaĄkad šiuo kartu būtų nustatyta proporcija ne tiktai 
šarvuotlaiviams, bet ir mažesniems karo laivams—kruizeriams, 
miniiiinkams; ir, kas svarbiausia, submarinams. Delei to rei
kalavimo Francija stoja piestu, nes submarinais ji pralenkia 
Angliją ir jos kruizerių laivynas yra techniškai itin tobulas. 
Anglija atsimena, kad 1917 m. Vokietijos submarinai vos-vos 
nenuvedė ją prie pralaimėjimo. Ir todėl ji turi pamato bijo
tis Francijos submarinų. Francija sako, kad didelis laivynas 
jai reikalingas, kadangi ji turi saugoti komunikacijų liniją su 
savo kolonijom Afrikoje. Bet stiprumas Francijos laivyno yra 
negeistinas ne tik Anglijai, bet ir Italijai. Fašistine Italiją 
taip-pat ruošiasi į “jūrų karalienes.” Ji reikalauja, kad Fran
cijos laivynas nebūtų didesnis užu jo$. Jos delei to jau ir de
rėjosi, bet, žinomas daiktas, kad Francija nesutiks susilyginti 
su Italija. •

Pereitais metais, kuomet Angliją valdė konservatorių parti
ja, tai Anglija su Frąncija buvo padariusios neviešą-sutartį, 
kad “Anglijos laivynas gins Francija, o Francijos kariuomęnė 
bus kaip ir Anglijos kariuomenė”. Bet ši sutartis žlugo del 
dviejų priežasčių: Amerika buvo jai priešinga ir pagrąsino 
Anglijai, o antra vertus, susidėjus su Francija, reikėtų užleisti 
jai pirmoji vieta Europoje, kas Anglijai nėra naudinga. Taigi, 
daMU* Francija lyg ir izoliuota. Ji mato prieš save ne tik abu
du >A.nglo-Saksų siaubūnus* kurie nori padiktuoti, kiek jai valia 
turįtf Mubmarinų, bet prieš ją dar siundo Italiją, francija dūk- 
sta^femdo taikinfies ir draugauti su Vokietija ir Londono kon- 

žada įvaryti gerą kylį. ,
liejasi Japonija,' kuri -sakopi pareikalausianti padidinti] 

jaLtltfkonią proporciją. Jai taip, kaip ir Frąncijai, ųefeįk,ia 
didžiųjų šąrvuotlaivių (capital ships). Jai Teikia kuo 

4aWaūsia kruizerių ir submarinų, kad a'pgyųus jLvo salas1 ir 
.JkeBuft, vedančius į Chįniją. ? ; , į <

a taip visa kas išrodo Londbno konferencijos išvakariuo- 
jokią “gerą valią” ir kitas cnatas nęi£ nei ,kalbos. 

AyffĮU. iįp kaip čigonai, toj Londono mugėj, paleis labai daug 
dūmų, priims tuzinus rezoliucijų ir deklaracijų. O 

bus .tos: laivynai bus stipresni, geriau racionalizuoti, 
•'SMĮįiįl apginkluoti. L. P.

Įvykusiame A. L. D. L. D. 
64-tos kuopos susirinkime pa
aiškėjo, kad mūsų kuopa ižde 
turi $105.45. Tuomet kai ku
rie nariai tuojaus pasiūlė, kad 
reikia iš kuopos iždo skirti 
kiek nors ir darbininkiškiems 
reikalams. Nutarta skirti $10 
Apsigynimo Fondui. Pradėjus 
plačiau šį klausimą svarstyti, 
pasirodė, kad čia, ant vietos, 
drg. Krigeris buvo jau tris sy
kius areštuotas ir jo gynimui 
reikalinga pinigų, todėl nutar
ta tuos pinigus paskirti vieti
niam komitetui. Nutarta, kad 
būtų užmokėta už organą 
“Vilnį” kiekvienam nariui, 
kaip ir pereitais metais buvo 
daroma. Komisija pranešė, 
kad 31 d. gruodžio rengiamas 
šokių' yakaras East Molinėj. 
Todėl kviečiame visus “Lais
vės” skaitytojus atsilankyti į 
tą mūsų vakarą ir sykiu atsi
veskite savo draugus 
neskaito “Laisvės.”

Nutarta nupirkti 50 egzem
pliorių išleistos brošiūros apie 
kunigą Olšauską ir 25 ekzem- 
pliorius Darbininkų Kalendo
riaus ir tą literatūrą paskleis
ti tarpe vietos lietuvių darbi
ninkų. Taipgi nutarta aukoti 
literatūros d a r b ininkiškiems 
knygynams, ypatingai kana
diečiams, kurie dabar literatū
ros pageidauja. Todėl Kana
doj esanti darbininkiški kny
gynai lai atsišaukia per “Lai
svę” ar “Vilnį,” ir mes jiems 
pasiųsime literatūros.

Savo laikais buvo pageidau
jama, kad atvyktų draugas A. 
Bimba pasakyti prakalbą. Bet 
dabartiniu laiku drg. Bimba 
turi daug darbo ir negali pas 
mus atvykti. Todėl mes turi
me gerą progą ’ išgirsti kitą 
puikų kalbėtoją, tai Seną Vin- 
.cą, kurio raštus visi žinote ir 
mėgstate skaityti. Dabar jam 
rengiamos prakalbos 5 d. sau
sio, svetainėj kampas 14th St. 
ir 5th Ave., East Moline (Ko
kiu laiku ?—Red.). Todėl vi
si vietos ir apielinkių lietuviai 
nepraleiskite šios progos, atsi
lankykite paklausyti >jo -pra
kalbos. Jūsų Jonas.

“Didvyrių” Pilna Lietuva
Kauno’1 liaudininkų1 J ^Ži

nios” verkia,, kaį Lietuvoje 
šiuo tarpu neigiaipas vis
kas, kasA’eikČtų gerbti, 1 o 
savęs gyrimasis ( net per 
briaunas yajrya.. iEsą.. i

Vakar -kur nors7 Lietuvoj 
lietuvių judėjimą engęs,- kvie
tęs jį užslopinti, šiandien ‘di
delėje pagAriioje laikomas. 
Jaunuoliai tiek sau nuopelnus 
prisirašo, tartum su jais ir 
žmonių giminė prasidėjo. 
Leidžiamose knygose nutyli
ma žmones/ kuriems nuopel
nai priklauso, įrašoma, kurie 
tame reikale' nieko bendra 
neturėjo arba yra palikę nei
giamus atmininius . . .

Ir tai vadinama kūryba.
Kas gi yra tais, kurie va

kar slopino, o šiandien va
dais statosi? Priešakyje 
tokiu niekšdariu stovi Sme
tona Kruvinasis. Caro re
žimo laiku, jis buvo dide- 
liausiu carberniu 
kaizerberniu 
na, o šiandien skaitosi “tau
tos vadu”.! Gi tie, ką se
niau kovojo prieš carizmą, 
pirmiau .buvę*, socialdemo
kratais,• o šiandien komunis
tais, nūnai yra-šaudomi, ka
lėjimuose pūdomi, kankina*

galima praleisti tų Visį reika- 
slų, kuriuos' bytinai reikią at
likti. Tad'-sekantis sūsilinkji- 
imaš J bus ! naujų hietų vakarė, 
ii: d? sausio, 19'30. m.' Sekreto
rius išši'uiitihejo atvirlaiškihš. 
Dradgaj ir draugės, gavę pa
kvietimus į susirinkimą, nenu- 
meškite-^ į ' ' šalį, bet įsi- 
tėmykit dieną gerai, šis su
sirinkimas buą > metinis ir rei
kės išsirinkti valdybą sekan
tiems metams. Labai peikti
nas- elgimasis j narių, priklau
sančių prie,T. D. A. 30 kp., 
kad visada, pamirštą į susirin
kimus atsilankyti. Nesmagu 
įysireikšt, jog de,l neatsilan
kymo nąrių negalėjo įvykti du 
mėnesiniai susirinkimai. Jog 
vien tik valdyba susirinkus 
negi gaji susirinkimus laikytį 
bei veikti. . Todėl, draugai ir 
drauges,.' būtinai , šiiširiūkite 
visi prigulinti prie kuopos, sę- 
redoš vakare, 1 d. sausio/ 774 
Ęjąhk' St./ Nelaukite' didelių 
rįginimų.’, ' z

Seki

legatai dalinosi taip: merginų 
9-nios, vyrų 23, jaunuolių 16 ir 
suaugusių (ateivių) 16. Įvai
riuos svarstymuos dalyvavo ly
giai kaip jaunuoliai, taip ir su
augusioji. Skirtingų pažiūrų 
pasidalinimų pas meųiilinkus 
nesimatyti. Veikimo darbas, 
darbininkišku žvilgsniu^ dirba
mas bendras. Paties apskričio 
veikimas, kaip vasariniu <taip ir 

I žieminis, likosi nepakeistas. 
, Norwood’o Choro duotas suma- 
] nymas, “kad vieton kiėkvięfto 
choro rengiamų piknikų būtų 
rengiama trys visų choriį ben
drai piknikai ir tų piknikų pel
nas būtų padalintas tarpe visų 
chorų.” Betgi didžiumai dele
gatų tas įnešimaš nepatiko ir 
nubalsuota rengti kiekvienam 
chorui atskirai.

Abelnai del mūsų viso kairio
jo darbininkų judėjimo būtų 
buvę naudingiau, jei būtų pri- 

: imtas Norwoodo Choro įneši
mas, nes kaip rengiama kiek
vieno choro atskirai piknikai ir 

iį tuos piknikus • važiuoja kiti 
J chorai, tai tuomet chorai užima 

j visos vasaros visus nedėĮdie- 
'nius, o kitoms mūsų organizaci
joms nelieka progų vasariniam 
veikimui. Tą klaidą galės pa
taisyti tik sekanti konferencija. 
Nutarė rengti prelekcijų marš
rutą, išaiškinant 
,meno reikšmę, 
įtarta kviesti 

•| Centro Biuro
laiškas buvo skaitytas ir svar
stytas A. L. P. M. S. seimo rei
kale. II Apskritys pritaria, 
kad seimas įvyktų -sykiu su
L. A. seimu ir II Apskritys pS 
siųs tris savo atstovus. ■ *

Nutarė iš C. B. parsitraukti 
20 egz. naujos menininkų kon
stitucijos ir duoti JI Aps. cho
rams po du ■ egz. Nutarė, kad 
būtinai kiekvienas II Apskričio 
choras užsiprenumeruotų -orga
ną “Vilnį,” idant geriau- gali
ma būtų sekti A. L. P. M. S. 
reikalai. Taipgi nutarė para
ginti II Apskričio chorus, kad 
pradėtų bendradarbiauti į “Vil
nį,” aprašinėdami iš savo kolo
nijos dailės veikimą ir tt. y

Streikų 'rėmimo
Gaston i jos audėjų arba I1L ang
liakasių, kadangi streikierių rei
kalais daugiaus rūpinasi T. D. 
A. ir kitos organizacijos, tai jei 
veikiančios organizacijos atsi
kreips į chorus pagelbos tame 
daYbe, tai chorai su mielu noru 
sutiks pasidarbudti dėlei teiki
mo paramos streikiėriamš;

Svarbus klausimas,'-bėt neįa- 
stebėtai praleistas, tai žurnalo 
meifininku/ ieicĮimo Klausines. 
Centro sekretoriaus laiške būyo 
pažymėta, bet konferencija #t<į 

{klausimą kaip tai praleido ne- 
I svarsčius^ Bet aš, norėdamas 
] patirti menininkų nuomonę 
i žurnalo, leidimo klausime, mėgi- 
Inau patirti ir po konferencijai 
su daugeliu menininkų tuo klau
simu kąlbėjausi..;, TodęĮ gaOu 
tikrai sakyti, kad Ii Apskričio

SENO VINCO RAŠTAI, 
Tomas Pirmas. 450 pusla
pių knyga. Išleido A.L.D. 
L.D. 28-tas leidinys.

Tai didelio formato, gra
žiai atspausdinta knyga, 
kurioje telpa paties auto
riaus “Atsiminimai” ir de
vynios apysakaites. “Vog
ta Meilė”, “Aukos”, “Mi
rusieji Tyli”, “Gyvenimo 
Sūkuriuose”, “Ona Liau- 
diiiskaitč”, .“Gyvenimo Zig
zaguose”, “Agota Keturpir- 
štaitė”,- “Darbai Brolių Kri
stuje”” ir ' “Ant Laužo”. 
Dalis iš' jų yra tilpę mūsų 
laikraščiuose, bet tai buvo 
ščniau ir, todėl, savo vertę 
jos turi1 ir šiandien.

Žinant d. Šeno, Vijnco ga
bumus kaipo beletristo, nė
ra jokio abejojimo, kad šita 
knyga plačiose lietuvių dar
bininkų masėse gaus dide
lio pritarimo,- nes ji visiems 
patiks.

Platesnės knygos apžval
gos čia nedarysime, — tai 
paliekame mūsų knygų kri
tikams. Čia ant greitųjų 
tik pastebime apie* jos išėji
mą iš spaudos.

Gaila, kad knygtaisys už- 
vėliau vilko pas save knygos ap- 

lenkberniu, darinėjimą ir todėl šiemet 
labai mažai ALDLD. narių 
šitą knygą gaus. Aišku, 
nors gaus sekamais metais, 
bet ji skaitysis 1929 metų 
leidiniu. * • <

M. Vaitonaite

i L i. -./'G-



A. P. L A. REIKALAI
Valentuko-SHENANDOAH, PA.
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SUREDAGAVO R. MIZARA

Knyga iš 212 Puslapių Kaina 25 Centai

f

“Fighting- Red Army greets 
ings to the Communist Youth 
tof America, from the . fighters,

in which you
But we* are

“RYTOJAUS” KAINA: 
Methms trk—$3; Ifcisei------ $1.60

Misguided ;
Communists, 

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

and

Čėdykit sveikatą ir laiką: nera
šykit plunksną, o j s i g y k i t 
REMINGTON PORTABLE mažo 
formato rašomąją mašinėlę. Jau 
laikas kiekvienam korespondentui 
ir šiaip mokančiam rašyt turėt ją. 
Ši mašinėlė turi visus lietuviškus 
akcentus. Kainos ir informacijų 
klauskit:

P. M. ŠOLOMSKAS 
4G Ten Eyck St., 

Brooklyn, N

fau Trys Mteai; Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraštį

“RYTOJUS”

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

“RYTOJUS”

rašt. P. Alita, ižd. K. Janio* 
sis; - iždo globėjais: K. Rut
kauskas ir V. Surdokas; ligo
nių lankytojai: J.

Telefonai: So. Boston 1662-r-1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patamav’- 
mo ir geriausių pirkinių, kreipkįi- 

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Gruod. 28, 1929

riE YOUNG COMR ADĖ CORNER
SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN 

EDITED BY THE YOUNG PIONEERS OF AMERICA

Young Miners Militant__ _ _ _ _ _ : ; Hoover Leads in Attack 
Fighters in Illinois Strike Against Young Communist 

League“Back to work, or go to jail, 
or be deported,” is the cry of 
the bosses and the bosses’ 
courts to the 10,000'fighting themselves 
miners who under the leader- Hoover, and ordered the • 40 
ship of the National Miners members of the Young Com; 
Union are striking for better 
conditions and against the be
trayals of the Lewis-Fishwick 
“misdfeaders.” The answer of 
theiminers to the thugs, Na
tional Guards, police, courts and 
the coal operators is a more

International is' the Only; polit
ical fighting revolutionary or
ganization bf the working 'class 
youth which represents the 
interests' of the young workers 
and conducts a determined 
struggle for their emancipa
tion. The American Young 
Communist League is a section 
of the Young Communist In
ternational, leading the grow
ing struggles of the American 
young workers.

On the occasion of the Tenth 
Anniversary of the Y. C. I., the

m a in^ i Tenth Mounted Artillery Divi- sam gjon op Rec| ^rrny>
working class defenders of the 
Soviet Union, sends its revolu
tionary greetings to the Young 

.Communist League of America, 
sup-1The greetings follows:

munist League arrested in the < 
demonstration on the streets of 
Washington against, the t 
pression of the revolt in Haiti 
and for the defense of the So- j 
viet Union, to be released and

, , . , ;;°t Kive them a chance to.bcj Htical workers andebmmand-'
d^Whed struggle and spread-.“cheap martyrs.” Th>s state-|e,.s of the foth Mourft<;d AHi,_ 
mg the Strike into a NA HON- ment made by the represent- 'j Division oh the orca 
AL-STRIKE including .all sec- ative of Wall Street at the time of the o-oOons Wih An« .i . . , , i , ision or me gionous lum aii-tions of the coal industry. .wkon uimwrirUc .

The young miners fighting Voikeis ate giowing from day munjs^ international. 
shouUer to shoulder with the 4t0 f1^’ J? °"'y a smoke “r“n 
adult miners are militant factor |tor hld« thve tremendous attacks 
in the struggle. On the picket of . lh,e ?°sses,.4 ^'ernment 
line every morning, defying the “«ainst, ‘į® m,l’tant orgamza- 
attacks of the police, organizing i 10as 0 e w01heis. 
the youth section of the union,! H°ovel; representing the in- 
they are the best fighters in the °.f].._theIUAmanca" _™hnK 
ranks of the strikers, 
cident showing the 
capacity of the young miners is 
related by the National Youth 
Organizer of the National 
Miners Union: 
on the picket line at the No. 7; 
mine at Staunton a large numb
er of young miners ‘turned out. !
They, sure are a lively bunch 
A sc^b got thru the picket line 
I yelled to them, ‘after him and 
grab the bucket.’ Three young 
miners shot out from the line; 
and before one could look i 
around the stunt was pulled, i 
Following that deputy shoved 
a gun in my ribs and told me 
I was under arrest for inciting 
to riot. But he did not get very 
far. The whole picket line 
closed in on both of us. They

“We are sėnding our greet-r 
ings to you at a time when 
some of us are leaving our can
nons and guns and returning to 
the factories and farms. Two 
years of our exerted studies and 
labor have contributed to the 
strengthening of the fighting 
powers of the Red Army of the 
Soviet Union. In the factories, 
mills, mines and farms we will 
continue to build up the defense 
capacities of the Soviet, Union, 
for that is the sole guarantee 
of its safety, the guarantee for 
the successful construction of 
socialism. "

The country 
is powerful.

less powerful. Perhaps we 
still weaker,
we are strong with our re

energy, with

An in-ic^ass’ rea^ze the importance of 
fighting' winnln£ the youth for the war 

preparations. , That explains 
the increased efforts of the 
American capitalist class to

This morning 'vin Jhe .<Outį Jh/UA th®. . Boy 
-'Scouts, the Y.M.C.A., Citizens

- 'Military Carrrps* National 
Guards, the schools, the movies, 
the radio—for the coming war. 
In order to weaken the grow- 

j ing militancy of the young 
'workers and increase the war 
j enthusiasm the attack against 
1 the Y.C.L. as a “red menace” 
: has been strengthened thruout 
the country.

But nothing will stop the 
^oung Communist League from 
organizing the young workers ! ed to the Five•Year Plan, which 
against capitalist exploitation, i will rebuild our country.
in DEFENSE OF THE SO-1 ~ J • 

tore me from the deputy and i ^5^. ancl Jot
Hid nnf ! ęstablishment of a workers 

ifartoers government in 
United States.

not 
are 
but 
volutionary energy, with our 
boundless desires to become the 

i strongest of the strong. Our 
| energy and desires are express-

shbyed him aside.
make another attempt to re
arrest me. I cite this just to 
show the militancy of these 
young coal miners. They sure 
are a fighting bunch down

The young miners are organ
izing into the youth section of 
the National Miners Union to1 
promote the National Miners 
Union which they recognize j Communist 
now as their union—the union 
which defends their interests.

PLATINKIT
LAISVĘ”

Ten Years of the Young
Communist International

Red Army Sends Greetings , 
To Y. C. I.

November 26, 1929, was the 
tenth anniversary of the Young 
___ ..___ . International—the 
leader of the proletarian youth 
the world over. The Young 
Communist International born 
in the struggles of the working 
class youth against the imperia
list war has grown into a mass 
organization with sections in 
more than 50 countries of the 
world. The Young CommunistDARBININKŲ KALENDORIUS—

Preserving the revolutionary 
the ‘traditions of the Budenny Red 

ancl i Cavalry of which we'arė a pArtį 
under the leadership 1 o'f the. 
Leninist Communist Party, we 
together with ; the whole prole
tariat, will transform the Five 
Year Plan; into a living reality.

We expect from you, com
rades, that with your incessant 
revolutiopary work,' you will 
dig the grave for capitalism. 
We are also confident that not 
one real honest revolutionary 
will follow those who have de
viated from the correct Bolshe
vik path, whether it be to the 
left or to the right. You must 
declare a ruthless war against 
Lovestone, Pepper and 
like, and all of their ideas. 
Their ideas are killing the ener
gies and willingness of the 
working class to struggle and 
consequently are delaying the 
victory of the working class.

i Their path is the path of 
opportunism. Your path must 
be the only true revolutionary 
path—the path of Lenin. This 
path will lead to victory as it 
did in the Soviet Union as it 
will to our final triumph.

We have conquered and are 
conquering.
In this fight you ar

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

'Bojau įsigykite tą svarbų veikalą, skaitykite jį ir lai
te* po ranka, kaipo darbininkišką encyklopediją.

Smagu pažymėti, kad vietos|R.1S 11 Baucis; organizato- 
lietuviai darbininkai susiprato!1111111 A. žemaitis.
pašelpinių organizacijų klau-| 
simex ir tikrai pradėjo darbuo
tis del A. P. L. A. Mat, pir
miau mūsų draugai darbavosi 
del S. L. A. 23-čios kuopos, iš 
kurios vėliau tapo išmesti. Da
bar jie žino, kad iš A. I'. L. A. 
niekas 
gerbs.

Per 
maitis

Army Ainis to Gęt Yoiing 
Workers .

The War Department reco
gnizing the growing rotten 
conditions of the young work
ers is issuing recruiting mate
rial with the view of getting 
the young workers to join the 
army promising them “a way 
out of their miserable condi
tions”.

In a recruiting pamphlet giv
en to the young workers in the 
Susquehanna and Viscose rayon 
silk mills in Lewiston, .Pa.' it 
compared the' low wages and 
long hours of the textile young 
workers . to the “good condi
tions” in the army
“$21 clear profit at the: end of 

. the month”. The pamphlet 
goes on to say: “You 
little time for rėčreation 
(little chance for physical* dev
elopment. When you are sick 
your pay stops, and your ex
penses increase rapidly. It is 
said that hard work tells on a 
young man’s physique and 
often shortens his life. What 
chances have you for promo
tion and increases in pay?” In 
this manner the Army tries to 
win the youth. Playing up 
sports, good time, seeing the 
world and not mentioning one 
word about the real conditions 
in the Army—the propaganda 1 
aims to attract large sections 
of the toiling youth.

But the young workers must 
know that “the way out of 
their misery” is only thru org
anization. Only thru the buil
ding of fighting militant 
union as we have today in the 
mining industry, in the textile 
industry, etc. which lead tbe 
struggles of * the Workers 
against the wage cuts speedup 
and lenghtening of hours—will 
the young workers be able to 
fight against these conditions 
and growing unemployment. 
The young workers must reco
gnize in the Army—the instru
ment of the bosses in/the war 
they are preparing against the 
Soviet Union and 'aš a strike- ' 
breaking agency against the! 
Workers at home dn their j 

. struggles. . \ i . i

vajaus mėnesius A. že- 
gavo 12 naujų narių, 

J. Pacauskas—7 ; P. Grabaus
kas—4 ; K. Petrauskas—1 ; J.'. 
Valentukonis—1. Viso gauta 
23 nariai. Bet tai dar ne vis
kas. Valdybų , darbuojasi, 
kad iki naujų metų dar gauti 
mažiausiai 10 narių.

Sekantiems metams kuopa 
išrinko: vaidybą.1 Pirm. A. Tu- 
lauskas, pagelb. A. žemaitis, 
fin. rašt. J. Pacauskas, prot. i

ĮSIGYKITE RAŠOMĄJĄ 
MAŠINĖLĘ

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Airfes, 

Argentina

Vajus!
DARBININKAI STOKITE

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

GEORGE NOBILETTI
Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvą
Seriją (Eilę)

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose 

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. T.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų slinkimą, pleiskana* ir 

kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujais gavo mpk* 
sliškais būdais. Mūsų plauką to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City t.
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo-' 
ma; persiuntimas apmokama.

You are fighting, 
re not alone. 

The toiling masses of the Soviet 
Union stand behind you. The’ 
.Red Army is1 with,-you., The 
>Red Army stands for Qommun- 
ism, for z the victory the 
working class the world over.

■ > Long Live the World Revolu
tion. Long Live the Tenth 
Anniversary of the Young Com
munist Intenational.
Fomenkoff, Commander 
Younakovsky, Party Secretary.

Unanimously adopted at the 
general meeting of the fighters, 
commanders, and ‘political work
ers . of the 10th M.A.D., on 
October 24, 1929.”

« The Ybung Communist 
League of America welcomes 
this letter with revolutionary 
enthusiasm and pledges to in
tensify its activity for the win
ning of the toiling youth in the 
United States under the banner 
of Communism for the DE
FENSE OF THE SOVIET 
UNION and for the overthrow 
of American capitalism!

Join the Young Communist , 
League |

This column will be a regu
lar feature of the Young Com
munist League. It is conduc- 
ted by the Young Communist 
League, the only fighting, mili
tant revolutionary organization 
of the toiling youth. The Young 
Communist League is always 
in the front ranks of the strug-, 

, . % gle of the American young 
eu workers. The Young ' Com

munist League fights for the 
everyday demands of the toil
ing youth and for the establish
ment of a workers’ and farm
ers’ government in the United 
States. It stands for the orga
nization of all unorganized 
young workers, regardless of 
color, race, creed or sex.

Every militant youhg worker 
should be a member of the 
Young Communist League. In 
the spirit of the revolutionary 
greetings of of the Red Army, 
join the YOUNG COMMUNIST 
LEAGUE today, and strength-, 
en the. ranks of the: revolution
ary youth in their fight against 
American capitalism. Sehd in 
the following ' blank irhniedl- 
ateljJ.' ‘ i • c

Young Communist League 
43 East 125 St. . ,
New York City

’> T want to join the ranks 
of the lighting youth.
Nome ■ ........,........ . . .......

!1 Age .............
Address ............. :......... .
Occupation ............... 

City . . .......... . .......................
State .... f.. j.........
We want every young work

er to write to this coliimn reg
ularly. Send in article oil the 
conditions in your factories, in 
your city. Make this column 
your column by sending in an 
article Tto the YOŪNG COM
MUNIST LEAGUE, 43 East 
125 Street, l^Tew Yorjk City.

Read the Young Worker, the 
fighting pa$er of the young 
workers.

IAUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE
PASKELBTAS VAJUS ŽEMESNE 

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

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

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

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

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

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

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

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

žų atlyginimą už savo darbą.

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

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

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

Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

| Tai T-ie švelnus Cigarai, 
| Kurių Jūs Pageidavot MENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien
Juos išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden St* 

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

$1,000 Tik už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gauri visokią .. 

stebuklingų žolitj vertas tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolėną 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* 
kokios nors ligos bei vidttrfą suge
dimo Toks žmogus yra su 
nelinksmas Ir įvairių nesmągamų 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
ainį kalną parodytum, tai jam male-.

i nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nUO 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą. «

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skauaėMfūO no krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
Sleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

gų, Atsiųsk 5Qc, tai gausi vaįst- 
Žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas lipas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvo* 
skausmui, ūžimą ausyse, nuomarą. 
Širdies Ilgą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai b-ygas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nėšių skit, pinigų paprastam 
laiške.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road. Spencerport, N. T.

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

626 Woodward Ace., McKees Rocks, Pa

Darbininkiškos organizacijos tupi rūpintis, kad Kalen
dorius būtų platinamas visuose miestuose ir, miesteliuo
se* kur tik yra lietuvių. Literatūros Draugijos ir Dar

bių Susivienijimo kuopos privalo skaityti svarbiu 
įttu platinimą darbininkų kalendoriaus.

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

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

J. MILIAUSKAS

ilki i i



Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas

Kell Phone, Poplar

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Komitetas ATEINANČIU METU MADOS
Išparduodami Prieš Naujus Metus

EASTON

PARLOR

RUSIŠKA TURKIŠKA

CUFFSIDE, N

MOTERIMS:
PanedeliAis ir

Utarninkais

skaity- 
Pasau- 
knygą

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

ATDARA
DIENĄ II 

NAKTĮ

8 • d:
L. D. ii 
po num, 
Nauji nariai 
įstojimo, ,

Vąžiupjant 
ant Central

1023 M t. Vernon Stre
PHILADELPHIA, P.

Sandariečiai—-Sabotažninkai

bus galima suardyti.
ne fašistams čia tą

S. L. A. 70 kuopa
Lietuvių Piliečių Ne-

bet merginoą nerangios 
ir ateikit į -----
įvyks nedėhoj 
vai. ryte 
pamoko

tautininkai irgi

Fotografuoju, Didinu h
Visokiom Spalvom P

Studija • atdara kiekviei 
nedaliomis nuo 9:80 iki

Seredopiis ir ketvergąis:
1218 So. TO th St., Camden, N. J

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

programos ■ šity Vakaro -ir pa
sisakė, 5kad Jau yra -parašęs 
325 knygas įvairiais mokslo 
klausimais. Jo stambiausioji 
knyga yra “Anthropology and 
Modern Life.” Tai'buvęs se
nuose laikuose Cliffsides soci
alistų kuopos narys, o dabar 
jokiai politiškai grupei nepri
klausąs. Gal mano, kad savo 
mokslinių knygų jūra išdusins 
darbininkų išnaudotojus ir be 
klasių kovos įgyvendins lygy
be pasaulyje.

laiko kai kurios grupės, 
tai—švedų, žydų—netu- 

progos pasirodyti. Pui- 
pasirodė vietos mokyklų 

atskiromis !grupėmis 
tautų šokiais. Iš na-

Dvi kanuoli! Greitai šaudyk! 
. Bak!... Bak!... Bak!. .. 

Bak!... Bak!... Bak!... Bak!... greitai 
pasiuntė batarėja aštuonis šūvius. Grana
tos tįesiog krito ant vežimų. Sudaužyti 
vežimai, arkliai tampydami kojomis; žmo
nės su išplėštais viduriais,, nutrauktomis 
rankomis, kojomis ir galvomis visi susimai
šė į krūvą. Kas tai dejavo. Motina Žar- 
kova jau mirusiomis rankomis laikė su
spaudus sūnelio galvą, jo šviesūs plaukai 
paraudonavo nuo kraujo,; , Vaikučių >nu
trauktos galvelės voliojosi tarįfe .užmuštų
jų ir sužeistųjų. Daugelio akutės dar bu
vo ašarotos, pėdsakai pirmėsųipį j$ v^rką- 
mo. Raudonas kraujo klūnas apdengė 'ke-

-fomišiai garantuojami, 
lengvomis išmokestimis.

myn, šalimai jų griuvo arklys su nutrauk 
ta galva, žemė aplinkui užmuštuosius tuo- 
jaus paraudonavo.

Juodas žiūronas Gromovo rankose ij 
džiaugsmo pašoko ir vėl čiupinėjo dar kar
štus kraujus ir mėsą, oficierius su džiaug
smu pasiuntu per telefoną: _ 
x—Gerai! “ ..................

Bak!
Bak!

vaus- visi apskričio chorai, tat lavin- 
kimės smarkiau, kad neturėtume gė
dos. Vaikinai lanko pamokas gerai, 

i. Išsijudinkit 
į sekamą pamoką, kuri 

j, 29 gruodžio, 10-tą 
Susirinkit laiku, nes po 

turėsime susirinkimą.
Sekr. J. Alukonis.

(308-309)

MARGARETA VA
Room 32, Weitzencor 

Public Squat*
WILKES-BARRE,

CAMBRIDGE, MASS.
xvi ;; METINIS

Žemė drebėjo. Kanuolės, atstačiusios į
■ viršų savo juodas gerkles, greitai siuntė 
Į vieną po kitam per ugninius kamuolius 
, eksploduojančius “maišus.” Kanuolių bau- 
, bimas ir granatų sprogimas ritosi per tai

gos plotmes, šoviniai draskanti ir naikinan
ti namus ir kas tik pakliūva, krito į mies
telį Širokoje.

Kareiviai, dirbanti prie kanuolių, jauni, 
raudonveidžiai, didžandžiai dirbo savo dar
bą su ramiais veidais, karts nuo karto pa- 

/sikoliodami ir juokaudami. Jiems priešas 
(Sibiro darbininkai partizanai) buvo ne
baisus, nes neturėjo savų kanuolių. Ofi-

■ deras Gromov, sėdėdamas ant medžio ša
kos, per. žiūroną tėmijo, kaip kanuolių šo
viniai krinta į miestelį Širokoje, ir karts

. nuo karto per telefoną ^davinėjo nurody- 
; mus. Vėjo nebuvo. Sausas, šiltas oras 
. dengė taigą, eglių, žalumynų ir parako 
•kvapsnys maišėsi. Ant medžio šakos-sėdė
ti oficieriui buvo nepatogu ir karšta, kojos 
tirpo ir rankos pavargo, belaikant sunkų 
žiūroną. Jo storos lūpos su mažais ūseliais 
judėjo. Jis kepurę užsitraukė ant pat kak
tos, per veidą ritosi prakaito lašai ir tekėjo 
ant jo žalio mundiero. Žiūrono akys vis 

^šyytravo, vis jieškojo miestelio širokoje 
gatvėse ir apygardoj naujų aukų, vis jieš
kojo, kur yra partizanų eilės, ginančios 
miestelį.

—Taikyk!... šauk!...—kartojo oficie
rius, judindamas savo storas lūpas, ir per 
telefono viėlą bėgo žodžiai ir skaitlinės, nu
rodančios cielio vietą.

- —Taikyk!... šauk!...—kartojo telefonis
tas prie kanuolių. Kareiviai su raudonais 
pogonais (antpečiais) bėgiojo aplinkui ka-

> puolės, difbo. f
—Prirengta!... Pirma kanuolė, Antra... 

komanda.

po talentingiausios ' daininin
kes to vakaro. Apart drg. 
česnavičiūtės, nuo lietuvių 
grupės dainavo E. Bakūnienė, 
vietinė, o smuiką solo grajino 
H. žižiūtė iš Hackensack, N. 
J., ir J. Kaselis iš Morsemere, 
N. J., ir visi gražiai savo už
duotis atliko. Buvo iššaukta 
k'ai kurie profesoriai pasaky
ti po keletą žodžių, o prin- 
cipaliu kalbėtojum buvo Co
lumbia Universiteto antropo
logijos skyriaus profeso
rius Franz Boas. Kaipo kal
bėtojas, tai jis nįeko nepasa
kė, apart pagyrimo Abelnai

CLIFFSIDE, N. J.
D a r b i n inkų-Komunistų Partijos 

kuopos susirinkimas bus panedėlį, 30 
d. gruodžio, Mažeikos svetainėj, 8-tą 
vai. vakare. Tai bus labai svarbus 
susirinkimas, tat visi nariai privalo 
būti.

Kada prie viršminėto paren- 
giino, buvo rengiamasi, tai lie
tuviams'pakvietimas buvo- pri
siųstas per S. L. A. 70 kuopą 
ir kuopa nutarė prisidėti. Vie
tos 'fašistai arba, kaip jie save 
vįadina 
briizdo ruoštis su prisidėjimu, 
kaipo prie bepartyvio paren
gimo. Na, ir sudarė delega
cijas iš gyvo nabašninko San
daros kuopos ir iš kokios čia 
visai negirdėtos jezuičių bobų 
draugijos. Smarkiai fašistai 
stvėrėsi už darbo, o labiausiai, | 
kad kuo daugiausia paskirti 
iš draugijų pinigų išlaidoms.

_» nors pasišie
nauti. Bet pajutę, kad netaip 
jau viskas, kaip jų pageidavi
mai yra, tai pora dienų prieš 
parengimą pranešė, kad jie 
jokių dainininkų nesuranda ir 
savo visą armiją iš prisidėjimo 
ištraukia, manydami, kad tuo- 
mi viską 
Bet jau 
padaryti, 
ir vietos 
prigulmingas Kliubas pasiėmė 
tą darbą ir jie jį puikiai at
liko. Bet, kas juokinga, kad 
šisai parengimas, kaipo sudėti
nas iš įvairių tąutų, tai lietu- 
viari'is dalyvaujant -jame, juk 
pagal tautininkų psichologiją, 
lietuvių vardo kėlimas, svetim
taučių akyse. Mat, kad ne jų 
pirmenybė, tai griebiasi sabo- 
tažuoti, nežiūrint, kas būtų 
veikiama. Ir kada tautinin
kams paspruks pats S. L; A. 
centro vairai iš jų kontrolės, 
tai ir jie liks vien tik sabdtaž- 
ninkais. - •

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatorij^, duoda lekcijas ant smui 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane, o' gausite tikrai profesionali 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Ji surado 
Hveikatą ir 
Miltoii, 
dotų ’ 
Quinsy 
aš voh 
(lytojo 
dėjau - 
čiuosiu 
.ill jų 
daryti, 
duolės

Nuga-Tono 
čiančioH; žmonijos, 
katu, stiprumą, i 
Jos greitai 
kinimu.j prašalina 
jas, KatsuH iš 
lilšką viduriu 
vda, radnienis 
atšviežinu miegą 
—pataisyki! 
stiprumą i 
Nuga-Tonc 
jis neturėtų sandėly j 
olsclio vaistinės.

(Nuo Vertėjo: “Du Pasauliu,” tai yra pa
veikslas iš darbininkų ir valstiečių kovų Sibire 
su baltųjų gaujomis. Veikalas parašytas d. Vla
dimiro Zazubrino, kuris laike kovos redagavo 
prie 5-tos Raudonosios Armijos laikraštuką: 
“Krosnyj Strelok” (Raudonasis šaulys). Leni
nas apie “Du Pasauliu” pareiškė: “Labai baisi, 
sujudinanti knyga, suprantama ne romanas, bet 
gera, reikalinga knyga.” M. Gorkis sako tą pat. 
Kur tik Sibire ją skaitė, tai vietos gyventojai 
atsiliepė kaipo apie tikrą veidrodį pergyventų 
kovų. Pati knyga turi arti 400 puslapių. Skai
tant kūnas šiurpsta, ir kartu pergyveni tas bai
senybes ir jauti, kokis galingas pasiryžimas*bu- 
vo- pas Rusijos darbininkus ir valstiečius jų ko
voj už laisvę ir Sovietų galią. “Laisvės” 
tojams karts nuo karto paduosiu iš “Du 
liu” vertimų. Gal kada vėliaus ir visą 
susilauksime lietuvių kalboj.—Vertėjas.}

ir suaugusios drauges ir 
Bus gera muzika, skanių 
gėrimų. įžanga dykai.

Kviečia Rengėjai.
(308-309)

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas i 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba 
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Ste.

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

GREAT NECK, N. Y.
L. D. S. A. 64-ta kuopa ir Jau

nuoliu Choras bendrai rengia i vaka
rienę su programa ir. šokiais utarnin- 
kee, 31 gruodžio, Strauko svetainėj, 
7:30 va), -vakare. ‘ Gerbiamieji,- nepa
mirškite, kad L. D. S. A. 64-ta kuopa 

visuomet atsižymi su sayo. parengi
mais; kūrife atsilanko,! t/i 
kalaujh tbkių Jparcnglm 
Tat nepraleiskit šio 
kartą bus labai 
Jaunuolių Choras 
Veličkos padainjuo; 
bus smuikininkų^ 
Turėsim prog'ą 
nūs

A. L. D. L. D. 13-tą kuopa rengia 
puikų vakarėlį šubatoj, 28 d. gruo
džio, Vandervecr svetainėj, kampas 
9th St. ir Washington. Pradžia 7-tą 
vai. vakare. Draugai ir draugės 
darbininkai, būkite šiame nepapras
tam vakareiyj, nes bus labai sma
gus. Bus programa, kurią išpildys 
pionieriai 
draugai, 
valgių ir

atgavo jos 
). G. Lowry, 
kiti pasinau- 

i. Ji sako: "Flu ir 
mane taip silpna, kad 

vaikščioti ir mano gy- 
man negelbėjo. Pra- 

dabar jau- 
vienok aš nevarto- 

kad aš turėčiau 
ųjų yra geros gy- 

jas kitiems." 
palaima del ken- 

suteikusios svei- 
milionams žmonių, 

pagelbsti virš- 
inkstiį iritaci- 

ir žarnų, chro- 
sustiprina ner- 
kūno organus, 

,'j šiaidien 
suktiprinkit 

nusipirkti 
parduodamos, 
užsisakyti iš

metinis 
d. sau- 
svetai- 

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

Sekr. A. Trepkus.
(306-310)

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

Kiižis, BėdarbS Visur
! WASHINGTON;— - Pre- 

kybos departmentas gavo 
pranešimus iš įvairių šalių 
ap'ie biznio padėtį. Pasiro
do, kad visur viešpatauja 
krizis, didelė bedarbe.

Tel., Greenpoint 2372
Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro

MOLINE, ILL.
T. M. V. ir M. Draugystės 

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

Kaina žemiausia
Galima- pirkti ir

stelyj esančios tautos - atski- į čia anglų laikraščiai pakarto- 
rai. Na, ir susidarę labai pui-jtinai paminėjo jos vardą, kai- 
ki ir įvairi programa, tik per 
daug užsitęsė ilgai ir del vėlu 
mos 
kaip 
rėjo 
kiai 
mokiniai 
įvairių tautų šokiais 
cionalių grupių, tai puikiausiai 
pasirodė vokiečiai su savo vy

li vartetu, ir lietuvių gru- 
kūrios žvaigžde buvo drg. 
česnavięiūtė iš Brooklyn, 

Y". Ji, kaip visur, taip ir 
pasirodė savo puikiai išla- 

kad gerinus 
negalima reikalauti. Visi

BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHĘN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

PATERSON, N. J.
Laisvės Choro Nariams

Visi choro nariai būtinai turite 
lankyti pamokas. Atsiminkit, kad 
mes esam prisižadėję dalyvauti P. 
M. S. III Apskričio koncerte, kuris 
įvyks 4 d. sausio, Newarke. Laikas 
trumpas, tat turime smarkiau im
tis už darbo ir lavintis. Ten daly-

A<1 No. 16

Silpnas ir nervuotas nuo 
Flu ir Quinsy 

gyduoles, kurios 
stiprumą. Mrs. L 

nori, kad ir 
jos patyrimai 

ligos padarė 
i tik galėjau 
gyduolės nieko 
vartoti Nuga-Tone 

kuogeriausiai 
reguliariai, kaip 
Nuga-Tonc ištiki- 

ir aš rekomenduoju 
yra tikra 

i. Jos yra 
energiją 

pataiso apetitą, 
pūslės ir 

vidurių, skilvio 
užkietėjimą, 

svarbius 
Nusipirkit butęlj 

savo ' Sveikatą ir L_ 
■ jėgas, i Jūs galit i 
kur gyduoles yra 

jis gaii

‘40 Prospect St., Cambridge, Mass. 
Prasidės 3-čią vai. po pietų ir tęsis 

iki 12 vai. nakties 
Gerbiamoji Visuomene:—

Malonėkit atsilankyti skaitlingai į 
šį .gražu balių. Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Draugyste visados surengia 
gražius balius ir visi būna patenkinti. 
BUS SKANIŲ VALGIŲ ir GĖRIMŲ 

Svetainė puikiausia. Orkestrą 
bus labai gera, grieš lietuviškus 
ir angliukus šokius, vadovau

jant A. žvinglas.
Kviečia—

Liet. Dukterų ir Sūnų Dr-tčs Koni. 
sausio "(January), 1930, bus 
’ S; Draugystės- susirinkimas 

40 Prospect St., Cambridge, 
bus. priimami už pusę 

į baliuj iš kitur, išlipkit 
Skvero, netoli svetainė.

Vietos augštesnioji mokyk
lą. (High School) turi pasibrė- 

iavo tradicinį užmanymą 
JMMįti kartą į ųjetus visų čia 

mokyklų mokiniams 
idant mokiniai tu- 
parodyti progą sa- 

tąlemteilfUmus /dailėje—šo- 
įmilp jfaziįl* ir it. šiais me- 

bįvo* parengta gana 
tAąttia vakaras — koncertas, 

programos sudaryme bu- 
Pafcvieata visos šiame mie-

GRAND RAPIDS, M1C1I.
IKomunistų Partija rengia* gražų 

tarptautinį koncertą nukentėjusių 
naudai nedėlioję 5 sausio (January), 
1930, Liet. Sūnų ir Dukterų svetai
nėj, .1057 Hamilton Avė. Prasidės 
8-tą vai. vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti j šį puikų koncertą, nes 
žinote, kad K. P. deda visas pastan
gas gelbėjimui darbininkų visuose jų 
reikaluose. Atsilankę ne tik sma
giai laiką praleisit, bet ir parem
siu kovojančių darbininkų reikalus.

Kviečia Rengėjai.
(309-310)

U? A B ,20 M W O
Lietuvos Dgk'terij ir Sūnų Draugystė 

, . - Rpųgia Puikų Baliij
New Year’s Day (Naujų Metų Dieną)

SEREDOJE

Nesenai čia pasimirė pir
mutinis 'šio miestuko republi- 
koniškos. pakraipos laikraščio 
“Palisadian” redaktorius . Ch. 
T. Logan. Tai žmogus, ku
ris pradėįq.,Aredaktoriaus kar
jerą iš pat'Jaunų dienų ir bu
vo redaktorium iki pat mir
ties, : maukęs 76 m. amžiaus. 
Jis buvo viršminėto laikraščio 
įkūrėjas, savininkas ir rędaktor. 
nuo 1906 m. Kaipo žmogus, jis 
buvo gana draugiškas ir jį pa
miniu todėl,' kad daugeliui se
nesnių Cliffsides gyventojų jis 
yra gerai pažįstamas. Mat, 
1916 m., kada buvo aukų rin
kimo Lietuvos baduoliams die
na ir Čia buvo įsikūręs Lietu
vos Šelpimo Fondo Komitetas, 
tai, pasekmingesniam* darbui, 
buvo pakviesta komitetai! ke
li žymesni vietos amerikonai 
ir jų tarpe buvo Charles T. 
Logan, kaipo iįįdo globėjas ir 
spaudos komisijos narys.

Orėjus.

tai ‘visada rei-
daugiau.

progos, nes šį 
įvairi programa, 
po vadovyste J.

naujų dainelių, 
ir deklamatorių.

magiai užbaigti se- 
metus ir pasitikti naujus.

Kviečia Rengėjos.
(309-310)

Flushing Russian iind Turkish Baths, Inc.
liangfi nūo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 60c; po 6 vai. vak>Jhi

A Antroj klasėj lašais išsimaudymas - •EX i KA ?r miegojimas .per visą naktį ant Jį CcntfU 
trečių lubų, onngam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiskai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau* 
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia įtaisyta 
didelis plaukiniu! prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mafaqds 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI B?

Trečia
Kanuples viena po kitai pašokdinėjo, 

spjovė ilgais raudonais ugnies liežuviais ir 
siuntė įkaitusius plieno šovinius, nuo kurių 
medžių viršūnės lenkėsi, kaip nuo vėjo.

—Taikyk!... Šauk!—Vėl kartojo per te
lefoną ir vėl žemė drebėjo ir oras virpėjo.

Ramiai švytravo žiūronas. Paklusniai 
dirbo kareiviai, čiauškėjo kanuolių zamkai, 
griovė; vėl kišo į kanuolės kulkas ir vėl: 
Bak!... Bak!.^. Bak!...

Krašte miško tratėjo šautuvai ir kulka- 
svaidžiai, laužydami medžių šakas ir krū
mynus. Baltųjų govėdoą tankiai šaudė, 
dūzgė kulkos, tratėjo kulkasvaidžiai. Par
tizanai, apsikasę prie pat miestelio Široko
je, tylėjo, daugiau kaip pusė jų buvo gin
kluoti tik paprastais šautuvais. Veik ne
turėdami kulkų, jie taupino kiekvieną šū
vį, laukdami, kol ponu govėdos prisiartins 
arčiau, taip kad jie galės mušti į cielių, vel

tui neeikvojant šovinių. Baltųjų kulkos, 
kaukdamos, kapojo tvoras, knisosi į žemę 
apkasų, kaip tūkstančiai grąžtų gręžė orą. 
Darbininkų ir valstiečių kovotojai savo 
grioviuose gulėjo ramiai. Kiekvieno veide 
pasirįžimas, kakta suraukta. Kada priešo 
kulka paliesdavo vieną, bei kitą kovotoją 
ir girdėjosi surikimas, bei dejavimas, tai 
visų veidai nukrypdavo ton kryptin, įr 
akys tėmijo, kaip apie sužeistuosius dar
bavosi sanitarai. 1 ’ į-

Baltųjų kulkos sproginėjo toli, užpakalyj 
partizanų apkasų, miestelyj Širokoje. Pil
ki dūmai nuo sprogstančių granatų dengė 
miestelį; kaip lietus, kulkos badė skyles, 
į natrių stogus, langus, vartus ir tt. Trūki
nėjo šoviniai išspjaudami raudoną liepsną 
ir apdengdami juodais dūmais, kaip smala. 
Desėtkai granatų trūkinėjo iš priešakio ir 
užpakalio vežimų, kuriais į šiaurių pusę 
skubino partizanų šeimynos. Baltųjų ko- Gal manė "kaip 
mandantas Gromovas niekaip negalėjo nu
taikyti kanuolės ant šių pabėgėlių. Vals
tiečių vežimai grieždami ratais povaliai 
šliaužė gatve, kurios namai draskomi gra
natų. . Vežimuose ant greitųjų sumesta 
baksai, indai, priegalviai; ant pat viršaus 
sėdėjo vaikučiai ir moterys, kurios po kiek
vieno artimesnio granatų sprogimo žegno
josi. Baltųjų granatos tai nedalėkdavo, 
tai perlėkdavo, trūkinėjo perdaug augštai 
ir kulkos zvimbė pro galvas, kol kas dar 
nedarydamos blėdies.

Šmotas granatos atskalos, netekęs varan
čios spėkos, bet savo sunkumu nukrito ant 
7-ių metų amžiaus vaikučio, Vasios Žarko- 
vo, baltos galvelės. Vaikutis išvertė aku
tes ir suriko, ašaros nuriedėjo per veidus.

—Mamyte, oi skauda! Oi!...oi!...—Ir 
griebėsi abiem rankutėm užx galvos. Moti
na, pilna moteris su balta ant galvos ske
petuke, glamonėjo ir ramino savd sūnų, 
kalbėdama:-—Dievo motina,, šventoji dieyo 
gimdytoja, išgelbėk ir susimylėk ant mūsų, 
—garsiai kartojo moteris. s ; .

Seneliai su drebančiais sąnariais žings? 
niavo šalia vežimų, karts nuo karto’pašok* 
darni į šalį nuo trūkstančių granatų, vėl 
ragino pavargusius arklius.

Baltųjų komandantas Gromov pradėjo 
baisiai 'nervuotis. Jis siutą iš piktumo, kad 
šeimynoj partizanų jau veik apleisdinėjo 
miestelį. Jis pakeisdinėjo: cielių,. klydo, 
rangėsi ant medžio šakos, koliojosi ir grū
mojo. Pagaliaus, viena granata su staugi
mu krito tiesiog į vidurį:vežimų. Užpaka
liniai ratai Žarkovų vežimo išlėkė į viršų,

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N.

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



<

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

tel. Stagg 6533

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

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

LAISVE

LAND, OHIO WATERBURY, CONN.

REIKALAUKITE TUOJAU!

<♦>

<♦>

<i>

žodynas<♦>

<♦>
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835 Pušlapiiį
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Reikalaukit
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Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck St.

31 Cruod. (Dec.), 1929
Knygutė Turi 82 Puslapius

Bedarbe Vilniuj

Draugiją Atydai

1 DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS

i BROOKLYN LABOR LYCEUM
i

Skaitykite ir 
Platinkite 
Savaitraštį

<•>

kry- 
akto- 
juos

Pradžia 7:30 vai. vakare
Vaikam bus dalinama saldainiai

O grinorių kuopa jau
i dainuos 
naujoj

“LAISVĖ”

Tel. Porter 3789
VALANDOS?

2-4 po pietų Ir
—jr«> 7-9 vai. vakare.
* HWSIiomis: 10-12 vai. ryte.

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

Naujas Teatrališkas Veikalas, Trijų Aktų Drama
PARAŠĖ SENAS VINCAS

ipVVIS GYDYTOJAS
2-4 po pietų ir 6-8 vak. 

nedaliomis pagal sutartį.

L. .

Išleido Amerikos Lietuvių Proletąrų Meno Sąjunga

Kaina 40 Centų.

RBVRY, CONN.
W. Namų 7806 U

R- Todėl prašome
komitetų išlyginti užsili- 

'IruSm “Laisvei” už spaudos 
ir skelbimus visas sko- 

daug palengvins 
dbnraŽ&ui atsiteisti su tais, 

ji* skolingas.

Reikalaukite pas A. L. P. Meno Sąjungos Sekretorių 
P. KRAKAITIŠ ų k: . " 

3240 Thomas St. > Chicago, Illinois

AUTOMOBILIŲ Išmokiname pilnai apie automobi- 
TEruMlKnci MOKYK! A mechanizmą, išardymą, patai- 
1 ECHPilA-Uo iviVis. i symą, sustatymą. Elektra degimas

ątydus. Mechaniko kursas—:-$75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas ąutomobiliaus ir važinėjimas 
(laišhius . garantuojame..$25

- Specialistas kursas važinėjimo $10 
Mokiname, lietuviu ir anglų kal
boje. Mokytojom yra lietuvis,

žymus auto ckspertas-lnstrukto-
NEW YORK AUTO SCHOOL rius L. TikpiaVičius. Atdara iki
228 Second Ave., Cor. 14th St. 9 Vai. vakare, nedeldieniais 10

• .xbfk ' iki 12 vai. ryte,
t-. \ / 1 r

-Gerokas skaičius draugijų, i 
MtollMll senokai padaryti spau
do* darbai yra dar neužshno-

p Baigiantis metams, 
turi daug įvairių iš-1

į KONCERTAS
Naujų Metų Vakare

1 Sausio (Jau.), 1930
Pradžia 7:30 valandą vakare

liet. Sony Dr-jos Svetainėje
110 State St., Wilmerding, Pa.

Wilmerdingo ir apiehnkės lietuviai 
turės pirmą progą išgirsti L. A. D. 
Beną, kuris dalyvaus Šiame koncer
te. Apart minėto beno, dar bus vie
tinių dainininkių ir solisčių*

Geri 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
Lietuvos Sūnų Draugijos Komitetas.

Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesnę kaina, negu Jkur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KIS'HON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS, CAMPA U AVĖ* ' ir 5046 CHĖNE ST.. DETROIT

fir. Jonas Repšys
SS1 * M*«»«chusetts Avė 

(•rtį Central Square) 
Cambridge, mass.

nebūtų,

__ įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tūo pačiu palai
kys ta.mptius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals- 
tiejiais.
Užsisąkyt metams Amerikoje 
ir ęiaip užsienyje kainuoja 
2 doleriai, pusei fnetų 1 dol.

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

“Raudonasis Artojas”
UI. Karia Marksų No.. 14, 

MINSK, U; S. S. R.

ms, Gruod. 28? 1929 Puslapis Penimas

^Dirvai'' Neišdegč. Metafiziku
Gruodžio 20 d. “Dirvos” šta

bas, pasigavęs kokius monihin- 
kus, norėjo pasipelnyti. Išleido 
apgarsinimus, kad tai prakalbos 
“Amerikos katalikų bažnyčios. 
Kalbės arkivyskūpas S. A. Ge
niotis. Įžanga 25 centai.” Te
mų pagarsinta visa eilė: “Ka
talikybė, tautos grožybė, kaip 
žmogus gali tapti gražiu, išmin
tingu, turtingu,” ir tt.

Šitaip gražiai skambančias 
temas pagarsinę, “Dirvos” fa
šistiniai tautininkai delnus try
ne iš džiaugsmo, kad publikos 
bus pilna lietuvių svetainė ir ne 
tik pelno bus, bet galės sutver- 
i^ient kokią tautiškai katali- 
kfiką parapiją, kuri bus viena
me kūne su' “Dirva.” Kitaip 
sakant, bus tvirta “dirvinė” pa
rapija.
gatava, kuri dainuos “tikrai” 
lietuviškai naujoj bažnyčioj. 
Karpavičius su ištukusia pačia 
tik renka pinigus su kaušais.
Puiku.

Bet tas viskas neišdegė. Kaip 
buvo garsinta, 7:30 vai. didėji 
lietuvių svetainė buvo pilnai 
prirengta. Kėdės sustatytos 
net iki pat durų; ant scenos bal
tai užtiestas stalelis; kaip del 
<4dvasišftų asabų” viskas švariai 
prirengta. Bet ateina laikas ir 
po laikui, o publikos kaip nėr, 
taip nėr. Tik “Dirvos” klap
čiukas šmigelskis laksto iš sve
tainės į.“Dirvos” ofisą ir vėl

Išmėtė iš Fašistų Partijos chele Crisafųlli Mondio ta
-----—-1 po prašalintas iš Fašistų

ROMA.— Italijos fašisti- Partijos už nesilaikymą^ fa- 
nio parlamento atstovas Mi- šistinūs 'disciplinos.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

WILMERDING, PA.
Iškilmingas Metinis 

BALIUS 
Prieš Naujus Metus

atgal, duoda žinią štabui, kad 
nieko nėra. Todėl ’ Karpavičius 
iš gėdos nei neina.

Tie vyskūpai ir arkivyskupai, 
kurie buvo net du, apsitaisę il
gais rūbais, su dideliais 
žiais ant krūtinių, laukia 
rių kam barely j, kuomet 
pašauks prieš publiką.

Jau visai vėlu, o žmonių su
ėjo tik šešiolika. Todėl nei 
įžangos neima ir kviečia visus 
į tą kambarėlį, kur tie dvasiš
kiai laukia. Visiepus susėdus, 
pirmiausia atsistoja apie 40 
metų amžiaus žmogus, apsiren
gęs raudonais ilgais iki žemei 
rūbais, juoda barzda, atrodo in- 
dusas ar sirijonas. Kalbėjo la
bai prastai angliškai ir dar 
maišė kitos kalbos žodžius, tai 
niekas negalėjo suprasti, ką jis 
sako. Pagaliaus pradėjo dai
nuot ir rankomis visaip kraipyt, 
kaip ir ką monydamas; burda
mas. , , ; v i

Po to atsistojo lietuvis, arki
vyskupas S. A, Geniotis. Jis 
apsitaisęs juodais ilgais rūbais, 
plačia raudona juosta persijuo
sęs ir didelis kryžius ant krū
tinės.

Jis dar jaunas, liesas, neturi 
nei 30 metų. Apvalios burnos, 
nosis riesta ir lūpos pasirietę. 
Kalbėdamas žemaičiuoja. Ne
iškalbus, rankomis daro kuni
giškus gestus, bet nevykusiai, 
nemoka. Norėtų pasirodyt di
deliu mokslo žinovu, inteligen
tu, bet ir tame suklumpa. Gerai 
tėmijant atrodo, kad tai papras
tas mainierys, tą ir jo rankos 
parodo.

Klausant jo kalbos, kartais 
negali t v e r t juokais, 
kartais gėda klausyti. Tankiai 
mini enciklopedijas ir garsius 
filozofus, Platoną ir kitus, nu
šoka ant Vidūno, jį, labai giria, 
taipgi Basanavičių, vyskupą 
Baranauską ir kitus. Pagaliaus, 
pasakoja didžiausias nesąmo
nes, sako: “Indijoj yra pakal
nė, prie kurios niekas negali 
prieiti. Ten gyvena balta rasė 
žmonių ir iš/ten išeina kunigai, 
kurie eina į pasaulį ir skelbia 
teisybę.”

Reiškia, kunigai iš kokios tai 
nežinomos pakalnės lenda, kaip 
vabalai, ir eina per svietą. Ar 
gali rastis žmogus, kuris tam 
tikėtų? Jei bent “Dirvos” šta
bas.

Kokias jis nesąmones kalbėjo 
apie “Tautos grožybę,” palieku 
“Dirvai” paskelbti, progresyvei 
spaudai žemas dalykas.

Išklausęs visą jo kalbą, nesą-z 
mones, gauni supratimą, kad ar 
jis yra žioplys ar j ieško tam 
tikrų žmonių, kad susikurti sau 
lizdą?

Kadangi jis kalbėdamas tan
kiai vartoja žodį metafizika, 
tai buvo užklaustas, ką reiškia 
metafizika? Jis trumpai pasa
kė: “Metafizika tai filozofija, 
dieviška realybė” ir tt.

Parėjęs namo tuoj paėmiau 
enciklopediją ir žiūriu: meta- 
physic aiškina net per suvirs 28 
puslapius. Tai graikų žodis, 
išvystytas garsaus graikų filo- 
zofo Aristotelio, gyvenusio 384 

I metais prieš . Kristų. Aiškina
ma, kad metafizika yra dalis 
Aristotelio filosofijos ir darbų.

Turiu pasakyti, kad ir enci-

Iš Vilijos Choro Susirinkimo
Gruodžio 17 d. įvyko Vilijos 

choro metinis susirinkimas, 
šiame susirinkimė dalyvavo di
desnis narių skaičius, negu pa
prastai susirinkimuose dalyvau
ja. Apsvarsčius svarbesnius 
choro reikalus, tapo perrinkta 
choro valdyba. Į valdybą iš
rinkti veiklūs nariai. O juk 
visi žinome, kad kiekvienos or
ganizacijos bujojimaš priklau
so nuo valdybos veiklumo.

Vilijos choras pasiryžęs ge
rai susimokinti ir tinkamai su
vaidinti operetę “Kova už idė
jas”. Darbuojasi smarkiai, 
nes jau ir laiko neperdaūgiau- 
siai—-bus perstatoma 16 d. va
sario. Parengimų komisija 
pranešė, kad surengtas maskų 
balius pelno davė $27.24. Mar
gumynų vakarę dar apyskaita 
nepadaryta, todėl ir nežinia 
kiek bus pelno.

Apart pažymėtų dalykų, cho
ras nutarė surengti paskaitą 
ant 12 d. sausio ir prelegentu t 
pakviesti drg. L. Pruseiką. 
Apart to, nutarta surengti ba
lių su programa.

Darbininkiškų draugijų kam
barių užlaikymo komisija pra
nešė, kad 11 d. sausio rengia 
vakarienę, nuo kurios pelnas 
bus skiriamas kambarių užlai
kymui ir užkvietė chorą, kad 
del tos vakarienės sudarytų 
programą. Choras sutiko su
daryti programą ir sykiu įžan
gos tikietus užsimokėti. Vadi
nasi, chbraš supranta, kad rei
kia.visais galimais būdais rem
ti darbininkiškas organizacijas, 
kurios darbuojasi abelnai del 
darbo žmonių labo.

Skaitytas laiškas nuo A.L.D. 
L.D. III apskričio, kviečiant 
atsiųsti savo delegatus į apskri
čio konferenciją. Nutarta pa
siųsti du delegatu.

Kadangi buvo daug dalykų ir 
jau susirinkimas užsitraukė vė
lai, tai kai’kurie klausimais ta
po atidėti sekančiam susirinki
mui. ' >

Valdybon išrinkti sekami na
riai. Pirm. J. Stakes/ sekret. 
V. Mamanis, iždininku' M. Vai- 
tonaitė. Ir kad gavus į chorą 
daugiau narių, tai išrinkti du 
organizatoriai—J. Tamošaitis ir 
J. Stakes ir išrinkta nauja ko
respondentė M. Vaitonaitė.

Choro Korespondente.

VILNIUS.— Vilniuj be
darbių skaičius padidėjo 
261 asmeniu ir iš viso be
darbių yra užregistruota 
2754 žmonės.

Mjusios.
__ _ ___ e, e T_ 

teta™ ir labai reikalinga i klopeditoj ir Websterio žodyne 
»*■**'--________ -___________ jra nesuradau patenkinančio išais-

| kinimo, ką reiškia metafizika.
Vienas garsus rašėjas štai 

kaip tą žodį aiškina. Jis sako: 
“Kuomet kalbėtojas pats mažai 
supranta dalyką, kHrį aiškina, 
o tuom kartu klausytojai visai 
nesupranta, tuomet darosi me
tafizika.”

Jeigu šitas aiškinimas teisin
gas, tai minėtose prakalbose 
buvo tikriausia metafizika.

| “Dirvai” neišdegė, neišdegs 
Į ir su ta grinorių kuopa. Anks
čiau ar vėliau iš “Dirvos” dar
bų ir pačios ^Dirvos” bus tik 
metafizika...

“RAUDONI ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

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

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yny vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug Įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų SąjurigoS gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas sel- 
korų darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras

MES PATAIKOM

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AS

TELEFONAI: JC?,ys5?ne' “į“®669 
Bell, Oregon 5136

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

kreiptis prie manęs.

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 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepį!”

Knygos, Kuri Y r-a Būtinai Reikalinga 
Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Vaisi ►

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS / • • k>r
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

DABAR JO KAINA VISUR $15.00 
“LAISVE” PARDUODA PO $12.00

Turime tik keletą knygų.- Greit niekur tos svar
bios knygos nebus galima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

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

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

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

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigiė, Skilvio, Žarnų ir MėšlažarnėS Ligų, 
Gal vos % Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučjų, ,Ęv^puojapiųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYK4 
X-Sp!ndultai, Kraujo lityrimai. Laboratorijos Bandymai

v ai pus paaMGijy r
A. M. Brtlchunaa. Savinįnka

DR. ZINS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4 th A ve. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedalioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų am 
dek kelią j pasisekimą. Musų instruktoriai išmokins jus 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laikų ir už 
Specialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas ui 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užgahedinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave. ‘



šeštadienis, Gruod.

VIETOS ŽINIOS

Choro

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

Yra

KUNDROTO APTIEKA

229 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.

SKANIAI PA VALGYSITE
MIRTYS—LAIDOTUVES DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Vitale

Telephone: Stagg 4409
MALONAUS PASIMATYMO

Būtų

8523Foxcroft

Telephone, Greenpoint 2320

I GARŠVA

policijbs 
paveiks- 
piktada-

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

PHONE 
Stagg 
6043

Notary 
Public

ir tei- 
kaipo 
eik vo-

Aido Choro Metinis
Susirinkimas z

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Jo nauja gyveninio vieta
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Šundaktariški Vaistai per
Radio 'Skelbiami ' ’

“LAISVĖS’
Panedėlyj, 

“Laisvės" 
torių 
Visi

RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Jie laiko daugeliui
REPUBLIC Ll 

475 Grand St 
Brooklyn, N.

Dvariškis, 
Pirmininkas. 
' (309-10)

moteriške Nellie Jlart, 40 me
tų gyvanašle, su kuria Quinn 
fornišiuotame kambaryje1 gy
veno, kaip vyras su pačia.

ų čiupo 
s rau-

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Teisėjai ir Detektyvai 
Veikė Išvien su Žudeikom 
Ir Kitais Kriminalistais

231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y,
264 FrontSL, C. Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

MATTHEW P. BALI
(BIELIAUSKAS)

Bet fėderalis 
nesiskubina 

? abejo, bus 
ta skandala

Po nekurio laiko, mažu-pa- 
mažu, Pensato pasiliuosavo ir 
areštavo Bassettį, kaip plėšikų 
tarpininką.

Tuo tarpu ir šuva nežinia iš 
kur pats parėjo į Pensato gro- 
sernę.

Piano, Balso 
Muzikos

Kazimieras Rudzevičius, 57 
metų, 68 So. 1st St., mirė 25 
d. gruodžio; bus palaidotas 28 
d. gruodžio šv. Jono kapuose. 
Kūnas pašarvotas po num. 101 
Ten Eyck St.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijbms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Tai žmonės, ki 
rūpinasi patent 
vo kostumerių.

Nalivaika, Sekr.
(309-310)

Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J, MARčIUKIENĖ
Z"/* * ' A t I'* 'r

417 Lorimer Street “Laisvės” Nata
BROOKLYN, N. Y.

Patarnauju 
Tolumas del 
daro.
ir naktį. Darbą atlii 
Reikale kreipkitės pas 
patarnausiu kuogeriausl

Nufotografuoja Ir 
numaliavoja viso- 
k 1 u b paveikslus 
Įyairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajaVus 
ir sudaro su 
amerikoniukais.

TEL.s 
Triangle 1450

Kreipkitės 
Šiuo adresu:

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMŲ 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU ŠTILI

si o 
svetainėj

DIREKTORIAMS
d. gruodžio, įvyks 

spaudos bendrovės direk- 
ekstra svarbus susirinkimas, 

būkite!

MokIna
Lavinimo

Teori i oa

Pianai, Radio, 
vų kitų kalbų,

geras gyvenimas, meldžiam

Sveikatos komisionierius Dr. 
Wynne protestuoja prieš radio 
kompanijas, kurios leidžia 
skelbti šundaktariškus vaistus 
nuo visokių ligų. Paskutiniais 
laikais įėjo į rnadą, kad įvar 
rūs biznieriai neva iš gerada
rystės per radio duoda savo 
muzikos ir dainų programas; 
bet tos programos- būna tiktai 
kabliukas, prie kurio jie pri
kabina bloferiškus savo biznių 
skelbimus.

Blogiausia, sako Dr. Wyn
ne, tai kad žmonėms įkalbinė
jama abejotini vaistai nuo to
kių ligų, kur būtinai reikalin
ga asmeninė gydytojo pfigel- 
ba. Pasitikėdami' tomis gy
duolėmis, daugelis nesišaukia 
daktaro, kol būna jau pervė-

Mągistratas-teisėj as 
kaip dabar paaiškėja iš poli
cijos rekordu, pakartotinai be 
bausmės p.aliuosuodavo plėši
kus ir kitokius piktadarius, 
priklausančius tam pačiam 
kliubui, kaip ir . jis pats. Pats 
kliubas, abelnai pasakius, tai 
buvo ne kas kita,, tiktai lizdas 
vagių, plėšikų, grafterių /ir ki
tokių kriminalistų.

New Yorko . policijos komi
sionierius Whalenas išvažiavo 
į , ? Chicagą, bejieškodamas 
žmogžudžio, dalyvavusio tei
sėjo Vitalės ir ex-teįsėjo Dela- 
gio ( pokilyje. . ri '

už tą nusileidimą 
yra gavęs desėtkus 
dolerių, kaipo ypa- 
iš Dempsey’o-Firpo 
promoterių.

Supuvusi Mėsa Ligoniams ir 
Kyšiai New Yorko Ligoninių 
Valdybos Viršininkams

Veikiantysis New Yorko li
goninių komisionierius Ed. F. 
Cadley yra kaltinamas šmuge- 
lyj. Keli asmenys liudijo ap-į 
skrities prokurorui, jog tūli li
goninių Valdybos "nariai ėmė, 
“paskolas” iš Abrahafhb Pol- 
so, kontraktoriaus, kuris sta
tė mėsą ligoninėms; 1 Kiek lai
ko 1 atgal buvo pasklidę žinioš, 
jog miesto ligoniams duodama 
supuvusi mėsa. ‘ 
teisėjas Coleman 
su tardymu. Be 
daroma bandymų 
užgniaužti. 6

416 Metropolitan Avenue 
, -. - i.. ’ i .< \
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

Naujų Metų Pasitikimai 
Ir Kitokie Parengimai

Naudai Illinois streikuojan
čių mainierių bus didelis nau
jų metų pasitikimo vakaras ir 
kostiūminis balius Rockląnd 
Palace, 155th St. ir 8th Avė., 
New Yorke. Darbininkai ir 
darbininkės kviečiami ateit ap
sirengę keistais drabužiais. 
Tai bus gruodžio 31 d., antra
dienio vakare^; Į, ! . »

šiandien, artimesnėj, brook- 
lyniečiams vietoj, 14th St,, ir 
2nd Ave., Labor Tėmple, įvyks 
Raudonoji Dailus. Naktis 
programoj dalyvaus žymiausi 
revoliuciniai .poetai, artistai ir 
aktoriai. Bus skaitoma dvi 
scenos iš veikalo apie Sacco- 
Vanzetti bylą.į J Netruks ir ki
tų kultūringų veiksnių.

Maspetho Lyros Choras šie
met taipgi rengia naujų me
tų pasitikimo vakarą Lenkų 
Svetainėj, feus šokiai prie ge
ros muzikos; dainuos Lyros 
Choras;. tikimasi ir pavienių 
dainininkų turėti programoje. 
Kada fabrikų švilpynės už- 
staugia ir varpai užskambina 
pabaigą senų ir pradžią nau
jų metų, tai vakarėlio dalyviai 
ir dalyvės meiliai išreiškia vie
ni kitiems geriausius linkėji
mus naujiems metams, pagal 
madą įsigyvenusią šioje apie- 
linkėjė; o jūs veikiausia žino
te, ką daro.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla • J

Sučiupo Troką su $100,000 
Degtinės; 'Areštavo Keturis
, Policija suėmė didelį tavo- 
rinį automobilį su $100,000 
vertės degtinės, garaže po nu
meriu 2225 Webster Ave., 
Bronxe, ir areštavo keturis to 
troko vežėjus ir aptarnauto
jus. Degtinės buteliai 'buvo 
sudėti į labai storos materijos 
Įnaišiukus, taip kad atrodė'lyg 
būtų koks “nekaltas” tavoras.

, Ketvirtadienį i b Į a i y y l? ė s 
agentai Newarke,1 N. 
dą<)’ū‘ visją; eilę ikratų ; 
27,000 galionų dęgtin 
go, 1,350 užnuodyto alkoholio 
ir 297 statines alaus.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA du karpenteriai prie 

statymo namų. Atsišaukite: F.
Norris, 5921^-4-155th St;, Flushing,
L. I Tel. Flushing 4485. (3O8'-9)

ė mykite naują 
antrašą:

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

GRABORIUS
(Undertaker)

Du Girti Vyrai ir Viena . 
Moteriškė Užtroško Gazu

Viena' senyvi motbriškė ir 
du nežinomi Vyrai užtroško ga- 
zu, -kuomet užvirusio arbat- 
puodžio vanduo užgesino pe
čiaus gazą, po num. 237 48th 
St., Brooklyne, pereitą ketvir
tadienį. Ant grindų buvo ke
lios ištuštintos mūnšaino bon- 
kos. Moteriškė pardavinėjo 
snapsą, kaip matyt iš jo užra
šų. Visi trys taip buvo nusile- 
sę, kad nepastėbėjo, kąi arba-, 
tos pubdas užvirk i ir' užliejo 
gazą. , v ...

Tą pačią dieną New Yorke, 
pb, PUpjN 245 Wr UįSth St., sa
komą, netyčia, gazu nusinuo
dijo John Quliin,, 45 mėtį ir

MASPETH, N. Y.
A. L. D. L. D. 138-tos kuopos ir 

L. D. S. A. 91-mos kuopos būsiančio 
parengimo komisijos nariai ir kurie 
apsiėmėt lošti malonėkit susirinkti 
panedėlį, 30 gruodžio, pas drg. Ci- 
bulskius, Link Court, 7:30 vai. vaka
re. Yra labai svarbių reikalų, tat 
būkit laikų.

Komisijos Narys.
; 4 (309-310)

Antradienį, 31 d. gruodžio, 
bus Aido . Choto susirinkimas, 
8-tą! vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj. Kaipo metinis, šis 
susirinkimas yra svarbus, ir vi
si nariai turite atsilankyti. Bus 
rinkimas Choro valdybos 1930 
metam; reikia išrinkti delega
tus j Draugijų Sąryšio kon
ferenciją. Tat prašome visų, 
kad skaitlingai susirinktumėt 
viršminėtu laiku, žinote, kad 
laiko nedaug iki mūsų koncer
tui; koncernas įvyks 19 ,d. sau-

T$30 m., Labor Lyceum

Specialistą* del vJbu ligų ir operacijų: 
Ąkių, Auių, :Noaies ir Gerklės.

Naujausi I^kągnozo > ir .Gydymo būdai.

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

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

Nėdėliomis 10 A. M. iki 1 P. M. •

*

I PARDAVIMAI
PARSIDUODA bekėrne. ’ {eigų $400 
į savaitę. Pigi randa, ilgas lysas. 
Turi būti greit parduota, nes savi* 
.J_ Aas apleidžia miestą. Tat pasi- 
naudokit proga. Kreipkitės po No. 
881 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(309-310)

visiem be 
manęs sk 

Mano, ofisas ate

Atmatų Deginimui Reikalauja 
30 Milioną Dolerio

z t.1 i ■ < ’ t i i k\;

Komisionierius Schroederis 
rejkąjąuja, UądYŠ.miesto iždo 
būtų' 'paskirtai $30,000,000, už 
kuriuos būtų pastatyta inėine* 
ratoriai visose Didžiojo New 
Yorko dalyse (boroughse). 
Incineratoriąi—-tai įmonės, kur 
sudeginama 1 visokios atmatos, 
surenkamos nito miesto gatvių, 
iš atmatų dėžių, valgyklų ir 
kt. Iki • šiol beveik visos at
matos buvo vežamos į tuščius 
plotus netoli miesto ir ten ver
čiamos; dalis jų buvo suver
čiama ir į aplinkinius vande
nis.

Sudeginimas yra švaresnis 
ir sveikesnis būdas pasiliuosa- 
vimui nuo atmatų.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

PARSIDUODA puįkus kendžių Sto
ras. Pardavimo priežastis liga.

Kreipkitės po 199 Engert Avė.,
Brooklyn, N. Y. (309-310)

Mokytoja 
nori prirengti visus savo mokinius 
programoj. Todėl pageidaujama 
niai tuojau užsiregistruoti/.

Dr. M. Apfel’io Išleistuvės
, Visiems gerai žinomas 

Brooklyno lietuviams Daktaras 
S. Apfjel, 283 So. 5th St., ,lai- 

naf apleidžia Brooklyną, 6 
d. sausio, 1930 m., ant Šešių 
Ynėnesių. Savo vietoj palieka 
giminaitį Dr. S. Apfel. Dr. 
M. Apfel taria malonų ačiū 
Brooklyno lietuviams už suren
gimą jam išleistuvių vakarė
lio ir linki visiems linksmų 
naujų metų.

Jūra Išplovė j Kraštą 
Prigėrusį Milžiną 1

Great Necke, L. L, jūra iš 
plovė į krantą lavoną milžiniš 
ko vyro, 6 pėdų ir 4 colių il
gio, svėrusį apie 240 svarų 
Jis jūreivio drabužiuose. Var 
d as nežinomas.

ti. rėš savo koncertą apie kovo mėnesį ir 
lalyvauti koncerto 

kad nauji moki-

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES,
LIETUVIS ADVOKATĄ 

197 Hayemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Pia

Brooklyn, N. Y«
WALANDOSr

Nuo 9 ryte iki 6 
REZIDENCIJOS ANTRASAI

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

Tel., Juniper

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulii{; Diagnoza 
221 South 4th Street 

(PrieSais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

L. B. ŠALINAU^ 
1277 Buahwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Bekamantinėjant Johnsoną 
ir inspektorių Donovaną kas 
link svečių apiplėšimo laike 
dabar jau garsaus bankieto 
teisėjo Vitalės ir ex-teisėjo M. 
Dėlagio, Bronxe, iškyla aikš
tėn teisėjų ir policijos ryšiai 
ir bizniai su plėšikais, žmog
žudžiais ir kitais kriminalis
tais.

Į minimą pokilį buvo, ap
art trijų desėtkų kriminalistų 
Vitalės sėbrų iš to paties Te- 
pecano Demokratų Kliubo, pa
kviesta ir vienas iš Chicagos 
atvažiavęs žmogžudis.,

. Bankieto rengėjai tyčia pa
sodino 'tą žmogžudį šalia de- 
tėkljyv.o' Johnsono.: {Septyniems 
paskui atėjusiems plėšikams 
buvo išanksto pranešta, kad 
ypač gerai iškrėstų kišenius to 
žmogžudžio. Plėšikams buvo 
pažįstamas dętektyvas John- 
sopas, ir jiems įsakyta: nuo
dugniai iškrėskite kišenius to 
vyro, kuris sėdės šalia detek
tyvo.

Kodėl buvo atkreipta tiek 
domės į chicagiškį žmogžudį? 
Todėl, kad jis, kaip buvo su
prantama, turi prie savęs svar
bų dokumentą. Tas dokumen
tas tai raštelis, kad Tepecano 
Kliubo bosas. C. Terranova yra 
skolingas ir pasižada atmokėti 
kriminalistui $20.000. Už ka ? 
Už tai, kad per to kriminalis
to nasidarbavimą, tapo išga
benti už miesto ir nušauti pik
tadariai 'gengsteriai Frankie 
Yale ir Fr. Morrow.

Terranova yra žinomas, kai
po galva šaikos, kuri terori
zuoja Bronxo daržovių parda
vinėtojus; priverčia, kad jie 
mokėtu tai ’saikai tam tikrus 
mokesčius; o kad ne. tai jų 
krautuvės užsideda, būna api
plėštos, langai išdaužoma ir 
t. t. : ;

Pats Terranova visąį nepa
rodė savo fnėi akių, nei ausu 
minėtąrpe pokilyje ir iki šiol 
d ąr sl apstosi i > f - - 5

Detektyvui Jphnsondf ant 
rytpjaus plėšikai sugrąžino iš 
jo lątirptąjį revolverį ir beveik 
yisus pinigus. Kitiems krimi
nalistams, dalyvavusiems tame 
bankiete, taipgi buvo sugrąžin
ta pipigai ir įvairūs brangu- 
mynai. . i •• ■■■ • > ■

Betardant dabar pasirodo, 
kad pats Terranova buvo ke- 

i turis kartus teisiamas už/ 
žmogžudystę; bet jam vis pa
vykdavo išsisukti; ir 
stotyse visai nėra jo 
lo, kaipo nužiūrimo 
rio.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb laxative 

Padaryta iš Grynų žolių 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia 
proČio ir btliuosuoja vidurius ir 
pagelbsti sugrąžinti naturalį 
vidurių malimą. Nereikia vi- 
rint, o tik sumaišyt su vande
niu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir gali
ma duot vaikams—kūdikiams, 
lygiai kaip ir suaugusiems. 
Kaina 60c, o per paštą 65c.

Milioninės Suktybės tarp 
Sporto Biznierią

■ Giants beisbolininkų korpo
racijos šėrininkų mažuma pa
traukė tiėson C. A. Stoneha- 
mą ir kitus direktorius. Skun
dėjų advokatas J. A. Dele
hanty kaltina, kad Stonehamas 
paėmė iš Giants iždo $500,000 
ir panaudojo tuos pinigus sau 
ir kitoms kompanijoms, kurio
se jis turi biznio reikalų. Į 
tą bylą norima įtraukti 
sėjas Fr. X. McQuade, 
vienas iš Giants pinigų 
tojų.
f ■ ■ CĮiants turi didelę 
vietą New Yorke

U-Ž-E-I-G-A
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties’užeikite, o būsite ma- 
Iqniai priimti. * : ’ f •

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

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po plet.
Ketvergai« ir Bubatomis iki 6 
Penktadieniais ir aekmadieniaia 
Bulyg sutarties.

REIKALINGAS PARTNERIS—MOTERIS AR VYRAS
___  | muzikos krautuvę, kur parsiduoda 

Gramafonaf. Rekordai lietuviški ir \ 
Ir kiti muzlkališki instrumentai. 

Jei kam rūpi įsigyti 
fttaišaukti pas .savininką

JONĄ AMBR(KZAIT[
|M Gmnd SU Brooklyn, N. Y. Telefonus: Stagg 8612

tišką kyšį 
kumštynių
/ Be to, yra nurodoma ir ki

etos suktybės, kurias darė 
Stoneham su savo sėbrais di
rektoriais, skriausdami šėri- 
ninkus.

Tai jums ir teisingumas ka
pitalistinio sporto pravadyrių.

sportų 
vietą New Yorke, vadinamą 
Polo Grounds. Dempsey-Firpo 
kumštynių promoteriai buvo 
•padarę su Giants kontraktą, 
sulig kurio Polo Grounds sa
vininkams būtų ėję 1 O-tas nuo
šimtis visų įplaukų už tikie- 
tus. Į Giants iždą tuo būdu 
būtų įplaukę $118,000. Bet 

''Stoneham tą kontraktą panai
kino, ir davė Polo Grounds už 
$50,000 išviso naudot mini
mom kumštynėms.

Skundėjų advokatas tvirti
na, kad 
Stoneham

IŠRANDA VO.IIMAI
PASIRANDAVOJA 4 šviesūs kam

bariai su visais parankamais. 
Randa nebrangi. Kreipkitės po No. 
282 Cooper St., Brooklyn, N. Y.
PASIRANDAVOJA šviesus kamba

rys del vyro ar merginos. Yra 
visi parankamai, arti .eleveiterio. 
Matyt galima bile laiku. Kreipkitės 
po No. 114 Norwood Ave., antros 
lubos, Brooklyn, N. Y. Važiuoti rei
kia Jamaica eleveiteriu iki Norwood 
Ave. stoties. (308-310)

Šuns Bcjieškančiam Žmogui 
Išplėšė $115 ir Deimantus

Vardan dingusio šuns, gro- 
serninkui J. Pensatui liko iš-lnink 
plėšta 115 dolerių ir kitkas.

Savaitė pirm to kažin kur 
prapuolė Pensato mylimas šu
va. Jis pradėjo skųstis kai
mynams. Vienas iš pažįsta
mų, Tib. Basetti sako: aš ži
nau, kad tavo šuva randasi 
tuščiuose kambariuose po nu
meriu 50 Stanwix St., Brook
lyne.

Basetti nuvedė Pensatą prie 
tų namų durų. Pensatas įėjo 
į tuščius kambarius; o ten jau 
laukė du ginkluoti vyrai. Jie 
nutverė Pensatą, išplėšė $115, 
du deimantinius žiedus ir laik
rodėlį; surišo jį, užkišo gerk
lę, kad neišrėktų, ir taįp pali-
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