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Atstovas Apie Sovietų 
Rusiją

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
Tik ką grįžęs iš Europos 

Brazilijon Snr. Mayrisio de 
Medeiros, kuris dalyvavo 
tarptautinėje prekybos kon
ferencijoj Paryžiuje pasako
ja, kad jo didžiausis noras — ----- -
buvo pamatyti Sovietų Ru- No. 292 
siją ir susipažinti su jos 
kultūrine bei ekonomine pa- l 
dėtimi.

Todėl jis kreipėsi pas Lit
vinova, Sovietų Rusijos Už
sienių Reikalų Ministerį, 
kuris tuo laiku buvęs Gene- 
voj. Gavęs iš Litvinovo lei
dimą ir iš Paryžiuje esančio 
Sovietų Rusijos konsulato 
vizą, tiesiog išvykęs į Rusi
ją.

Rusijoj jį visur geriau
siai ir draugiškai sutikdavo, 
visur jam kelias buvo atda
ras. Jis laisvai galėjęs po

Telephone, Stagg 3878

Kilo Riaušės Perstatant Die
vą Trumpomis Kelinėmis

Brooklyn, N. Y., Pėtnyčia, Gruodžio (Dec.) 7 d., 1928

Darbininkai Visų Saliy, 

Vienykitės! Jūs Nieko

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

1 —---------------------------------------------- —----

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio JU--

Darbininkų (Komunistų) Partijos C. P. K.
Plenumas Šaukiamas Gruodžio 14 'Šit

350 Sustreikavo Prieš Dar
bo Savaitės Pailginimą ,

Cachin Francijos Parla
mente Pasmerkė Anti- 

Sovietinį Bloką

Klerikalas Miklas 
rinktas Austrijos 

Prezidentu PAWTUQKET, R. I. — 
350 darbininlcų, dirbančių 
Parker .kompanijos dirbtu
vėse Warden, antradienį 
paskelbė streiką prieš dar
bo savaitės pailginimą nuo 
48 valandų iki 53 valandų.

Ši kompanija, vietoj nu
kapoti algas; ant 5 nuošim
čių, kaip padarė kitos kom
panijos Rhode Island, pail
gino darbo savaitę penkio
mis valandomis ir paliko al
gas po senovei.

Amerikos Darbo Federa- 
Maiija nei šventą Petrą balsus, Karl, Renner, sociė,- cijos kon troliu jam os United 

Textile Workers Unijos vir
šininkai d^leido kompani
joms nukapoti algas, sulai
kant darbininkus nuo strei
ko. Kuomet audinyčių kom
panijos paskelbė, kad nuka
pos algas, darbininkai su
bruzdo organizuotis-į strei
ką. Bet geltonieji vadai,raliai kapitalistams rengtis! 
neleido streikuoti; įsakė prie karo prieš Sovietų Są- 
darbininkams “su protestu” i jungą, 
priimti algų nųkapojimą.

SENELIŲ APRŪPINIMAS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJ

MASKVA.— Jau yra pa
ruoštas įstatymas, kuris 
bus patiektas SSRS Sovietų 
Suvažiavimui užtvirtinti.

FRANKFORT, Vokietija. 
—Trečiadienio vakarą, pra
dėjus rodyti Walter Hasen- 
cleverio veikalą “Apsivedi- 
mai Būna ir Danguje,” kilo 
riaušės.

Veikalas perstato dievą 
trumpomis kelinėmis, o dan
gų įrengtą su saksofonu, ra
dio kalbėtuvu ir kitokiais

BUS DISKUSUOJAMA KONVENCIJOS TEZIAI, DE-\1 
ŠINUMO PAVOJUS, TROCKIZMAS fR KARO | 
PAVOJUS * ■

v . ,. . v. . ■ . svietiškais dalykais,visas švietimo ir šiaip įstai- *
gas vaikščioti. Ir iš visur 
geriausį įspūdį išsinešęs.

VIENA, Austrija.— Tre
čiadienį Austrijoj įvyko pre
zidento rinkimas. Parla
mentas prezidentu išripko 
klerikalą Wilhelm Miklas. 
Jis yra 56 metų amžiaus, 
vienuolikos vaikų tėvas. Jo

Die-. dvi dukterys yra minyškos. 
vas perstatomas senu džen-1 Miklas buvo parlamento 
telmanu, kuris priima degti- prezidentas. Socialistai pa- 

- o .... ... . nę ir kitokius gėrimus nuo gelbėjo jį išrinkti. PirmamBetgerįausiai jį sutik.ia- Arijos Magdalenos. • 'balsavime Miklas gavo 94 
vę fabrikuose darbininkai. J 
Dauguma, sako, darbininku . - 
moka kalbėti vokiškai ''"fanatikai pradėjo triukš- 

susikalbėti Vism- ‘darbinin-į 'Nu0 galeriios Paleista aša- 
kl sSS ils Sš'7 bomb°s- žmonęs užsi- 
taip tolimi Brazilijos, P^a-ide^. t ^Y^era^ atsL 
šė perduoti Brazilijos darbi-1 ?? 1.Vka\ lat,į’^er f L,, 
ninkama broliškus linkėji-'n?se.hnk«1 ve?,kal0.’ kT 
mus nuo rusų darbininkų. KA“’ “ P 

Snr. Medeiras pasakojo, 
kad jis būdamas Sovietų Ru
sijoj pirmą kartą pamatė 
tarptautinį solidarumą tarp _____
rusų darbininkų ir viso pa- BgSR d- žemgg Qkio 
šaulio darbininkų. Be to, 
sako, pamatęs rusų darbi
ninkuose tiesiog mistinį ti
kėjimą į šviesesnį rytojų.

bė jam kovą.
_______ _  -........... , ..I,..-.

Pusšešto Miliono Rublių že
mės Ūkio Mašinizacijai

komisariatas išdirbo planą 
aprūpinti BSSR gyventojus 
žemės ūkio mašinomis 1928- 
29 m.

Bus pagaminta žemės ūkio
Streikieriai Suėmė ir Nugink

lavo Kareivius, Pasiųstus 
Prieš Juos

BOGOTA, Colombia.—Ba
nanų plantacijoj, Magdale
na provincijoj, Colombia, 
streikuoja apie 9,000 darbi
ninkų prieš New Yorko vai
sių - kompaniją. Jau trys 
savaitės kaip streikai tęsia- 

. si.
Darbininkai kovoja prieš 

kompanijos policiją ir mu
šeikas.

Kuomet valdžia pasiuntė 
prieš juos 35 kareivius, tai 
streikieriai juos suėmė. Nu
ginklavę juos vėliau paliuo- 
savo.

Trečiadienį valdžia išlei
do patvarkymą paskelbimui 
apgulos stovio.

Sakoma, ta milžiniška 
plantacija yra 30 mylių il
gumo ir 20 mylių platumo.

Drg. R. Mizara Kalbės

įlįstas, 91 balsą, ir Schober 
25 balsus. Antru kartu bal
suojant balsai nepasikeitė, 
tik už Schober paduota vie
nas balsas daugiau. Parla
mentas tuomet užsidarė. 
Kuomet įvyko trečias balsa
vimas, socialistai susilaikė 
nuo balsavimo; už Miklą 
tuomet paduota 94 balsai, 
už Schober 26.

Apkaltino 9 Vyrus Nemora- 
liškam Pasielgime su 

Mergaitėmis
DOVER, N. J.— Grand 

džiurė, kuri tyrinėjo skan
dalingą Dover -ir Morris- 

t - - v u i town gi^upės vyrų pasielgi-
padargų jiz 6,568,000, rub. j mą su mergaitėmis nųv 8 iki 
(pernai siaih reikalui btivO ; amžiaus, išrfcGč
isleięta virš 4 mil. rub.). * kaįtinipjus prięš (Įevynįs vy-
(pernai šiarh reikalui būvO 14 metų amžiaus^ išnešė hp- 

rus.' *Jie kaltinami nėmora- 
liškose ( orgijose. Tyrinė
jant paaiškėjo, kad jie mer- 

CHIGAGO.— Ketvirtadie-’gaitesi prisiviliodavo viso- 
nį Chicago ir Ęastern Illi-ikiais būdais: pirkdami sal- 
nois linijų pasažieriais užsi- daines Jr duodami pinigų, 
grūdęs traukinys susikūlė Prieš Charles Niper, žy- 
čia su Pennsylvanijos gelž- mų vietos pilietį, išnešta 65 daugintos pensijos karo in- 
kelio ekspresu, kuris buvo apkaltinimai. Prieš George validams ir žuvusių raudon- 
pustrečios valandos pavėla- A. Baldus, kuris yra sekre- armiečių ir jūrininkų šeimy- 
vęs. Nuo relių nuvirto du torius vietinio , skyriaus noms. 
ekspreso vagonai ir inžinas Moose organizacijos,^išneš-1 
ir keturi vagonai Chięagos 
traukinio. Pirmas praneši
mas apie nelaimę nepasako,, 
ar daug žmonių sužeista bei 
užmušta.

__________ __________ i----------- '

Susikūlė Traukiniai

14 Algy Nukapojimy

SHENANDOAH, Pa.
Penktadienį, gruodžio 7 d., ninkams. i 
Ęaglęs Svetainėje, kaip 7-ta h 
vai. .yakare. , 

GIRARDVILLE, Pa.— ?
šeštadienį, gruodžio 8 d., 7

ta 41 apkaltinimas. Mergai
tės nuo 8 iki 14 metų pasa
kojo teisme apie jų nepado
rius’pasielgimus.

Prieš kitus padaryta ma
žiau apkaltinimų.

Grand džiurė sako, kad 
tokie dalykai dedasi ne vien 
tik Dover ir Morristown 
miestuose, bet visoj šalyj.

i ■

ĮTEIKT ibilių uždrau
dimui maskuotis

WASHINGTON.— Victor 
L. Berger, socialistas: kon-

* • • j - 2. T ■" • j

Washington.— čia statis
tikos parodo, kad bėgy spa
lių mėnesio įvairiose pramo
nėse padaryta 14 algų, nu
kaposimų neorganizuotiems 
darbininkams. : . 1 ,
^Daugiausia nukapotaAtek-.— — 

stilės darbininkams; maįnie-' gresmanaš iš. Wisconsin, at-, 
riams ir automobilių darbi- stpvp bute Įnešė 1 tiilit^ kad

* ? bile' asih^nyK*kurtę pa.siro-
, [dytu ant Viešųjų kelių' kpšP 
_j ' maskavę, v j būny ( baudžiami

( i kiekvienas užsiinokėti $5,000 
i.— (bausmės ir dešimčiai metų

4----------------  . , ,• ayui ant v
Nusišovė Policijantas ' maskavę, / f

Kamajai, Rokiškio aps.— (
. VaL; vakarė, .Levulio lsvetai-!Lapkričio 7 d. nusišovė vie* kalėjimo.' . 
■nėję. ’ * ' * ‘ • •• -

MAHANOY CITY, Pa. —
tinis policijantas. _ ]

Nusišovimo priežastis nu- liūs taikomas prieš Ku Klux
Sekmadienį, gruodžio 9 d., bodęs gyvenimas.
2-rą vai. no nįetų, Norkevi- .
čiaus svetainėje.

‘ Prakalbos ruošiamos pa- ___ ... _____ t
minėjimui nelemtų sukaktu- Wall Streeto atstovas Hoo-1 Cleveland.—Kadangi John 
vių nuo fašistinio perveys-'veris atvyko į Peru respub- Brown nėra mįlionieriūs <ir 
mo Lietuvoje, o taipgi supa-. liką. Hooverio karinis lai- pavogė tik penkioliką centų, 
žindinimui lietuvių darbi- !vas Maryland apsistojo Gal- ! vietoj milionų ‘ dolerių, tai 
ninku .su būkle Lietuvos lao prieplaukoj. Callao jis tapo nuteistas dešimčiai 
emigrantų Pietų Amerikoje, piiesto majoras ir kiti vai-.metų sunkiųjų darbų kalėji/

Visi ir visos dalyvaukit! . dininkai pasitiko Hooverį. mo. } { 'f

Klaną.

Hooveris Pasiekė Peru 10 Metų Kalejimd už Pavo- 
Lima. Peru.— Trečiadienį

PARYŽIUS.—Marcei Ca
chin, redaktorius Francijos 
Komunistų Partijos organo 
“L’Humanite” ir komunistų 
atstovas parlamente, trečia- ? _
dienį atstovų bute kalbėda- kad Centralinio Pildančiojo, Komiteto plenumas atsibū-1 
mas pasmerkė užsienio rei- tų gruodžio 14 ir 15 d. Plenumo dienotvarkis bus: • į 
kalų ministerijos biudžetą, * _ ..
pasmerkė imperialistų agre- tezių, apimančių ekonominę, politinę padėtį ir PartijOŠ 
syviškumą prieš Sovietų Są
jungą.

Cachin iškėlė aikštėn mili- 
tarines sutartis tarp Pabal- 
tijos valstybėlių prieš Sovie
tų Sąjungą ir pasmerkė 
Francijos valdžia už jų rė
mimą, v

Darbininkų (Komunistų) Partijos Polkomas ; -i 
tinis Komitetas) savo susirinkime gruodžio 1 d; nutartį.

1. Svarstymas ir priėmimas sekančiai konvencijai

užduotis.
2. Kova prieš dešinumo pavojų ir jo šiurkščiausią 

apsireiškimą—trockizmą.
3. Kova prieš karo pavojų.
Politinis Komitetas nutarė šaukti plenumą su tikslu -J 

mobilizuoti ištisą Partiją kovon prieš karo pavojų, kuris A J 
smarkiai didėja—kaip galima pastebėti iš įtemptos Jung- 4 | 
^inių Valstijų agresyviškumo politikos Centralinėj ir į 

Jis pareiškė, kad kiekvie- Pietų Amerikoj, iš paaštrėjusių Anglijos-Amerikos šauti
no darbininko užduotis gin- kių ir didėjančių atakų prieš Sovietų Sąjungą, ypatingai 
ti Sovietų Sąjungą; apkalti- kaip matosi iš atgaivinimo Anglijos-Japonijos susivieni- 
no socialistus gelbėjime mo- jimo.

! Plenumas atkreips visos partijos narių domę i deši
numo pavojų, su kuriuo partija susiduria, ir į vėliausią 
trockizmo išsiveržimą, Cannonui ir jo pasekėjams ban
dant suorganizuoti trockistinę partiją. Plenumas išdirbs 
būdus pravedimui Komunistų Internacionalo reikalavi
mo, kad mes “sumobilizuotume visą partiją, atskirti ir 
nugalėti Trockio pasekėjus.”

Centro Pildančio Komiteto plenumas taipgi diskii- 
suos dabartinę ekonominę ir politinę padėtį ir priims 
konvencijai tezius.

Narių Mitingai Atidėti
Laikant plenumą gruodžio 14 ir 15 d. reikalinga at

kelti narių mitingų laikymą Centro Pildančiojo Komite-

r Penktadienį, gruodžio 21d.: Bostone, Nė^Y~dfke, 
Buffalo, Chicago, Minneapolis, f <.1 '

Šeštadienį, gruodžio 22 d.: Philadelphijoj, Pittsbur- 
ghe, Uetroite, New* Haven.

Sekmadienį, gruodžio 23 d.: Cleveland, Kansas City, z 
Visi kiti patvarkymai del šeštos Nacionalės Kdnveiu/ 

cijos, kuri prasidės New Yorke vasario 1 d., pasilieka ne
pakeisti. «.

Velnio Garbintojai
12! Apaštalų, “šventieji — 

Velnių Apsėstieji. Misi
jos. Pamaldos Velniui

Lenkų spauda aprašo la-
Tas įstatymas bus pradėtas įai įdomią "tikybą,” kurios
vykdyt 1929380 .m. .. i,. , i .... įspazmtojar ;garbina. velnią ------- - -------

Pirmiaušia busi aprūpinti,:religija vadinasi vėl- to vardu iki gruodžio 21, 22 ir 23 d, sekamai: 
beturčiai, 'geneliai, kuriems. ^ba.’ ........ r..:
šukako 55 metai amžiaus.- , v .
Pensijos metams bus duoda- ’tojai. _
ma vidutiniškai 50 rub. Vi- &eyas, kurį jie garbina, 
so j Sovietų Sąjungoj r eika-|Ve\ni? garbintojų Koveho 
linga bus ? sušelpt apie 500 es? istisi^kaimai.
tūkstančių senelių. , • - -----

Taipgi bus dvigubai pa- tus> ka,Į Jle savo akinus ma-

šukako 55 metai amžiaus.-

Paliuosavimas Valstiečių 
Nuo Ž. . U. Mokesčių

Įdomūs tie “velnio gafbin-
Velnias — tai jų

Šimtai žmonių ten tikina ki-

tę velnią, o taipgi ir tokių, 
kuriuose jau velnias apsigy
venęs. Jie tiki, kad nuo to 
laiko, kai velnias juose ap
sigyveno, jie yra šventi ir 
kiti žmonės juos garbina,! 
'kaip dievus. I . . -

Sektos vadas ūkininkas Harnsonj W. Ewing uzinte- 
Klimas Pauliuk Vadinasi re?v^v.° V1S^ mi^stą savo pa- 
“galingiausias karalius” ir antradienį. Jis pa- u
“vienintelis dangaus ka- reiske, kad teismas turi tu- samtanskų gyvenimo sąly- 
riuomenių tarybų vyriausias i į?ti įgalią įsakyti laikytis gų,^ kuomet jų pirmas vai
vadas.” 

i 12 apaštalų lydimas, jis; 
wo Imiwmo i v» I 

naują ' tikėjimą.

CLEVELANDE TEISĖJAS REIKALAUJA, KAD TEISMAI ' 
SUTEIKTU INFORMACIJAS APIE GIMDYMO KONTRO®

CLEVELAND.— Teisėjas

J

Visoj Sovietų Sąjungoj 
šiemet nuo žemės ūkio mo
kesčio paliūosupta 9,445,800 
valstiečių ūkių arba 38 nuoš. 
visų Sov. Sąjungos ūkių.

Paliuosuotų ūkių mokes-'vaikščioja po kaimus ir 
-čių suma sudaro '29,761 tūk- skelbia naują tikėjimą, 
stantį rublių: ■ - v Krikščionybę baisiai neigia. 

< Be to buvo ^dovanota per- Jau konstatuota keli, bažny- 
eitų ihetųinedamokėtas mo- čių ir kunigų y"
kėštis ir įvairios pabaudos; puolimai. Tii .

čių ir kunį i bei popų už-' 
'ie velnininkai'

* - —, esą norį visas ’ krjščįonių
. M„,4 D=t J padarytį velnio vyras Non; But. Motenm , šventyklomis. ' ' :

—------  .. ( ■ Velnipįnkąi sakosi esą ap-’
1 • JURBARKAS;-*-- Čia gy-. švįestį velniškosios švento
ve n įs vienas n vyrap.. — pa-: šios dvasios ,' ir kįjbą ;viso- 
prastaser darbininkas, < ląp- mis) pasaulio kalbomis: Tam- 
kričio mėn. 4^ d. buvo* pri-, siųs kaimiečius,' 'žinoma, ne-

; '/ ’ Statytas vietos policijai, ap- ’ *’
Bergeris sako, kad tas bi- sirengęs moteriškais ■. rūbais.

—.i—z; Yz-x jps ( guvo kaitinamas! įųo, taip moką minią įvesti į eks-
kad jis taip apsirengęs tiks-Hazę, kad ji pradedanti
lu (ką nors apiplėšti., Bet kaukti,^ .. staugti, dantimis 
kaip vėliau paaiškėjo, jis [griežti* plaukus nuo galvų 
persirengdamas moteriškais [rautis ir tt. Kai jau minia 
rūbais turėjo; savotišką pa-' 
sitenkinimą. Ypatingai mėg
stąs taip apsireilgti naktį, 
kuomet niekas nemato,, net 
turįs įsigijęs moteriškus 
inuosavus-/' rūbus ir , gana 
brangius. i n

JURBARKAS;-*-; <. f.

sunku apgauti. . !
- “Pamaldose” velnininkai‘ ‘ . * i f

j kad ji pradedanti 
„.. staugti, dantimis

girną 15 Centų
esti pakankamai įerzinta, 
bažnyčioj gęsta šviesa ir 
prasideda orgija.

Lenkijos policijai velnio 
garbintojai, .pridarę rūpes
nių. Tai mat, kokių esama 
tikybų ir kokių šventųjų.

“Tai yra teismų kalte, kad 
tas atsitiko,” sakė teisėjas 
Ewing. “Ta pora atsidūrę 
jaunuolių teisme del jų rie-

| gimdymo kontrolės ir duoti 
'informacijas apie gimdymo 
Ikontrolę. Jis sakė:

“Dabartiniu laiku tik dak
tarams leidžiama duoti to
kias informacijas ir tik tuo
met, kuomet tas reikalinga 
iš priežasties ligos.

“Mano nuomone, teisėjui, aišku, kad jie negali UŽlai- 
kuris svarsto problemas šei- kyti daugįaiŲvaikų,i. ęfet jie 
hlyninių santikių, tiek pat [susilaukė dar du kūdikiu 
reikalinga turėti galią duoti ”
tokias informacijas,, - kaip 
kad daktaras turi. Ne ku
riuose ♦ atsitikimuose, kur 
šeimynos negali užlaikyti 
kūdikių, kuriuos turi, tai y- 
ra kenksminga jiems ir 
draugijai leisti jiems turėti 
dar daugiau vaikų.”

Teisėjas tą pareiškimą pa- geležies betono tiltas. U ” ' i 
darė, kuomet jis svarstė i Tiltas kainuoja apie 60,000 
Otto Kourim ir jo moters “ 
divorso • bylą. Penki metai 
atgal Otto apsivedė su savo 
dabartine v žmona, kuri tuo 
laiku buvo 17 metų amžiaus. 
Jiedu turėjo tris vaikučius, 
kuomet vyras uždirbo tik 
$24 į savaitę.

kutis buvo vienų metų am
žiaus.

“Jie gyveno pas vyro tė
vus ir teismas tuomet tik 
įsakė jiems atskirai gyven
ti. Tuomet jiems reikėjo 
duoti informacijas apie gim- 
dymė' kontrolę, nes buvo y Į

<

daugiau.”,
-------------------- , ... <£ ■... • į

Stato Geležinį Tiltą per 
šventąją Upę ('

• t i* i ■ K • * •«'

Dusetos, Zarasų aps^U- 
Per šventąją upę prie Sar. 
tų ežero baigiamas statyt

litų, kurių 40,000 lt gauta 
iš savivaldybių departamen
to, o kiti iš apskr. savi vai. 
lėšų. Žvyro ir akmenų su- 
vežimą pasiėmė Dusetų val
sčiaus gyventojai ir tiems 
darbams padarė mažiau 
apie 2000 litų išlaidų. •

Nepamirškite, kad Ši Vakarą, Gruodžio Td./|vybš*'S^rfH0S^IVakalb6svMin^rGrandf A^sembly^Kampas Gi^d ir Havemeyer Sis., Brooklyne i
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Puslapis Antras

Ties “Amerikos Lietuvio"’ Kapu

PASEKMES

jisai

VYRIAUSIAS DABAR MŪSŲ UŽDAVINYS
Bostono muzikos, konseryator

likti ant savo

UOS

ne

ais
Numirė 113 Metų Moterių

n'as Dudlė, išliodayęs iš jožvelgti amuniciją, pra

...... .. .... ,.........

B’egėrdamas fašizmo1 eleksirą, ' 
Jis 'bandė žmonelius apsmetonuot, 
Bet ta viera pagimdė tik pipirą, 
Kurį sunkiil%iškišti ar parduot. ;

me, 
toro

iš Lenkijos. 'įveža 
Lietuvoje Visai mę-

Ačiū draugų pasidarbavi 
mfiri, šis jų ir mūsų dienraš

sai vykti į Jungi. Valstijas 
dirbti, bet negali.,nuoįatipi^į ap4- 
siirvventL i t

nuo savo 
jie gaivi 
įrankį, darbininkų forgafrti?uo- 
jtoją ir šyretėją,. tą > reVolidcinį 
tiltą į ianglįškįai 
proletariate 
Worked.[’į

Tuo bjųit 
ir apVai 
metų sukaktufreft 1^29 rn 

s šio 5 d.
mojimui

nuąšifdžiupsįavo- tar- 
darbininkijai- “Daily

Bet tie žmo- 
kurie gyvena Kanadoj ir 

Valstijų

pėtnyčįa, Gruodžio 7, 1928

JUOKAI NE JUOKAI

‘apart nu 
akies 

viskas, gera-

Darbininkų kova eina kas 
dien, jei ne vienoje, tai kito 
je srityje. Kasdien tat rei 
kia atsižvelgt ir į savo laik
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t savo; sūnaus 
eliha Fik

atsisakę i kalbėtis

ir moraliai; jo būklė tam
tikram laikui užtikrinta.

Bet laisviečių armija turi, raščius, kaipo į nuolatinius 
minėti tą faktą, jog darbi- tos kovos pabūklus.1

I į ’ < J > j t i . J ' '
Po medžių pakrątė savo kojas, 
Į 'Ožicv ragą- susirietęs “Lietuvys.” 
Nabąšninkas - kapuos nesisielojas, 
Tik rauda Paltanavieius-našlys.

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

Įleidimas Naturalizing Ka 
nados Piliečių

(Iš Tikro Atsitikimo)
(Tąsa)

Kada mes pervažiavome Delawares 
tiltą, Philadelphia snaudė pačiame nakties 
glūdume 
jtoti ir riktelėjo “taksi 
pro mus važiavo. ' Jis 
persodino ant “taksės”,

‘petite Cistinio’ kaVb- p^Vį^į

vis ’ nąphališ

“Lietuvos Aidas” atvirai 
pasako, kad smetoniniai fa
šistai važiavo Karaliaučiun 
su vilčia susitarti, su len
kais. Sako: “Pasiremdami 
T.' S-gos v tarybos gruodžio 
10 d. rezoliucija, lietuviai 
manė, kad galės su lenkais 
susitarti bent tais klausi
mais, del kurių abiejų šalių 
nusistatymai nėra skirtin-

Ar tau, ponas, galvoj;negerai, ar kas 
atė pavilks sloniųl Kur 
ant galo?” ~ 
pavįlksj • O jeigu' kur

Lietuvos Fašistų 
Tursinimasis Prieš Lenkiją

Smetonos “Lietuvos Ai
das,”' Nr. 229 įvedamajam 
straipsnyje daro išvadas 
apie lietuvių-lenkų derybas 
Karaliaučiuje. Paširodoį 
kad Smetonos valdžios1; ą|>į 
stovai su Voldemaru ■ ptrię-j 
šakyje keliaklupčiojb: prįoŠ

jKai giltinė .ąrit ‘Lįę tuvio” pujpjo 
Pravirkę fašistine brolija.
Tik Usterisi gardžiai nusikvatojp, 
Kad sumažėjo brudo gyvija.

i būt mintyje laikoma savo 
'spaudos reikalai. žodžiu 
•sakant, turi eit nuolatinis 
j darbininkiškos spaudos va- 
Įjus, kad ir lygesnis, Lad ir 
Ine toks karštas, kaip tam 
tikslui specialiai paskirto
mis savaitėmis.

dabar per 
Latviją gana 

j ateina į 
.Lietuvi galima: sakyti, šmuge
lio kelių. Kodėl negalima bū- 
įt^šips prekybos kaip nors rior- 
muotįi?' Lietuva į Lenkiją'sa- 

įi’eljių išveža 40' kartų; ma- 
., iį’,i nįegu

• Turėdama__ ,___ _ _ ___
Uogą rinką savo eksportui, ko
dėl Leriki j ai gafeiį IriJrfa'w’Hij 
jo kaip nors sutvarkyti, kodėl 
ji .turėtų pasisakyti leisti iš 
Rusijos ir iš šavd. krašto Ne
munu plukdyti mišką į Klaipė-. 
dą? Miško plukdymas Nemu
nu, aišku, Lietuvai būtų nau
dingas. ekonominių .atžVilgid 4r 
Lietuva prieš tai nieko neturi. 
Kodėl lietuvių santykių su len
kais sprendime reikėtų apleis
ti tokias, kad ir nelabai dide
les progas jiems bent pamažu 
gerinti?

Griežtai 
dėl specialinio politinio statu
to ginčijamam Vilniaus kraš
tui, lenkai sutiko, kad dėl eko-

• nominių-prekybinių abiejų kra
štų santykių sulig .reikalu tie
siog derėtųsi Lietuvos ir Len
kijos prekybos ministerijos 
Kaune arba Varšavoje. Toms 
deryboms laikas nėra paskir
tas. B.et jų reikalingumą abi
dvi šalys pripažįsta, ir preky
biniai santykiai tarp abiejų 
kraštų de facto egzistuoja. To
dėl ir jiems šiaip taip normuo
ti laikas visada yra atėjęs.
Norą abejonės, kad kitose 

derybose Lietuvos fašistai 
dar daugiau nusileidimų len
kams padarys ir tuo būdu 
laipsųiškai ■ palaidos pačią 
Lietuvos- nepriklausomybę, 
imperialistų nasruose. Štąįk 
kodėl kova už Lietuvos ne-' 
priklausomybę furf būt tud 
pačiu Š karta -kd-W-prieš kru
vinuosius Lietuvos fašistus.

su .tavim yraX
jau tavo razuh

' '^Kelias ge
bus ii; persufebka,' tai aš pats, išlipęs,' pą:

visais^ klausi- 
imperialistinė 

remiama pasaulio

,dejo, iųus vąišinti., /‘Dievo dovanos” nesto- 
kavo, kąip tai: (senobinio; alaus buteliukų, 
bonka. škotiškos ir. pusė bonkos kanadeis- 
kos, sandvičių, saldainių ir kitokių garde* 
šių. O ponas Dudlė toks draugiškas, tokš 
svetingas ir priimnus.

Svečiai irgi ne lietuviai, kad dar pra
šyti reikėtų, ariant pasiūlymo dękavotų—^ 
.nespėju prikišt ir nugarmėjo į kaklą, kaip 
į peklą. Damos užmiršo ne tik savo vy
rus, paliktus Philadelphijoj,. bet ir nuo ma
nęs atsiėmė divorsą: ir visi keturi susigrū
do ant šieno. Aš, žinoma, turėjau susi
prasti ir nežiūrėti, ką valdininkai daro, 
bet klausyti, ką jie sako.1

x Klausimasr Arųfeįsybė, kad 
Kanados {iiaturąli$i(įti piliečiai 
gali įeiti į Jųngt. *įWist., nepai
sant < kvotos reikaįavimų ?

L. J.„ Newark, N. J.
Atsakymas: Ne. Kanados 

naturalizuotas pilietis, kuris 
nori atvykti į Jungt. Valstijas 
nuolatiniam apsigyvenimui, yra 
priskaitomas prie kvotos tos ša
lies, kurioj gimė 
nes 
norį atvykti į Jungt, 
rubežinius, miestus dirbti, gali 
lengvai ir liuosai tą daryti.

Spalių 8 d. Jungt. Valstijų 
Augščiaųsias Teismas- nuspren
dė, kad “Kanados naturalizuo
tas. pilietis, gyvenantis Kanadoj, 
nėr skaitomas imigrantu sulig 
•'Imigracijas-Akto 
lies 203, jeigu tevyksta į Mhri4 
tines Valstijas rasti darbp arba 
vyksta dirbti, jeigu tik neper
simaino gyvenimo vietos ir jei
gu neatvyksta į šią šalį nuola- 
tiniani apsigyvenimui. , ■

Su lyg šito sprendinio/ Kana
dos naturalizuotas pilietis, ku-

NATURALĖS PASEKMĖS 1
Pirmoji Kaimynę,: “Mana 

‘vyras vakar dalyvavo: įiuosnę- 
rių kuopos perstatyme ir taip 
'gali kalbėti.’’ s ( , r ri

Kita Kaimynė: “O, tai jisai, 
matomai, svarbiausiąją rolę 
lošė ?”

Pirmoji Kaimynė: “Na. ne, 
sufleriavo/’ . , j

Surinko J. Burkus.

namuose niimirė 
kins, 113 ,metų amžiaus, mo-:. 
tęris/ :k '*' ‘• •:

Sakoma, kad ji buvo se
niausia moteris NeW Yorko 
valstijoj. Ji apsivedė būda
ma 19 metų amžiaus. Jos 
vyras numirė 1890ti metais. 
Jos sūnus yra 72 metų am
žiaus. -

Ponas Dudlė paliepė man' su- 
, kuri tuo xtarpu 
savo pasažierius 

suklojo man ant. 
jelno- pluoštelį doleriukų ir patvarkė: 
\ “Grįžk namo, prasnusk kiek, atsikelk 
inkšti ir, kaip tik garadžiai atsidarys, 
jauk mano karui ‘radiatorių’, uždėk ir 
mogreičiausia išvežk jį iš tos- prakeiktos- 
Viūdžejžės valstijos ir pristatyk man, su- 
rnanti? ! Štai mano kortelė ir $25 ant pa
isymo. karo. Jeigu truktų, dadėk iš'save 
.dšeniaus, o. tau bus atlyginta.”

Tai -pasakęs, pažengė borą žingsnių • 
Taksės” link; bet vėl susimetė atgal ir ta-’

rępgjąm 
brriiš tąutdmi

.pieniūtėk viena geriausių šoki- 
'ki\r/pašoks klasikinius šokius 
F.-' Stankūnas iš Brooklyn, N, 
Y.,* bassd, dainuos. Jis jau se
nai dainuoja angliškuose te
atruose ir dabar vietos lietu
viai turės progą išgirsti jo ga
lingą balsą. J.-Sabaliauskas 
tenoras, vienas i 
Naujojoj Anglijoj 
nis, tenoras. Ji 
auklėtinis, kuris

“Daily Workerio’’. palaiky
mas ir-medžiAgiriis-jo feųdrūti; 
nimas yra vienas iš būtiniau
sių dienos reikalų, idant jis 
galėtų juo-plačiau, jūp sėk
mingiau išvystyti s masines 
kampanijas įvairiais i klausi
mais, opiausiai paliečiančiais 
darbininkų klasę.

Tuo tikslu desėtkųose' ir 
šimtuose miestų ir miestelių 
yra ruošiama koncertai,' šokiai 
ir kitokie parengimai, kurių 
pelnas skiriama “Daily Wor- 
kerio” naudai.

Lietuviuose dar permažai 
tematyt toki.0 veikimo; o.tuo- 
mi ir jie turėtų, lygiai susi rū
pint, kaip ir kitų tautlj darbi- 
bininkai. / ’

My^ų t įiętyy^kg, koipunįs^ 
rrių ‘ / vajū^ *ūzsibaf-!
gus, dabar draugų rankos žy

miai atsiliuosavo kitokiam 
darbui) o pirmon vieton tame 
darbe turi būt statoma stip
rinimas “Daily Workerio”; 
rinkimas jam prenumeratų, 
aųkojimaš ir ruošimas- '.paden
gimų jo naudaųbei. veiklus“'rė- 
minias „ tam 

pramogų.

BLOGOS NAUJIENOS
• Aną dieną einu gatve ir BU'- 
sitinku savo seną pažįstamą, 
įabai nusiminusį. Norėdamas 
patirtį, kame dalykas, užklau
siau :

’ —Kode! taip nusiminęs?
—Blogos naujienos, brolau.
—Kas atsitiko?
—Vakar gavau iš Lietuvos 

laišką^ kuriame rašo, kad šie
met buvo labai daug lietų, vis
kas supuvo ir net mūsų ežero 
dugnas prapuvo, kuriame vi
sos žuvys prigėrė. Todęl pra
šo pinigų pasiųsti, kad galima 
būtų ežero dugną užtaisyti, 

Striukam Bukam.'
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WORCESTER, MASS.
Dar pirmą sykį mūsų, mies

to istorijoj bus tokis turinin
gas koncertas, kurį rengiū'A. 
L. D. L. D. 11 kuopa “Lais
vės” naudai. Koncertas įvyks 
16 d. gruodžio/Lietuvių Sve
tainėj. Programą išpildys ge
riausi dainininkai it dainihiū- 
kės, kaip tai: K. Menkeliūniū- 
tė iš Brooklyn, N. Y.' drama
tiškas sopranas, kuri jau pla
čiai pagarsėjo tarpe ameriko
niškos pūblikos, nės važinėjo 
po įvairius teatrus; P. Kurgo- 
niūtė iš Lowell, Mass., kuri tu
ri labai gražų soprano balšą; 
E. Endziuliūtė, soprano, kuri 
skaitosi vietos žvaigžde. Ją 
mes jau kelius sykius girdėjo
me ir gėrėjomės jos dainomis, 
bet šį sykį ji ižada dar / gė; 
riąu pasirodyti. L. Lietuvnin-

pastovios gyvybės neužtik
rins, kaip tik patys.darbi
ninkai. Sąrtioningiausioji 
darbo žmonių dalis :suįran-< 
ta, kaj darbininkiškas laik
raštis Įtiai yra .židinys, tHurį 
jįe , turi nesiliaudami; kurti/ 
idant neprigestų; jie, mato, 
kad tikrenybėje ne tik vajui 
skirtas specialise ląikotarpiu 
turi būt panaudotas savo 

iklasės spaudai, bet kad ir 
Iper ‘apskritus metus turii'ka klausimas kainos

geriausių 
V. Tumo- 
yra mūsų 
pastaruoju 

laiku padarė žymų progresą 
dainavime; K n

Minimi dainininkai dainuos 
ne tik solo, bet ir duetus,

Taigi vietos ir. apielinkinių 
miestų lietuviai, pasistėhgkite 
būti šiame koncerte.- Atsimin
kite, kad labai retai < pasitaiko 
tokių progų išgirsti 'pažymėtus 
dainininkus ir smuikininkus.

(Programa prasidės 2:30 v. 
po pietų, tai ir iš toliau atvy-^ 
kę Jūrės laiko - namo- sugrįžti 
dar ne vėlai. Svetainė ran
dasi 29 Endicott St.

k Rengėjai. .

lu, '“Daily Worker” 
Čios fcavo penkdrių 

Kau- 
Sukaktuvių gi pažy- 
Išleis pusę milipno 

egžeiūpliprių paskleidimui 
tarp masių. <

Per visus penkerius savo 
amžiaus metus “Daily Worke- 
r|s” buvo'pirmučiausias vadas, 
patarėjas ir talkininkas kiek
vienoje darbininkų kovoje už 
ttojautinius ir galutinuosius 
jMN>letariato reikalus.

Užtenka tik prisiminti “Dai
ly..Workerio” plačiausiai išvy- 
isįru kampaniją delei gelbė- 

Sacf© ir Vanzetti gyvy- 
delei paliuosavimo nekal- 

kalėjime pūdomų Muoncy, 
Blhięgso /r visų ki(ų ,kį^įnės 

;; gaha yra* tik 
neatiaidi] uolu-

.. y.. ....
plomatlnių. ir tiesioginiiį susi
siekimo santykių. Juk niekam’ 
ne paslaptis, kad 
Rytprūsius ir 
daug lįnkų prekių

'Kuomjet apie penkeri metai 
atgal įsikūrė Amerikos komu
nistų ; angliškas dienraštis 
“Daily Worker,” priešai prą- 
naŠavo,* kad, girdi, eisiąs tik 
tol, kol išsisemsią pinigai, su- 
Hnkti nuo pirmųjų prenume
ratorių; jeigu socialistų ang- 
liškasis dienraštis New YorSF 
negalėjo įiėgyvent, tai, esą, ką 
ir bekalbėt apie komunistinį 
dienraštį? . ,

Bet praėjo metai ir kiti, o “D. 
Worker“'; ne tik gyvuoja, bet 
ir užkariauja sau platesnės in
takes mipiose, ir savo turiniu 
tolydžio gerėja. Darbiniųkų 
klasės atvirieji ir prisidengu
sieji priešininkai baksteli sau 
pirštu į kaktą ir galvoja: kaip 
čia galėtų būti? A-a, ne ki
taip, kaip tik “Daily Worker” 
esąs maitinamas “Maskvos 
Sandvičiais”!

Klasinio, revoliucinio darbi
ninkų judėjimo priešininkai 
tyčia užsimerkia, nenorėdami i 
matyt nesmagios jiems tikre
nybės. • Tikrenybė gi tame, 
kad geriausioji ir skaitlingyn! 
einanti dalis Amerikos prole
tariato brangina ir sergėja sa
vo organo “Daily Workerio”, 
gyvybę, kaip akies lėliukę, ir 
kad tiek.viename gręsiančiame 
jam krizyję jie supuola bend- 
TOn talkon savo mylimajam 
ir vieninteliam anglų kalba 

im dienraščiūi; iš 
tiniųjų‘ pašiau kodą-1 
[artą kąsnį duonos 
urnos nutraukdami, 

t tą klasinės kovos

rijr, buomet mes >visi/wišskyrus ir damų 
I maktelėjome pu. dvi čėrkeles, visų^ ūpaš pa 
kiloųriemėmės už dąrbb?- . ' . ? > t>•',.
• i .įpįrimiaųria,. net i į vienijamą

nūti^ųp .tą gremėzdą, mio 'sava. >nąbašnin> 
išėrs viršaus; bet' ąūdjį jąu/bįiyo, “mi-z 
iri jokio gyvybes ženklo neparodė—

“Well7 x.____ _
/‘Well,” atsiliepia{pėnks; Budie '(dabar 

mes 13į vadinsime Dudlė, nes jis taip save 
pasivadino) ir tęsė toliau: ’ “Žindi‘kį; se
nas Ikikneši? Vežk mus, p/as mūsų mašiną, 
bandysime ja važiuoti, o jeigu negalėsime, 
turėsi, vaikine, parvežti mus, į <Philadel
phia. Nebijok, senas laikneši, tau bus tin
kamai atlyginta.” ' £ ■ K

Aš pradėjau važiuoti, o ponas Dudlė 
pradėjo keikti mūsų skvajerą. Anot jo: 
“Tokio kvailo asilo, kaip jūsų tas grėva 
skvajeras, kaip gyvas ,nesu matęs... Jis 
falšyvas nuo savo pakaušįb jkį kulnies, 
durnas, kaip asilas, purvinas benkar, 
tas

Kuomet mes atsidūrėme ir vėl toj pa
čioj belaimės vietoj, Dudlės karas dar via 
laike po savo pirmutinėmis kojomis naba
gę liziukę. Ponas, Dudlė nustojo' keikęs

leidimų^ darė 
irhais. K 
Lenkija, 
jmperialistų, Taikėsi ant sa
vo, kad jai turi priklausyti 
ir pati' Lietuva/ Dabar jau 
aišku, kad Lietuvos fąšistąi 
tursinasi prieš pilsudskinius 
lenkus ir ruošia dirvą Lie
tuvos pardavimui. Tik lie-

“Laisvės” vajaus laikui ininkiškam laikraščiui nieks 
užsibaigus, galime pažymėt, 
jog, atsU1 , i 
kėjusias apystovas, jis ne
blogai pavyko,, nors ir rię 
tiek, kąipk pemykščias.

Dar,.šį kartą 'nebuvo įsi
traukę i vajaus darbą pla* 
čiosios skaitytojųį šėrinitikų 
ir draugia bei pritarėjų ma
sės, tačiaps per karštą pasi- 
darbavjtną uolesnių veikėjų 
susilaukėme gana gerų vai
sių, neįilaįsant bedarbės ir 
didelių ♦ streikų, kurie me- 
džiaginiaį suvargino tūks
tančius lietuvių darbininkų.

Pažymėtinas dalykas, kad 
šiame vajuje daugiau daly
vavo merginų ir moterų, 
ne^u kuriame pirmesniame

gę ijgose kovose, ‘ sunykę 
bedarbes, daugelis darbininkų 
tuo sykiu dažnai negali me
džiaginiai išreikšt savo dėkin
gumą “Daily Workeriui,” ta- 
čiaus juose liekasi pasiryži
mas prie pirmos progos geru 
už gerą atsimokėt tam. savo 
draugui ir prieteliui. Kiti gi, 
kiek pajėgdami, teikia jam 
paramos iš paskutinių savo 
centų.

Kiek “Daily Workeris’’ yra 
nukentėjęs užpuolimų iš kapi
talistinės vyriausybės pusės; 
kiek sykių jis buvo tąsomas 
po teismus; kiek; kartų pašto 
vyriausybė buvo užsimojusi, 
ant jo teisių! Ir kiekvieną 
kartą sunkioje valandoje dar-% 
bininkai suskubo jam pagel
iom ' ’ ' ’ ’ : f (' • ' ■

Pastaruoju t f laiku “Daily. 
Wprketis” ' vaį'o^, ^yą^bįausia 
kąmpąmją,: - ąddąvipedtų^ai 
darbininkam  j >al^ię • į n^uj ę 

kurio arilęri 
fmaš ,vį skū6

,k r “Bgje, jęigu negalėtumei gauti ‘radįa? 
;oriau^, tai - pasamdyk iš gąradžiauš ‘pu- 
ęrip ič patempk kąrą man, supranti? Aš 
noriu jį kuogreičiaųsia ištraukti iš tos 
prakeiktos- Niudžerzfes- valstijos. Suprantu 
•^hist^? j K Wp.jn’ ea č i a u s i a,” net pra
tęsdamas,; užbaigė. jis-1'’$1 
/; r . “Pasistėngsių,”

“Duokš savo dešinę ir gud-bai. Aš 
tavim, pilnai pasitikiu ir tau bus tinkamai 
atlyginta. Už teisingą darbą, “ teisingą^ 
turi būt. ir atlyginimas. ' Ligi , pasimatyt 
mq.” (

“Ačim”
; Jie nuūžė savais keliais... Aš gi apsi* 

grįžąu, važiuoju namų - link- ir mislinu: 
Kokiems paraliąms jisai taip skubinasi iš
vežti tą savo karą iš mūsų valstijos? Ypa
tingai atkreipė manb atydą tie jo paskuti
niai, pakeltu tonū, pagiežos žodžiai:- “AŠ 
nęriii kuogmčiaiisia ištraukti jį iš Niu- 
džerzes valstijos.”

Tačiaus man nė i galvą neatėjo mintis, 
kąd šitas Pennsylvanijos- sukčius, ^ulįkas,: 
ariat1mūsų škvąjąro, norėjo pervažiuot per 
Delav^ąrės- tiltą ir parodyti Niudžėrzei ne 
tik didHs .špygą,, riet in savo sėdynę. / m <■ 

(Tąsa bus)

Ar žels žolė ant nederlingqt ką^o 
Ar katihal Jaih; amen pašpčhūos 
Ne riiribh'biznis. Buvo ir apako 
U' rifiį'fe' ^ašįstini’u’ose skurliuose ■

• 1111 ' : Jonas Nebėdae >'1

Senąs’ Vincas. ; <; > h v m ; ■ u < h '■ j <

KIRVISKOT^ATITIKO

mą, su kųAuoi “Daily Worker 
ris” gynė reikalus, šti’eikudjam 
čių mainiėi’ių, ■ audėjų/ adatos 
darbininkų, ir kitų, drąsindaf 
mas. jų dvasią, nurodydamas 
tikruosius kovos kelius, nu
traukdamas kaukę pardavi- 
jį^ms^.ir kapitalistų lekajams,* 
Tarydamas neatlaidžias kam
panijas už medžiaginį strei~ 
kierių šelpimą ir už legalį I ap
gynimą . . dąrbiniųljų^yęikėjų, 
pakliūvančių 
teisybės nagus, ir tt., ir; it,

;T$kįų 
navimu . 
Workerls” kas kartas įgyja di
desnę masę pritarėjų. Nuvar-

per

fufe
guli&upkytrifiir' ; Pubar/m^ ’sripūrile- 
jne prie Dudles karo, kad<į’į prašnekinus 
ir sukte sukome ir minte mynėme, o j jis ne^bia;g ;K:,ev;.k-.K'

[a'da gerai ’ iše^ząaninavome, pamate- 
ad jo “radiktorius”' priptotias prie njitri 
ir įtik nąują “radiatorių” uždėjus, ga
būs juo/variuoti. Šiaip,, . Y;'" ' “ 

lankstytų sparnų, išmuštos vienos 
bei Jsūląnkštyto “bųmperiė“ 
me štoyyj.-.i ■ ' ■■ g ;

“Žinai ką?” ;sako ponas Dudlė. “Ar 
sveiks'toli nuo čion gyveni?”
- . “Už poi’os mylių,” 1

“Puikul Būk toks geras ir partrauk

Toliau “L. A.” ulduoja: 
“Lietuvos delegacija, pui
kiai suprasdama tuos klau
simus, kurie neleidžia su 
lenkais susitarti, parodė 

i daug geros valios ir noro 
Susikalbėti.”

Voldemaras darė didžiau
sių nusileidimu,, kac) tiktąi 
užsitarnauti imperialistinės 
Lenkijos ir pasaulio; (impe
rialistų malonę., į “Išsiaiški
nus sų. lenkais, .kad.dat^^P: 
nėse- sąlygose • rietą. ■.vilties^ 
susiderėti . stovinu ant pla
tesnės bazės,”' sako ,“L.’ Ai-* 
das,” “mūsų delegacija iškė
lė du svarbiu pasiūlymu, de
rėtis pasiremiant siauresne 
baze. Lenkams buvo pasiū
lyta duoti-Vilhiaus ginčija
mam -kraštui; specialiai poli
tinį statutą, garantuotą 
tąrptauune>? plotmėj e. Jei i 
lenkai su tuo būtų sutikę,! 
tai lietuviai būtų galėję su
tikti kai del tiesioginio su
sisiekimo su lenkais atida
rymu ir lengviau būtų gale-! 
ję susikalbėti kitais abu 
kraštu \ liečiančiais . klausi
mais. Bet lenkai šitokį lie
tuvių pasiūlymą net svar
styti atsisakė^ motyvuodami 
tuo, kad tai reikštų kišimą
si į lenkų valstybės vidaus 
reikalus.. Mūt, Vilniaus* 
klausimas .jiems, yra. išspirs-.: 
tas ir 
divereute'- rieturi^

Vadinasi, smetoniniai jau 
ne be reikalauja Vilniaus be-, 
sąlyginiai, tai-yra, kad Vil
nius turi būti sugrąžintas 
Lietuvai be jokiū kabliukų.- 
Jie: *jau pas/ūlė “Vilniaus 
kiį sįtui specįąljpį politinį 
£ta ;utą/r velkidusiri •autono
mini Na, o dar, taip nęse- 
ną^ Voldemaras ■ šaukė “Mds 
Be (Vilniaus nen 

: į J Ekonominiais 
Voldėmaras taip,; pat' pasiū
lė didžiausių nusileidimų. 
,“L/Aidas” said):/' / J /

Norėdami iš tięsiogiilių; .de
rybų, turėti bent kiek ^daugiau 
apčiuopiamų rezultatų, ' lietu
viai pasiūlė lenkams suregu
liuoti kai kuriuos ekonominius 
santykius, norsv ir neturint di-

MUZIKALIŠKAS BALSELIS r*. *
“Jauna” ' senmergė nuėjo 

j pas muzikos mokytoją, kad u*, 
tas ištirtų jos balsą ir pasaky- - 
tų, kokios rūšies dainavimui 
jis geriausiai tinkat Padaįna- 
vus keletą punktų, jinai klaų*- ‘/j 
šia : “Profesoriau, ar manote,, 
kad mano balsas galės būt-t 
kam nors tinkamas?”

Mokytojas: “žinoma, jog 
galės <būt tinkamas. Jeigu 
jums plaukiant laivu pasitaį- 
kys sugesti laivo švilpynei; 
jus galėsite puikiausiai ją jpa*****^ 
vaduoti.” ‘ ‘ ‘ ' 1 ' '

asfo-j , į ■ ■■■ .į.,.w j^i;Wi4Was;..”77-7rįji

APŽVALGA
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BOSTONO IR APYLINKES | Antanas Staniškis! įtaria ne-.Į Visus kviečiame darbuotis :del oizvnnrn ! kaltus žmones žmogžudystėj, šių prakalbų. Garsinkit visi irSKYRIUS
HUDSON, MASS.

jskebavime, akivaizdoj apie visur, šias prakalbas,, 
pusantro šimto žmonių! Bet 
kaip bus, kuomet tie inkrimi
nuotieji devyni Susivienijimo 
nariai pareikalaus prirodyti, 

Ga
li prisieiti sunkiai už tai atsa
kyti; juk taip bjauriai inkri
minuoti nariai netylės.

Ar bereikia šlykštesnės 
niekšystės! Su policijos pa- 
gelba neįsileidžia narių į su
sirinkimą ir jiems ten nesant 
juos taip bjauriai inkriminuo
ja, kuomet tie nariai negali 
save prieš susirinkusius apsi
ginti. S. V. Ramutis.

Jau senai spaudoj buvo 
iš mūsų miesto. Nors 

'k’sta įvairių dalykų, kuriuos 
itAkėtų ir spaudai paduoti, 
bet nežinia kas pasidarė su 
mūsų korespondentais, kad jie 
nieko neparašo.

Šį sezoną mūsų L. P. Kliu- 
bas smafkiai veikia, nes dar
bininkai jam pritaria. Valdy
ba taipgi išrinkta iš smarkių 
narių, kurie pasišventusiai 
darbuojasi. Todėl ir savo 
darbe turi gerų pasekmių. 
Kliubo pirmininkas M. Kaz
lauskas labai tinkamas. Jis 
prižiūri viską ir savo pareigas 
energingai pildo, žinoma, yra i ---------
ir priešų, bet kliubiečiai į jupsĮ^ vinco Prakalt>O!>._A. u

Z1
čia kuris jų yra žmogžudys?

A. L. D. L. D. 28 Kp. Metinis 
Susirinkimas

Įvyks 10 d. gruodžio, pane- 
dėlio vakare, 774 Bank St. Vi
si nariai privalo būtinai daly
vauti šiame mitinge, nes bus 
balsuojama Centro Pildomas 
Komitetas, o taip pat renka
ma ir kuopos valdyba 1929 
metams. Draugai, palikit vi
sus kitus reikalus, o ateikit į 
susirinkimą panedėlio vakare. 
Yra keliolika naujų narių pri
sirašę. šitame mitinge: jie bus 
priimti, nes pereitas mitingas 
neįvyko iš priežasties blogo 
oro.

Jau Vėl Galima Gaut Tas
Svarbias Knygas:

l '• t

Patarimai Vyrams Apie
Lyties Dalykus Kaina $2-

, . i. ■
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. ( 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono.
Knygos yra dideles, su paveiks? 
lais ir gražiai apdarytos. G 
Dabar, perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes.
Reikalavimus adresuokit taip:

J. BARKUS (A) t?
Box 129, G. P. O., 1
New York, N. Y.

WATERBURY, CONN

nekreipia jokios domės ir sa-! 
vo darbą varo pirmyn. Mat, 
kliubiečiai gerai žino, kad tie 
žmonės įpuolę į desperaciją ir 
iš pavydo stengiasi kliubui už- 
kefikti. Bet visos jų pastan
gos niekais nueina. Ar nege
riau būtų, kad vieton kovoti 
prieš kliubą ir save ant juo
ko statyti, prisidėti prie bend- kartūs.

Vilijos Choro Naujas 
Mokytojas

Drg. B. Rasirriavičiūtė

‘GERAI PATAIKOT’*
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį ląiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
koštumieriai ateina ir saujoms po 
Denkis cigarus ir 'po daugiau pasi
ima ant syk. VIŠI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.” 7

M. J. J. Urbszo, 
B, 187 Oak Street;

Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesi.*? po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis

1 (Mo.) A. Lepo-
John Naujokas nis, 2759 Arsenal 1 

Stb nuolatos parsitraukia savo' kds- I 
tumieriams John’s -Cigaru, ir be jų ! 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. I 
Rcikauskas, 214: Sqhuylkill Avenue,; 
Shenąndoah, kaipo, agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro'Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose—visui 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose be- 
kituose bizniuose lietuvių išdirbyste^ 
draugų cigarų viršminčtais vardais 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky 
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus .pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo- 
•nems, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynute gerų 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 50 centų. O 15- 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston X)304 W.

Lietavsiti
FOTOGRAFISTB J >

Fotografuoju, Didinu Ir Numali*- 
▼oju Visokiom Spalvom ( 

Paveikslus
Studija atdara kiekvienų dienų Ir 

nedaliomis nuo 9:19 ryta iki 
I po pietų

Margarieta Valinčiua
Ronm 12 Wei t žento  ra Bld’g.

. PUBLIC 8QUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
: dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 9
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo ? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų at>- •. j i įjl 
'imtas! Jeigu tokiam žmogui ir auk» .... « > 
sinį i kalną parodytum, tai jam malo 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso. 
kalnas. Taigi, jeigu jausies esąs 
apimtu kokių noi*s nesmajpjtnų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžojitį nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

; Vaistžolės yra nuo sekančių ligų:, 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemani- , 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 1 
skaudėjimo, patrūkimo,, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine,’ reumatizmo, plaukų slinkimą1, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligiį. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist-' 
žolių, kurios jums sugražins sveika-4 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas 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 visuose 
miestuose.

M. ZUKAIT1S
25 Gillti| Road, Spencerport, N. Y.

i Pasitarkit su Dr. Žins
(Specialistu i .

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
4 buvo Sėkmingai išgydyta
Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose įr Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 16lh ST., N. V.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomia: 9 iki 4 po pietų

mo
kina chorą. B. Rasirnavičiūtė 
yra gera smuikininkė ir pia
nistė. Nors dar jauna, augš- 
tesniąją mokyklą (High 
School) baigia, bet muzikoj 
jau toli nužengus.,

Ne retai dalyvauja ameriko
nų klasiškuose koncertuose 
smuiko solistė, taipgi kelioli
ka kartų ir mūsų parengimuo
se dalyvavo ir visada žmonės 
buvo užganėdinti jos pasirody
mu.. Tikimasi, kad ir choro 
mokinime turės sugabumo ir 
energijos, kas priduos ir cho
ristams energijos.

Choras rengia -įvairumų va
karą, rodos, tuoj po naujų me
tų, po vadovyste naujos mo
kytojos. Visi pasipirkit išank- 
sto įžangos tikietus, nes prie 
durų jau gal nebus galima pri
sigrūsti.

D. L. D. 28 Kp. Metinis Su
sirinkimas.
“Laisvės” skaitytojai visi 

myli skaityti rašytojaus Seno 
Vinso apysakas, kurios tik 
tilpdavo . “Laisvėje.” Net su 
pamėgimu skaito Seno Vinco 
pipirus, nors ir labai būtų 

Atsimenu, kada ėjo 
Laisvę” apysaka “Ketur- 

Moterys ir vyrai 
Lais- 

žinau, moterų dar ir da- 
Lais- 

numerius, tilpo d.
Ketur- 

Daugumas kalba- 
toks per vienas, 

kad taip puikias apysakas pa- 
Be abejonės, drg. Se

Stagg 5043

UNDERTAKER

NOTARY PUBLIC

r’t
'• -O'-

ro darbo, tapti namo dalinin
kais ir visiems bendrai veikti ? 

Kitos mūsų darbininkiškos 
organizacijos taipgi darbuoja
si gerai. Veik nėra tokio su- 
batvakario, kad neįvyktų ko
kia nors pramoga. Iš rengia- Seno Vinco apysaka 
mų pramogų jeigu tik lieka pirštaitė. 
pelno, tai skiriamas darbinin- si: “Kas 
kiškiems reikalams.

Kalbant apie gerąsias puses, rašo.
, ir apie blogą- (nas Vincas, po savo šitų pra

kalbų maršruto per visą Nau
jąją Angliją, prisirinkęs mede- 
gos, parašys kelioliką žingei
džių apysakų. Na, dabar vi
siems geriausia proga pasitai- 

kio darbo prisideda net ir da- • kė ypatiškai susipažinti su 
lis tų, kurie save vadina pro-j mūsų mylimu rašytoju, 
gresyviais. Jie patys nuodija-1 Senas Vincas Water-
si ir kitus nuodija. Tokių | bury kaJbės 16 d. gruodžio, 

i” Hali, 103 Green St., 
Jei jis toks ga-

/AKUlMUilV C* I Vz 
reikia prisimint 
sias. Dalis darbininkų, kurie 
prie jokio veikimo nepriside
da, daugiau nieko nei nežino, 
kaip tik mūnšainą gerti. Dau
gelis jų net ir verda. Prie to-

per
pirštaitė.
per rankas dalindavosi
vę.
bar turi pasidėję tuos
vės

žmonių pasmirdę viskas mūn- “Venta”
šainu ir naminiu alum. Yra g vaj vakare/ 
tokių žmonių, kurie rytais ar })US jr talentuotas rašėjas, be 
vakarais vieton kavos ar pieno abejo> jis mokgs ir Mažiai gy-

- - - -1 vu ___.... Z..." \ *
b visas pastangas, kad at- yra pasakyti gražia prakalba, 
inc ttmm f n niinAn !

geria alų ir degtinę. Vertėtų vu žodžiu mums kalbėti, -tai

J. Ž.

IR SĖMENŲ NEBUS

MATTHEW P. BALLAS

CBIELIAUSKAS)

GRABORIUS

Patarnauju viešėms ne werrtumo |

ras nuo tų nuodų.
Dylgė.

ŠIAULĖNAI, Šiaulių aps. 
— Šiemet del blogo vasaros 
ir rudens oro ir linai nespė
jo nunokti. Žmonės juos 
nurovė žalius. Ankstyvos 
šalnos pagadino sėmenis ir 
pluoštų. Kuliant linus pa
sirodė galvutės tuščios, sėd
menys sušalę ir sunykę.

įsitikinimų ir^ A.j><mas nedaro del Į 
manęs jzztumo. Mano ofisas at-į 
daraš dieną ir naktį. Darbą at-1 
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas! 
mane, o patarnausiu kuogeriausia. |

‘’ Reikale kreipkitės-pas 
o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

SKAITYKITE IR

SKAITYKIT III PLATIN
KIT “LAISVE”

PLATINKITE

SHENANDOAH, PA.
Tel., Greenpoint 5765

SLA. 23 KUOPOS VALDYBA 
PASIKVIETĖ POLICIJĄ!

Kuopos Pirmininkas, Antanas 
Staniškis, 'Inkriminavo 

9 Narius
Gruodžio 2 d. S. L. A. 23 

kuopos narius nustebino nepa
prastas reginys. Prie svetai
nės durų pastatyta du policis- 
tai, su jais stovi kuopos mar
šalka ir vienas iždo globėjas, 
leidžia narius per šerengą. Ne
patenkamus narius Staniškiui 
neleidžia svetainėn, 
įsileido 9 narius, 
sirinkimas buvo 
kuriame reikėjo 
kantiems metams 
dybą. Kadangi

Viso ne- 
Mat, šis sti

pri ešmetinis, 
išrinkti se- 
kuopos val- 
kuopos na

riai, lankantieji susirinkimus, 
labai pasipiktinę fašistine kuo
pos valdyba, norėjo išsirinkti 
tinkamą kuopai valdybą, tai 
fašistėliai, nujausdami pralai
mėjimą, sugalvojo naują ska
nią: susikvietė keletą desėtkų 
narių, kiltie niekuomet nelan
ko susirinkimų, su policijos 

,'v nagelba neįsileido gabesnių 
kuopos narių, smurto būdu vėl 
išsirinko save kuopos valdy-

Pirmininkas A. Staniškis, 
pirg)a atidarymo susirinkimo, 
išrėžė ilgą spyčių, visaip nie
kindamas, koliodamas pažan
gesnius kuopos narius* ypač 
tuos, kurių neįsileido į susirin
kimą. Negana, kad tuos 9 na
rius visaip, ' niekino, koliojo, 
bet dar bjauriai inkriminavo, 
pareikšdamas,* kad vienas tų 
devynių yra žmogžudys, kitas 
skebas. . Kuomet Staniškis in
kriminavo žmogžudystėj,, to 
jau buvo perdaug, nariai pa-Į 

’galavo, ,'kad pirmininkas 
JB^nas Staniškis prirodytų, 
euris tų devynių yra žmogžu- 
lys. Tuomet Staniškis, pa
raudęs, lyg virtas vėžys, atsi
sėdo, nutilo, prirodyt negalė-

ai prie kokio suniekšėjimo 
Jo sufašistėjęs socialistas

LIETUVIŠKA AKUŠERE
Baigusi ir praktikavusi prie Dorpato Universiteto

10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE

Duodu reikalingų patarimų ir patarnavimų

A. GORBALEVSKA
296 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kampas Grand Street

1 I IfJIDCTIC 332 WEST BROADWAY 
A. J. iWlulllJ S"- Borton, Mass.

Tel.: South Boston 1662-1878

REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO 

SO. BOSTONE 
Nepaprastai gera proga įsigyt ge

rų kampinį namų bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuvės. Dviem šei
mynom viršuj krautuvės po 4 
kambarius. Namas visai naujai 
pertaisytas. Kaina........ $6,500
Trijų šeimynų medinis namas, 4- 

4-4 kambariai, gesasj elektra, 
skalbyhės, piazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos, apie 20 arba 25 akenų 
žemės, kur yra arba galima laikyt 
karves. ( •
Geras biznio kampas City Point, 

šęšių šeimynų mūriniai namai, 
bekemė ir krautuvė. Labai geroj 
kaip bizniui taip ir gyvenimui vie
toj. Kaina. $25,000. Sutiktų mai- 
nyt ant neblogo dviejų šeimynų 
namo.
Vienos šeimynos šešių kambarių 

namas: elektra, ,maudynė, šiltas 
vanduo. Įnešti reikia tik $400. 
Kaina $2,400. Lengvos išlygos.
So. Bostone, grosernė ir bučemė. 

Biznis senai išdirbtas, daro jei
gu nuo $700 iki $800 į savaitę. 
Kreipkitės tuojau.

NORTH WOBIJRN, MASS. 
Devynių kambarių medinis namas, 

tik 10 metų senumo, galima 
vartoti vienai arba dviem šei
mynom; su visais įtaisymais, iš
skiriant žilumų: ir 4,000 pėdų že
mės, vištininkai ir t. p. Kaina 
$4,500. Įnešti įteikia apie $800. 
Lengvos išlygoa.

DORCHESTER
Trijų šeimynų mediniai namai su 

visais įtaisymais. Kaina $10,500.

INSURANCE

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM

Inšiūrinu ir ant išmokesčio 
(tik Mass, valstijoj) Automobilius, 
Fomičius, Namus, Stiklus, Sveika-, 
tų, Gyvastį ir t. p.

Parūpinti pinigus delei. morgičių 
ant namų ir farmų' Bo.stone ir jo 
apielinkėse.1 ’ . ' . ■ ; )

Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėte paskolinti, gaudami gerų 
nuošimtį ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

• Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis ir Malkas. AN
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no.

Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia negalima suminėti.
Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAL LAIŠKU ARBA 
PER TELEFONĄ.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

Jau išėjo iš spaudos na ujas mėnesinis žurnalas 
'‘TARPININKAS”

Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real Estate Apdraudė, 
Moftgičius ir kitus Nejudinamo Turto reikalus. Pilnas įdomių ir 
įvairių pasiskaitymų. Reikalaukite tuojaus mano ofise; iš toliau 

siųskite 5 centus krasos ženklu persiuntimui. ,

$$ Bell Phone; Poplar 7545 ' W

I ADOLFAS F. STANKUS ?
GRABORIUS &

11* Y
BALZAMUOTOJ  AS 1

PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST., S

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

FORNIČIAI
PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘ,

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėje.

Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Living Room Suite — Bed Room Suite — 
Dining Room Suite — Kitchen Suite — 

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir t. t.MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Krautuve atdara nuo 8 v o iki 8 v. vakaro.

Telephone, Greenpoint 2372

'•U)>
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Kova Prieš Trockizmąir Dešinumo Pavojų Darbininkų (Komunistų) Partijos
Prieškonvencines Diskusijos

TEATRAS
SU PAMARGINTAIS

LAPKUS
kuri bus sulošta Pittsburghe

mazp

142 Orr Street

Pradžia 7:30 vai. vakare

Visus kviečia atsilankyti, RENGIMO KOMITETAS.ne

amais

Gi KAMINSKAS

rese

X

zumo

savimas

(Daugiau bus)

152 FERRY ST Cor. Adams St

GARDNER, MASS

aunu

Jus' Pageidavo!
n u ra MENDELOzin

kitur

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

kinę Cannono politiką Philadelphia, Pa. G

užsiginti '• jam ’daromų kaltinimų

Už Teisingą bolševistinę liniją Ame
rikos partijoj, prieš Dešinįjį Pavojų 
ir prieš Cannono-Trockio Opoziciją.

Praktikos pamokos išardyt, suuftr 
syt ir sudėt visokius motorus,’ ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso*

■> pas įsai 
klausimu

tuo laiku abo.4oliutišlčal

Apart teatro “Lapkus,” bus dainų ir kitokių pamarginimį

228—2nd Ave., cor. 14th St„ N. Y,

pastatėme
i, koks būtent • yra

NEW YORK AUTO SCHOOL

nija ir išdėstytai 
priešingą Kofnin-’

Puikiausias Pasirinkiužmačias, nes

du virš minėti mažumos draugai, va

mas Kaldrų

Pilnas kursas Šoferio-Mechanikb. 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri* 
tyręs instruktorius L. T1KNEVI* 
CIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 V.į

Pareiškimas Amerikos Darbininkų (Komunistų) Partijos 
Centro Pildomojo Komiteto

Trockio klausimas, nepaį 
$ant, kad šeštas Pasaulinis Kongrė

duodamiesi tuo supratimu, stengėsi 
surinkti visus įrodymus, idant įtikin
ti Politinį Komitetą apie teisingumą 
tų kaltinimų, kuriuos jie padarė.

DEPARTMENT^ 
KRAUTUVĖ

Juokas yra pripažintas vienas iš geriausių vaistų žmčg'atiš 
širdžiai ir eina j sveikatą visam kūnui. Bet kodėl ir iš 
ko reiktų juoktis?—gal kas paklaus. Ogi iš grąžius 
teatro-komedijos

ĮŽANGA: Suaugusiems 50c, vaikams virš 7 m. amž., 15č

Vyriausi faktai kas link trockiz
mo pasireiškimo Partijoj ir jos va
dovaujamame komitete yra sekami:

Spalių 16 d. draugai Aronberg, 
Bittleman ir Foster įteikė Politiniam 
Komitetui pareiškimą su gM 
jame išdėstytais kaltinimais prieš 
Cannoną, Abemą ir Shachtmaną:

po artam 
-bet tąmo 

mitinge jūs sakėte, kad aš sakiau, 
k; d ipes turėtume kovot prieš Ko- 
m.uaifitų I nlcrnacionalą.

f i ATI i A WAY: Tame mitinge jūs 
sakėte." ■ •

kuriė? nebūsite, tab 'paskui gąi* 
Įesites. '

Svetainė ; bus atdara,? vai. 
vakare. Programa, prasidės 8 
vai. vakare. Būkite laiku.

Li..j '■ rį j n? ii

Po savo sugrįžimo- iš Maskvos, 
Cannonas ir jo sėbrai pradėjo varyt 
daugiau ar mažiau atvirą propagan
dą? reikalaujančią, kadHšnaujo būtų 
atidaryt “*

“CANNON: Ar jūs išrinkote vai-1 
mojančią (vadovaujančią, steering) 

komisiją tame mitinge?
HATHAWAY: Taip, išrinkome. 

Mes išrinkome draugus Wagen- 
knechtą, Hathaway ir Cannoną.

CANNON: Jūs išrinkbtie Wagdn- 
knechtą, Hathaway ir mane patį ? 
Ką jūs parinkote vyriausiu atštovū- 
kalbetoju tame mitinge? i • 

HATHAWAY: Draugą Cannoną, 
CANNON: Ar aš nesipriešinau' 

mano parinkimui' todėl1, kad aš tu-1 
rėjau kai kurių ’kritikavimų prieš 

Komunistų Internaęipnalą ? Ir ar'jūą, 
nepaisant to, nespyrėte mane (ap
siimti), kad ' būčiau jus atstovau
jantis vyriausias kalbėtojas? , 

HATHAWAY:. Ašį nemanau.
. ' 'CANNON: ‘ Ar' jūs’ neatsimenate 
priežaštie’s; kodėl aš; sakiau, nega
lėčiau apsiimti?

HATHAWAY: Ne. 
priežasčių

jau galutinai užbaig
ta, pripildyta įvairiais' 
gražiais tavorais del vyrų, 
moterų ir vaikų. Ttum- 
pai sakant pas mus galite 
gauti gatavų drabužių ar 
visokių audeklų, kada tik 
pareikalausite.

iš draugo Hathaway liūclijimo ■ m! 
tinge Politinio Komiteto spalių-18 d.
1928 m.: ' ' ' . I |

Trockizmo Pasirodymas Dar 
bininkų (Komunistų) 

Partijoje

Bet mažumos patiekti kaltinimai, 
imant bendrai su Cannono atsineši- 
mu linkui jų, yra tokie, iš kurių Po
litinis Komitetas persitikrino, kad 
Cannono ir tų, kurie laikosi tų pačių 
pažiūrų, ųębęgalima toliau palikti to
se vietose' partijoje, kurias jie turi 
užėmę. Tuo būdu Politinis Komite
tas priėmė mažumos pasiūlymą pra
šalinti Cannpną, Aberną ir Shacht
maną ir pradėti platų tyrinėjimą tuo 
reikalu. Šitą tyrinėjimą” vedė Poli
tinis Komitetas ir jame dalyvavo visi 
mažumos draugai, kurie galėjo padė
ti Partijai iškelti aikštėn sumušti 
Cannono trockistines 
jie turėjo asmenišką kontaktą su 
Cannoną.; Tuo būdu Cannonas buvo 
priverstas išeiti aikštėn ir pašakyti 
savo nusistatymą už trockizmą. Jis 
tą padarė savo pareiškime, kurį pri
davė Politiniam Komitetui varde sa
vęs, Abėrno ir Shacjitmaho. Išklau
sęs šitą pareiškimą už trockizmą, 
Polit. Komitetas vienbalsiai išmetė 
iš Partijos Cannoną, Aberną ir 
Shachtmaną  ̂■

jusi neatšįmejiate
kad aš. buvabj vienbalsiai išrinktas?

HATHAWAY: Taip
CANNON; Tai buvo 

mitingui, kur’aš sakiau-

vyriausią opozicijos atstovą (josios 
išreiškė ją) narių mitinge šiame di
džiausiame Partijos distrikte spalių 
2 d., nors jų grupės mitinge,, Jaiky- 
tame tą pačią dieną, CakmoriAs jau 
buvo atsidengęs save, kaipo Komu
nistų Internacionalo priešas, ir tie

.“Dešinysis pavojus .dabartiniu lai
ku yra-gana didelis, ir tai naturališ- 
kas dalybas,, kad po įsutruškinimo 
trockines'' opoziciją- mes turime pra
imti. visai aiškią - politiką prieš tas 
Tlešfniasias tendencijas ir prieš' mažas 
dęšiniasiąs. opozicines grupes.” ,

šitas pažiūrų punktas tapo įdėtas 
į Kongreso tarimą (tuo klausimu, kad 
po sumušimo ir iširimo trockistines 
OPM0^įęiJ9S vSovietų Sąjungos. Komu
nistų Partijoj, taip pat ir visose ko-

■ amerikinė '.Par-' 
lulinįame Kongi 

nuo

Koniinterno Linijų, Prieš 
Dešinįjį Pavojų .it Prieš 

Trockizmą

munįstinęse Partijose, tai didžiausias 
pavojus.* pareina iš dešinės,' kuomet 
tuo' pačiu įaiku mes tęsiame kovą 
prieš. oportunistinius nukrypimus, 
kurie dangstosi kairėmis frazėmis.’ 
Tai tokios tuo klausimu yra pažiū
ros' mažumos. Šitos pažiūros nėra 
pažiūros Centro Komiteto, kuris troc
kizmą daro vyriausiu pavojum mūsų 
Partijoj ir shsilpnina kovą prieš de
šiniuosius nukrypimus ir dešiniuosius 
pavojus.

Dabartinėj kovoj Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos prieš dešinįjį pa
vojų iš vienos pusės ir prieš trockiz-

Spalių 27 d. Politinis Komitetas 
Darbininkų (Komunistų) Partijos 
Centro Komiteto vienbalsiai, išmetė 
iš Partijos Jamesą P. Cannoną, Po
litinio Komiteto narį; Martiną Aber
ną, Centro Pildomojo Komiteto narį, 
ir Maxą Shachtmaną, pastarojo ko
miteto alternatą (kandidatą),—seka
mai juos įkaitindamas:

Politinis Komitetas pareikalavo, 
kad Cannonas ir jo draugai duotų 
tiesioginį, aiškų atsakymą į šį klau
simą: Ar jie sutinka su Komunistų 
Internacionalo pažiūromis, ar jie lai- 
.kosi Trockio .nuomonių? Cannonas, 
Aberną s ir Shachtmanas iš pradžių 
išsisukinėjo nuo besąlyginio (visiško) 
atmetimo trockizmo. Tada Politinis 
Komitetas nusprendė pašalinti juos 
nuo kai \ kurių atsakomingų pareigų 

‘ir'toliau nuodugniai ištirti visus išsi
šakojimus trockinės propagandos ir 
Šiokius .ar'tokids mėginimus išdirbti 
trockinę grupę Partijos viduje.

Po to sekė ilgi ir platūs tardymai, 
laike kurių Cannonas ir jo»bendrai 
turėjo neaprubežiuotų galimybių iš
reikšti savo, nuomones, ; gintis nuo 
jiems statomų kaltinimif, ir iš ęavp 
(pusės pristatyti tokių įrodymų, kbkie 
tik jiems patinka.? : > •

Tyriųėjimas aikštėn iškėlė seka
mus žymiausius faktus:

Jau keli mėnesiai piriniau Cannci- 
nas buvo parodęs palinkimo prie 
trockizmo. Jisai mažino Partijos ro
lę ir jos atliktus darbus. Jis statė 
po klausimo ženklu, ar Partija gali 
vadovauti masinėse kovose. Augan
tis pesimizmas (vis blogo matymas), 
skepticizmas (nepasitikėjimas) ir ci
nizmas tai buvo charakteringas jo 
atsinešimas į Partijos organizaciją. 
Jis pasirodė vis mažiau ir mažiau 
besidomįs Partijos reikalais, nieku 
neprisidėdamas prie svarstymų, ėju
sių vadovaujamose Partijos įstaigose^ 
Pasauliniame Komunistų Internacio
nalo Kongrese jis panaudojo, nesu
minėdamas Trockio vardo, vieną iš jo 
dokumentų prieš mūsų Partijos Cen
tro Pildorųąjį Komitetą. Jis pasiša
lino, kąll l išsisukt ! nuo balsavimo 
Trdckio * klausimu šeštame Pasauli
niame Kongrese Komunistų Interna- 
eiorialo. .

Mūsų p a t a r n avinius 
greitas ir malonus kįelS 
vienam. Užeikite ir pel^ 
sitikrinkite, jog kas aukš
čiau pasakyta, viskas yra 
tiesa.

Turiu už garbę praves
ti Visiems lietuviams, kad 
mūsų

Dabartinėj kovoj prieš dešinįjį pa- 
>vojų ir prieš trockizmą mažuma siū
lo, kad Partija sektų tą liniją, kurią 
nutiesė .Komunistų. Internacionalas. 
Mųsų Partijos 
džiugios priimta 
josj pąreiškimeį y: 
terno 'linijai tdc/

Tai. kokia gi, yra Komintemo li
tu ja (kovai prieš* ’dešinįjį-; pavojų ir 
prieš trockizmą? Mes konstatuo
jame drg. Buohhrįno ‘ raportą^ šešta
jam Pasauliniam kongrese: .

“Tūlas (laikas atkaHdidžia'usias Ko
munistų Internacionalui pavojus pa
rėjo nuo ultra-kąiriųjų, kurie' stengė
si subudavoti tarptautinę organizaci
ją; Po sumušimo opozicijos Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijoj) šitos 
pastangos tapo išblaškytos. Bet gi 
patsai opozicijos irimo procesas, ku
ris augščiausią punktą pasiekė su
griuvime ‘Lenino Bundo/ veda mus 
prie neišvengiamų tūlų išvadų.

“Dabartiniu laiku vyriausias pavo
jus pareina nuo dešiniosios tendenci
jos, jeigu mes Jmame Komunistų In
ternacionalą kaipo tokį.

Sulig pareikalavimo šiuos ciganji^ 
taipgi * ir per paštą išsiuntinėjamą,

B lankėtų 
daugelio skirtingų rūšių*

# “Taigi, kuomet męs 
klausimą grieztdi, ‘ ____ „ .
Cannono nusistatymas s linkui i.tfoo- 
kizmo, ir >• Cannonas atsakė ?sub įšsi- 
sukięėjimais ir pasakė/ kad Jie i daf 
nėra prisirengę galutinai pasisakyt

Todėl, aišku, kad didžiumos pareiš
kime kaltinimai prieš mažumą yra 
nepamatuoti. Toliau, kaip mes įro
dysime šiame dokumente tų kaiti* 
nimų ir atakų reikšmė yra tame, 
idant panaudoti Cannono trockistinę 
opoziciją, pradėjimui naujų užpuola
mų prieš mažumą ištisai Partiją.

resc
balsavimo Trockio
linįame Kongrese.

<4) Klaida, padu 
ber£o ir CostrelK, 
Cannoiiū ' padare ‘l 
Politiniame Komitete, išre

Darbininkų (Komunistų) Partijos Centro Pildomojo Ko 
nuteto Mažumos Pareiškimas

pasitraukti toliaus į politinio pasi
slėpimo vietą, kaip kad jis grūmojo 
padaryti pirma pridavimo tų kalti
nimu Politiniam Komitetui. Tuo bū-

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Gruodžio 1 d.' įvyko j 
mergaičių choro koncertas, pc 
vadovyste L. Grunskiūtės 

įvairi ir vi-

Padirbti iš suderintų HavdAos tabaku! 
Vidurys vien tik iš importuotų tabakę

“Politinis Komitetas užreiškia, 
jog pareiškimai, padaryti draugų 
Cannono, Aberno ir Shachtmano ir 
kitų draugų padaryti pareiškimai be 
mažiausios abejonės įrodo, jog mi
nimi draugai laikosi trockinės opo
zicijos pažyalgų ir bando suorgaųi- 
zuot' trockinę .frakciją, yiflųje Par
tijos. Todėl Politinis Komitetas iš
meta draugus Cannoną, Aberną ir 
Shąchtmaną iš Partijos, tuo pačiu 
laiku pažymėdamas, jog tie draugai 
turi teisę paduoti apeliaciją Centro 
Pildomojo Kopniteto Plenumui, Par
tijos' Suvažiavimui' ir Komunistų 
Internacionalui “
Partijos Centro Pildomasai Komi

tetas susiturėjo nuo viešo paskelbi
mo‘faktų apie tą išmetimą iki da
bar, todėl kad jis nenorėjo nukreipt 
nomę Partijos narių ir darbininkų 
klasės nuo rinkimų kovos. Dabar gi, 
kuomet rinkimų kampanija praėjo,’ 
tai Centro Pildomasai Komitetas 
Šiuo atveju ir perstato faktus apie šį 
naują, reikšmingą išsiveržimą troc
kizmo Partijos viduje ir net vado
vaujamajame mūsų Partijos komi
tete.

Trockizmo Atsigavimo 
Pagrindas

jųjų bend 
amai:

Httsbūrgho ,ir apielinkės lietuviai gi juoksis;

Nedalioj, 9 Gruodžio-Deceinbėr, 1928

skelbti, kad reikia būti atviriems 
tjockizmo; klausime, šitie visi apsi
reiškimai, imant kartu su Cannono, 

>Aberno ir, Shachtmanb. susilaikymu 
jnįjo;balsaviip6 ^eW Y$rko narių su
virinkime klausime' už^yrimobžlbelnoš 
Kominterno linijos, pertikrino , (virš- 
minėtus mažumos draugųsį’ kad 'Can
nonas i vysto,; tokią linijį, i kuri veda 
prie \ sukrištalizavimo , trockistines 
frakcijos mūsų'; partijoj/ Tie drau
gai tačiaus žinojo, 1 kad nesant ne-j

“Proga, kurios mes 
pastaruoju laikotarpiu 
tam tikrą skaičių tų <■'< 
liečiančių tūlus iš k.'č 
jamų klausimų K 
cionala per pas 
metus, sykiu su 
mu jų teisingumu visu įvykių de
giu,—tatai nustatė mūsų pažiūras 
ir įsitikinimus, Mes. laikome savo 
revoliucine pareiga apginti tąsias 
pažiūras prieš Partiją. Sovietų Są
jungos Komunistų Partijoj opozi
cija, vadovaujami L. D. Trockio 
kovojo ir kovoja už vienybę Komu
nistų Internacionalo ir visų jo sek
cijų pagrindais Leninizmo laimė- 

į jimo. [vykiai bėgyje penkerių mp- 
tų koyos pilnai patvirtino teisjngu- 

, mą tos pozicijos, kurios laikosi ru
siškoji opozicija., .

Trockio vedama kova nuo 1923 
m., už Partijos d mokratiją ir prięš 
biurokratizmą, kaip kitos klasės 
spaudimą ant proletariato Partijos, 
buvo visiškai teisinga, tuomet ir 
dar teisingesnė yra dabar.

Trockio vadov mjama opozicija 
teisingai priešino; i pastangoms, da
romoms tuo tik; lu, kad pavaduot 
pamatinį marksls'.inį-leninistinįi mo

kinimą falšyvąja teorija “scįcįaliz- 
mo (įvykdymo) vienoje šalyje.” 
Šis pareiškimas, kuris yra /tvirĄs 

užgyrimas kohtr-ri voliucinio troickit;> 
mo, padarė jau nereikalingais jokius 
tolesnius ‘kamantinėjimus bei tyriuŠ- 
jimus. Politinis Komitetas, ('todėl/ 
vienbalsiai išmetė Cannoną; Aberną Į 
ir Shachtmaną iš Partijos. - ' - ;

Opozicijos Pe/siskyriinas su 
Canrionti

Šitie kaltinimai yra absoliutiškai 
klaidingi. Štai kokie yra faktai: (1) 
Jokiu informacijų apie aiškų Can
nono trockislinj nusis.tatymą neslė
pė nuo Politinio Komiteto. Tyrinė
jimas tą įrodė. Mažumos draugai 
nepridavč Politiniam Komitetui savo 
vien tik aštaeniškų nužiūrėjimų, bet, 
priešingai, surinko įrodymus, kurie 
patvirtino tuos nužiūrėjimus ir tuo- 1 
met atnešė dalyką Politiniam Komi
tetui.

(2) Kuomet šitie’ draugai išmetė1 
Cannoną iš mažumos, tai buvo •vię-,j 
nas iš tų būdų, kuriais jie pnvertė'į 
Cannoną išeiti aikštėn ir tuomį 'jįe'j 
padėjo ' Partijai pamatyti/ daiihbrioi j 
žygius ir atakuoti juos. į I ,

(3) Kupmet draugai Ardnbemiš fic 
Costrell pąsįraM .bendrai' įsu į
nu Politinio KomitifU 'niaztijfriba Ipai 
reiškimą dęlei jų ipusįsHtVmp linkui' 
Kominterno tarimo'Ątnėifikbs; |ilaįi$i- 
me 
neturėjo nei mažiausios nuovokos 
apie Cannono trockistinius mierius. 
Tas pats išaiškina, kodėl Cannonas 
buvo išrinktas nariu* mažumos ’ “sty- 
ring” komiteto narių susirinkime 
spalių 3d.

(4) Mažumos delegatai šeštame 
Pasauliniame Kongrese nesužinojo 
apie Cannono nedalyvavimą Kong-

kuomet ėjo balsavimas troc
kizmo klausime, tol, kol nesugrįžo į 
Jungtines Valstijas ir kol neprasi
dėjo šio klausinio tyrinėjimas. Ma- 

dclegatai Kongrese, nežinojp 
Maskvoje, kad Cannonas nebuvo' 
Kongreso svetainėj, kuomet ėjo bal- 

abelnų politinių tezių. MąL 
žumos delegatai reikalavo iš Canno
no pasiaiškinimo delei jo tokio pasi
elgimo ant rytojaus po tezių nubal- 
savimo. Cannonas aiškinosi", kad jis 
nenorėjęs balsuoti už mažumos dele
gacijos pareiškimą Kongresui tezių 
klausime. Mažumos delegacija ne
žinojo Cannono trockizmo.

Taigi matome, kad bėgy mažiau 
kaip dviejų savaičių nuo to laiko, 
khip mažumos draugai New Yorke 
pradėjo nužiūrėti bręstanęią .Cannono 
trockistinę opoziciją, tie draugai pa
sekmingai patiekė faktus Politiniam 
Komitetuų .kas ,pri,ved<i prię išmętimo 
iš. Partijos; ;Cannono,; :Aborno - :ir 
Shachtmano.
i Centro Komiteto didžiuma,* pudųo- 
dama, kad jinai nepfimeta kaltinimū 
trockizme mažumai) tud pačiu! kartai 
griežčiausia atakuoja, —’k 
tųorni kaltina tuos drdugus ; tiockiz- 
me, suminėdami ypatingai; WMno-ul 
Gomez, Costrell, Arbnberg. 
Hathaway, Gorman?, 
Wagenknecht ir . 1 J

gamzaciju I arti.io 
įrodančiais faktais 
nos, jie be jokių 
mų ir nachališkai 
kizmą. Viena dali 
reiškimo skamba si

sieū’ėi patikėJ Žmoniųpiriši- 
i’inko pilna lietuvių kliubo 
svetaine. Tas parodo, kad vie
tos lietuviai tam pritaria. Jau 
dabar galima pasakyti, kad 
ateityje galima bus 
pasirodyti su minėtu' choreliu

i ie veiksmai iš pusės tūlų vado- 
.'....iančių opozicijos draugų turėjo 

iokią pasekmę, kad pasilpnino ir su-
.'■ ,le kovą prieš ^rockizmą, kuris 

aultėtinė dalis dešinsparnio pa-
. amerikinėje mūsų Partijoje, 

na.-; pasirašytas draugų 
. ...bergo, Biitelmano ir Fosterio ir 
patiektas Politiniam Komitetui spalių 
16 d., sakantis, kad ne trockizmas, 
bet “dešinsparnė Partijos vadovybė” 
yra vyriausias Partijoj pavojus, ob
jektyviai (tikrenybėje) daro tokią 
veikmę, kad nukreipia domę nuo rei
kalo kovot prieš Cannono trockizmą, 
ir tuo būdu silpnina įsisiūbavimą 
kovos prieš socialdemokratinį, troc
kinį nukrypimą.

Tuo pačiu laiku, Partijos Centro 
Pildomasai Komitetas pabrėžtinai 
pasisako prieš bile kokį bandymą su
kergti opoziciją su trockizmu. Cen
tro Pildomasis Komitetas stipriausiai 
išsireiškią prieš bile kokį bandymą I 
įvardyt opoziciją kaip trockistus. 
Centro Pydomasis Komitetas perspė
ja kiekvieną Partijos narį nuo tokios 
klaidos, j Centro Pildomasai Komite
tas pareiškia, kad jis nesidrovės pa- j 
naudot disciplinos žingsnius prieš bi- | 
le vidną, kuris peržengs šį drūtą nu
sistatymą Centro Pildomojo Komite
to. Centro Pildomasis Komitetus, 
kuo energingiausiai pabrėžia šitokią. 
savo poziciją, tpdel kad teikia pilnos! 
vienybės s visų- ’ komunistinių spėkų< 
Partijoje, kad atmušt kohtr-revoliu->r 
cin'ę ataką trockizmo prieš mūsų. 
Partiją.

Mažumos Role Iškėlime Aikš
tėn' ir Sumušime Cannono 

Trockistiniy Užmačių ) • I •
Tyrinėjimas parodė, kad mažumos 

draugai, kurie buvp asmeniškam 
kontakte su Capnonu> Shachtmanu ir 
Abernu, po Cannono sugrįžimo iš 
šeštojo Pasaulinio Kongreso, sėkmin
gai iškėlė aikštėn Cannono žygius ir 
tuo būdu padėjo Partijai juos su
mušti. Tyrinėjimo rekordai ’ galuti
nai parodo, * kad,’ ačiū pastangoms 
draugų Hathaway, ‘ Gomez, Costrell, 
Wagenknecht, Aronberg, Gqrjnan^ ir 
kitų kelių, politinis' Komitetas , galė
jo padarytį * šeknįingųs. 
prieš Cannohąrir jo -paseki _ 
mi tie draugai paaėjd Partijai ’• lik
viduoti besivystančią trockinę opo
ziciją.

Virš paminėti draugai, kuomet jie 
tik pastebėjo Cannono besivystančią 
opoziciją spalių 3 d., griebėsi reika
lingų žingsnių, kad surinkti faktus, ir

l Politiniam Komitetui. Nuo-

Cannono stojimas už trockizmą yra 
juo .pavojingesnis todėl, kad yra tam 
tikrų veiksnių objektyvėse sąlygose 
šios šalies ir jos darbininkų klasėj ir 
mūsų Partijos padėtyje,’ kas daro 
galimą naują trockizmo išsiveržimą. 
Amerikos imperializmo drūtumas, 
prieštaravimai sykiu besivystančio 
reformizmo ir radikalizavimosi kai 
kurių darbininkų klasės dalių eina 
tąja kryptim, kad daryt sumišimą 
tūlose mūsų Partijos dalyse. Ne
lygus žengimas radikalizavimosi ne
lavintų darbininku miniose ir tuo pa
čiu laiku darbininkų aristokratijos 
bloškimasis į dešinę, pasiskirstymai 
viduje pačios darbininkų klasės (or
ganizuoti ir neorganizuoti, ateiviai ir 
čiagimiai amerikonai, lavinti ir ne
lavinti, ir t. t.) randa sau .išraišką 
skirtumuose nuomonės ir tarnauja, 
kaipo pagrindas dęlei įvairių grupa- 
vimųsi viduje mūsų Partijos.

j. „ pij, M, į. ............

tuo klausimų. Jie ‘vis dar turejp 
abejonių,, kokia bus jų pozicija* 
šiaip ar tąip, šių draugų pasiūlyta 
(politinė) linija buvo atmesta, kai
po politiniai neteisinga, Partijai 
kenksminga ir tokid, kokios mes 
negalėtume laikytis. Vakare mes 
nuėjome į narių mitingą.” /
Tame pačiame Politinio Komiteto 

susirinkime buvo patiekta taipgi ir 
sekamas liudijimas: ,

Vadovaujanti opizicijos (ameriki
nėj Kom, Partijoje.—Vėrt.) draugai; 
kuri# partijinėse diskusijose praeity
je buvo susijungę su Cannonu, nea
bejojamai, atliko Partijai patarnavi
mą, iškeldami aiks.ėn ir pasmerkda
mi tą faktą, kad Cannonas atvirai 
perėjo trockizmo pusėn, visą tą daly
ką patiekdami/ atydai Politinio Komi
teto.

Bet tuo pačiu laiku mes turimė pa
reikšt, jog kai kurie iš vadovaujančių 
draugų amerikinėj opozicijoj yra pa
darę rimtų politinių klaidų savo san- 
tikiuose su Canno.iu sekamais’ atve
jais:

(1) Užturėjimas per kelias savai
tes nuo Politinio Komiteto žinių apie 
tiesioginį trockinį nusistatymą Can
nono, kaip -kad tas žinias užtūrėjo 
draugai Gomez, Costrell, Aronberg, 
Douglas, Hathaway, Gorman, Frank- 
feld ir Wagenknecht, nesant draugų 
Fosterio ir Bittlemano.

(2) Pirma buvo padaryta žings
nis kokuse (frakcijiniame susirinki- 
mėlyj) kas link trockizmo išsiverži
mo, kur jie išmėto Cannoną iš savo 
kokuso ir ten priėmė rezoliuciją prieš 
jį, vietoj kad tuo jaus visą • dalyką 
perduot žinybai Partijos Pelitinio 
Komiteto. , . : ■ ■ • , ■ •> į

(3) Nebuvo informuota Komunis
tų Internacionalas 
tijos delegacija p

kad Cannbr

Spalių 16 d. partijos Politinio Ko
miteto mažuma, draugai Aronberg, 
Bittleman if Foster, pridavė Politi
niam Komitetui pareiškimą, kuriame 
telpa sekami kaltinimai prie Canndn, 
Abe'm ir Shachtman:

“1. Visai pasidarė aišku, bėgyje 
paskutinių savaičių,' kad draugas 
Cannon, palaikomas draugų Aberno 
ir Shachtmąnd, varo tokį darbą, ku
ris ‘ veda prie šukristalizavimo troc
kinės frakcijos mūsų partijoje. Drau
gas Cannon ruošia sau politinę plat
formą tokiais pasiūlymais, kaip lai
kymas atvirų akių linkui trockizmo 
klausimo, skleidimas abejonių apie 
teisingumą Komunistų lųtęrnacionalo 
atšinešimo linkui trocki^mb, ir ragi
nimas išnaųjo perkratinėti tą dalyką 
ir t. t/ ; į- ** : . f /1

“2. Koniūnistų Iritbrnacionalas tei
singai pasmerkė trockizmą kaipo so-* 
cialdemokratinę ir kontr-tevoliucinę 
tendenciją.! Draugo Cannono troc
kizmo rūšis Amerikoje yra tendenci
ja, kad privertus Kominterno ameri
kinę sekciją priimti dešiniojo sparno 
orientaciją. Bet tai daroma po prie
danga pastangų atidaryti diskusijas 
delei Kominterno atšinešimo linkui 
trockizmo.

“3. Vyriausias pavojus mūsų parti
joj, taip pat ir Komunistų Interna
cionale, šiame laikotarpyje pareina iš 
dešinės pusės. Mažuma yra pasižadė
jus vesti neatlaidžią kovą prieš de
šinįjį pavojų mūsų partijoje, nežiū
rint, iš kur jis pareitų, ar po kokia 
priedanga jis pasirodytų.

“4. Tuo būdu mažuma galutinai 
(visai) atsiskiria nuo draugo Canno- 
no ir nuo tų, kurie laikosi panašių 
pažiūrų. Mažuma nusprendžia vesti 
begailestingą kovą prieš d. Cannono 
trockistinius manevrus ir ves tą ko
vą kaipo organinę dalį savo abelnos 
kovos prieš dešinįjį pavojų ir mųsų 
partijos dešinįjį sparną (Lovestono 
grupę).”

Akyvaizdoj šių kaltinimų, Canno
nas priėmė sekamą nusistatymą: 
vengdamas atsakyti" į klausimą, ar 
jis stoja !už , trockizmą, ar prieš, jis 
griežtai atmetŪ mažumos kaltinimus, 
paskelbdamas juos melagingais. Bet 
kuomet vėliau bilvo spiriamas tiesio
giniai atsakyti, koks jo atsinešimas 
linkui trockizmo ir kokis jo yra. tik
slas norėjiihe išnaujo atidaryti , dis-> 
.kusijas partijoje tuo klausimu,, tai 
pasidarė aišku iš jo. atsakymų, , kad 
Laimonas ir tie; JtOt laikosi panašių 
pažiūrų, įštįkrųjų stengiasi ąubųdąvo- 
ti mūh4/ip^|tij<>jt£rb<*kištinę frąkčifą. 
Taip' pat buvo aišku, kad Cannonas 
lošia delei laiko ir todėl tuo tarpu 
nenori atvirai, pasisakyti už trockiz-

zervacijas (išimtis;); Kįoni ų 
ternacionalo! 'nutarimuos^' ‘į 
čiuose amerikinį kiaušio .j. 
jau’ tuomet, kaip iLd o ; i- 
dijimas, turėjo Šid-ių * 
delei Cannono trof' r *, 
Tatai buvo' padar, >i; ■ .#• ; v 
draugams Fosterii i i.-- J i

(5) Draugai Gomež,
Aronberg, Douglas, Hathaway, Gor- Opera House salėje, ant Pine 
man, Prankfeld ir Wagenknecht vien-1 Prnomrnnc išnildvmė dnmbalsiai pasirinko Cannoną, kaipo narį * iOgramos ispiiuyine |
vairuojančios (steering), komisijos, lyyaus gabiausi lietuviai sotis-, 
susidedaj^ Amerikoj, kaip tai, K.

Menkeliūniūtė ir F. Stankūnas 
iš Brooklyn, N. Y.; B. Rąsima- 
vičiūtė, ,gabi {smuikininkė, iš 
Watdrbury, Conn.; vietinis

to, kokis dabar įvykš,'. Todėl 
ne p a mirškit e J a tsfl a n fcy ti, >i-nes

_ glas, 
, Frankfetd ir 

__  „ .kaltindami sulaiky
me informacijų nuo Politinio Komite
to apie Cannono trockistinį nusista
tymą, išmetime Cannono iš mažumos 
grupės vietoj tuojaus atnešti tą daly
ką į Politinį Komitetą, padaryme 
bendro pareiškimo su Cannonu Poli
tiniam Komitete delei rezervacijų 
Komunistų Internacionalo tariame 
amerikiniam klausime, išrinkime Can
nono į “styring komitetą” narių su- 
spalių 3 d. Centro Komiteto parei.š- 
sirinkime New Yorke, kuris atsibuvo 
kimas atakuoja mažumos delegaciją 
šeštam Pasauliniam Kongrese už ne- 
pranešimą Komunistų Internaciona
lui, kad Cannonas prasišalino is 
Kongreso, kuomet ėjo balsavimas 
trockizmo klausime.

•sas galutiną padarė nutarimą, kuriuo 
užgyrė išmetimą Trockio iš Komunis
tų Internacionalo. Jie iškėlė klas
tingą obalsj delei trockizmo “studi
javimo.” Jie darė slaptas atakas 
ant Komunistų Internacionalo takti
kos dalyke Ghinijos revoliucijos ir 
klhusime Anghj-Rusų Komiteto. Jie 
pareiškė, kad socializmo kūryba vie
noje šalyje tai esą tik “juokas,” 
nors jie niekados pirmiau nebuvo vi
sai nei pakėlę tą klausimo. . Savo 
kokusiniuose (slaptuose frakcijiniuo- 
sę) mitinguose, Cannonas, Abernas 
ir Shachtmanas piršo 'trockizmo 
klausimą, kaipo pamatinį dalyką at
einančioms Partijos diskusijoms. Jie 
pastatė kaltinimą prieš Komunistų 
Internacionalą ir prieš Sovietų Są
jungos Koinunistų Partiją, būk,Kom. 
Internacionalas ir Sovietų Kom. Par
tija nepaskelbę viešai Trockio doku
mentų ir būk visos diskusijos - apie 
trockizmą buvę vedamus .terorizmo 
apystovose.

Pradžioje tų kamantinėjimų Cah- 
noi'as ir jo bendrai toliau tęjsė sayo 
taktiką išsisukinėdami, nes į jie tikė^ 
josit kad galėsią dar patęsti slaptą 
savo trockistinę ; ropagandą ir o'r-

pranešu, kac 
naudai koncertas į 
. gruodžio,. Miller’s1 priduoti 

žiūrą, kad kas nors yra'. negero su 
Cannonu trockizmo klausime, prispy
rė ant tų draūgų pareiškimai Can
nono, Aberno ir Shachtmano toj pra
smėj, kad trockizmo klausimas esąs 
dąr neužbaigtaš, kad mes tą klausi
mą nesame išstudijavę pakankamai, 
idant galėtume išnešti pilną ir galu
tiną nuosprendį. Virš minėti mažu
mos draugai toliau buvo sustiprinti 
savo nuožiūroje, kuomet Cannonas 

jaunų merginų choras. Taigi,' ’begyj sekamų kelių dienų pradėjo 
kaip matote iš surašo; dar čia 
niekad nebuvo tokio koncer-

“Bėgyje pastarųjų savaičių pasi
darė aišku, jog drg. Cannon, patu
rimas draugų Aberno ir,Shachtma
no, varo darbą, vedanti linkui su- 
ąikristalizavimo (susidarymo) troc- 
kistų frakcijos mūsų Partijoje. 
Drg. Cannon daro politinę platfor
mą iš tokių pasiūlomų, kaip kad: 
bešališkai (‘atviru protu’) žiūrėt į 
trockizmo klausimą, studijuojant tą 
klasimą, skleidžiant abejonę, ar Ko
munistų Interhacionalas užėmė tin
kamą poziciją tuo klausimu ir rei
kalaujant, kad tas klausimas būtų 
išnaujo pergvildentas, ir t. t. (2) 
Komunistų Internacionalas teisingai 
pasmerkė trockizmą, kaipo socialde- 
mokratišką Ir kontr-revoliucinę pa
kraipą: trockizmas naudoja kairius 
sakinius, kad Jais pridengt sar o de
šiniuosius darbus. Drg. Cannono 
trockizmo rūšis Jungtinėse Valstijo
se reiškia tokią kryptį, kurios Tiks
las yra išdirbti dešinsparnį nusista
tymą Amerikos Sekcijoj Komunistų 
Internacionalo, ir tatai daroma, pri
sidengus skraiste reikalavimo, kad 
būtų vėl atidaryta diskusijos apie 
Komunistų Intternacionalo nusista
tymą trockizmo klausimu.

(3) Vyriausi pavojai mūsų Par
tijoj, kaip ir Komunistų Internacio
nale, dabartiniu laiku paeina iš de
šinės. Mažuma yra pasiryžusi ne- 
atvangiai (be kompromisų) kovot 
prieš dešinumo pavojų mūsų Parti

joj, vis tiek, iš kur tas dešinumas
pareitų ir po kokia skraiste jis pa
sirodytų.

(4) Mažuma, todėl, visiškai atsi- 
* palaiduoja nuo draugo Cannono ir

nuo tų, kurie laikosi panašių, pa- 
žvalgų, kaip kad jis. Mažuma nu
taria vest begailestingą kovą prieš 

trockinius draugo Cannono manev
rus, ir ve’sti tą kovą, kaipo organiš
kąją dalį bendrosios savo kovos 

prieš dešinumo pavojų ir prieš de
šinįjį mūsų Partijos sparną (prieš 
Lovestono grupe).” '

MENDE0

mą jš kitos, vaduojamas! . ta pa#* 
Komintemo liniją. *šitą liniją naU-* | 
jai išreiškė drg. Stalinas- savo pr»* 
kalboj spalių 19 d., 1928 tn», pasakyt* 
toj Maskvos Komiteto ir Maskvoj■; 
Kontroles Komisijos plenumai • Mes 
cituojame draugo Stalino prakalbą? * ■•> 

(Daugiau bus) .



VIETOS ŽINIOS JUOZAS KAVALIAUSKAS

DRAUGAM BEDARBIAM TELEFONAI:

SĄŽININGAS PLĖŠIKAS

OPERETISMS KONCERTAS
Rengia Dienraščio “laisvės’’ Bendrove

GARSIAUSIŲ RUSŲ DAINININKŲ OPERETISKA GRUPE

MARCY BATHS

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

Savina

Vasilewski
ope

ope

ARCADIA HALL

PO KONCERTO ŠOKIAI
ROS CHORAI

amos

MOTERŲ
DIENOS:

Paned&iate ir 
Utarninkais

KAS YRA. TO KŪDIKIO 
SAVININKAI?

VE KAIP DORININKAS
PROFESORIUS PASIELGĖ
SU MARKUTE

Miestas
Miestas

Sąvjiųi, 
buvusioji 
Souris,” 
laiku 
nuoja 
phijos. operoj

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ II

NAKTĮ’

BROOKLYNO IR 
AP1ELINKĖS DARBIECIŲ 

‘"fUSIRINKIMAS

Telephone, Stagg 8826
9745

y|a tai kanuoli
mą^— kuris

Lietuviškų, Bulgariškų

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utarninkais nuo 12-tos 
vai, dieną iki 12 vai. 

nakties

1439* South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

jokių šalčių nebijo, 
amžino priešo 1

Įžanga vientik j šokius 75c
/ Tuojau Įsigykite Tikietus 

ORKESTRĄ PROF. RETIKEVIČIAUS 
VISIEMS PIANU AKOMPANUOS PETROV

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

LAISVĖS” KONCERTE JIE DUOS PUIKŲ OPERETIŠKĄ AKTĄ Iš LIAUDIES GYVENIMO, VARGŲ DŽIAUGSMŲ, 
BĖDŲ IR LAIMIŲ

Vasilevski, pirmasai teno
ras, visą laiką ’dainavęs 
garsiame Rated riniame 
Kvartete.

10:30 vai. -t ryte, i šiandien, 
penktadienį, Workers Center, 
26 Union Sq., New Yorke.

Oregon 5188
Main 9669

’ irimam paoHaoya. oiunwu jums vidivą xy ajUiivą,
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas _ __ ___________________________________________ _________

HAtSEY ST. IR SARATOGA AVE., ARTI BROADWAY

AIDO IR
iš apie 150 dainininkų 

bendrai dainuos šiame koncerte
• vėliausias dainas

Seredomis
Ketvergais
Petnyčiomis
Subatomis
Nedaliomis

dieną ir naktį

Guseva
Dainininkė Guseva, lyriŠ 
kai-dramatiška s o p f a 
n o ; gerai žinoma Rusi 
jos operos artistė.

Jamaica traukinį; jis davės iki Halsey St. Persikėlę per Barkley 
St. ferą ,eikite iki City Hali ir,<ten paimkite subway—.Jamaica 
traukinį;; išlipkite ąnt 'Halsey St. . / ..

Automobiliai važiuojant* Iš New Yorko pervažiuokit per 
Wifliamsburg tiltą ir traukite. Broądwe iki Halsęy St., ten pasu
kit po dešinei. Automobilių.-negalima statyti priešais svetainę, 
—reikia- pavažiuoti į šoninę gatvę—Saratoga Ave.—ten yra už
tektinai vietos. Pasarga:; Eidami -svetainėn g,ąlit į užžibint au
tomobilių ; šviesas, • tai; paskui, tematant;?'nereikės ^ike’/pro^ 
eit laukan užžiebt lempų, Brooklynieeiams: Vietiniai’ .pastaty- 
kjt savo karus toliau kokį -blokų, kad arčiau pine svetainės būtų 
vietos iš toliau atvažiavusiems. .

DENTISTERIJOS 
STUDENTAS APIPLĖŠĘS 
25 NAMUS

Dentisterijos studentas Mor
ris Brodbar, 19 metų amžiaus, 
su savo sėbru Louis Scherru 
apiplėšęs 25 namus Flatbushe, 
Policija, suėmus juodu, sako, 
kad! tais plėšimais jiedu bus 
laimėję iki, $7,000.

DALYVAUJA IR MŪSŲ LIETUVIŲ SCENOS ŽVAIGŽDĖS ‘LAISVES’ METINĖJ IŠKILMĖJ
1 Z • ' * 4 ' S * . \ ( . 1 . 1 V |

Kostandja M enkeliuniūtė-Januškienė, F> Stankūnas ir M, E- česnavičiate

sako, kad jis ją nugirdęs 'irj 
paleistųviškai pasielgęs,; vadi
nęs ją savo nuo amžių skirtą
ja mylimąja; bet kuomet ji 
galutinai pastatė klausimą, ar į 
jis su ja žada apsivest,—tai 
jis atsisakė. Todėl Mariutė 
patraukė jį tieson, reikalauda-1 
ma $250,000 atlyginimo už su
laužymą jai širdięs ir “cna-

Bfeoklyną
Broadwes pusei rasit svetainę. Atvažiavę per Grand Central sto< 
tį (iš Conn.) paimkite ten pat po stocia Lexington Ave. ekspre
są, kuris eina ‘‘Down Town”, ir išlipkite ant antro sustojimo,— 
Brooklyn Bridge stoties. Ten ^klauskite, kur .paimti Jamaica 
traukinį (subway), kuris taipgi atveš'iki Halsey St. stoties* 
Atvažiavę iš New Je.rsės per forus: Nuo 23vd St. ar 42nd St.fe- 
ro paimkit gatvekarį,(Crosstown)
ten paimkite (B.M.T.) subway ir atvažiavę ant Canal Si. imkit

Yonkerse kažin kas paliko 
kūdikį mergaitę, įdėtą į dė
žę nuo moteriškų skrybėlių, 
ant laiptų namo po num. 47 
Oak St. Dėžėn pridėta' buvo 
ir brangių kūdikiškų drabužė
lių. Policija jieško kūdikio 
savininkų.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

, AMERICAN
AUTO SCHOOL " j

PHONE, REGENT 2177-8474 "Mokykla ini Rep.taeija" ;/
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbhnų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystov'ūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58lh ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta > New York City

Šmit
Dainininkė šlnit, lyrišką-, 
soprano', koncertinė artis
tė, pagarsėjusf nevien tik 
tarp rusų, bet tarp ame
rikonų ir kitų tautų, šia
me akte ji vaidins y tin 
svarbią rolę, čia ir mes 
turėsime progos pasigro? 
žėti jos talentu.

Iš Paul Kemmerio namų, 56 
Tibbetts. St.,, .Yonkerse, buvo 
pavogta' laikrodėlis ir tūli ki-

Visi neturintieji darbo drau
gai, kurie nori darbo ir nori 
pagelbėt vienai svarbiai mūsų 
Partijos kampanijai, privalo 

dįstrikto ofisą,

Užtikrinu, kad mano patarnavimas- 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimoi Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kanibarvs; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu* 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. 1.
Telefonas: Pulaski 1090

Andr. Salama
And. Salama, direktorius 
daugelio v a i z <1 uojama- 
dainuotinų dalykų, oktetų, 
sekstetų, kvartetų ir t. t.; 
dainininkas, kompozito
rius, premjeras Baljevo 
teatro “Chauve Souris” 
(“šikšnosparnio”).

Prof. Dr. D. EaH Mitchell, 
viešai įkalbėdamas ir rašyda
mas, ro.dėsi karščiausias dori- 
ninkas, nekaltybės skelbėjas. 
Bet, kaip dabar paaiškėjo, jis 
nedorai pasielgė, su Mare Jane 
Collins, stenografe. r Jinai 
skundžia tą doriniriką teismui;

OKTETAS UFA
Sudarys gražų rinkinį naujų dainų, kurias 

dabar jie pasiryžusiai mokinasi
Jauny Vyry

Karlas
Karlas, basso, rusų 
ros artistas; dabar 
nuoja Philadelphijos 
roję.

mezzo-soprano, 
artistė “Chauve 
kuri dabartiniu 

pasekmingai dai- 
ir lošia Philadel-

CVTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E A 
BAIIUR Nuo 8 v. ryto iki 6 v. v a k.; po 6 rak—76<£wv

'M. TEITELBAUM, Manadžeru
Naajai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu 
LAPUOTOS ISSIPERJMUI VANTOS VELTUI

Tai Dar Pirmu Kartu Lietuvių Gyvenime Amerikoje Bus Taip Turtingas Koncertas

Nedelioje, 9 Gruodžio-December, 1928

to pareiškimą tuo klausimu.
Taip pat susirinkimas iš 

rinks delegatus į lietuvių frak 
ei jos antrojo distrikto konfe
renciją, kuri įvyks sekmadie 
nio'ryte, gruodžio 9 d., “Lais
vės” svetainėje.

Frakcijos Sekretorius.

ŠeStadienį, gruodžio 8 d., 7 
vai. vakare, įvyks labai svar
bus susirinkimas Dąrbininkų 
(Komunistų) Partijos Lietuvių 
Frakcijos narių Brooklyno ir 
apielinkės. Visų draugų par
eiga šiame susirinkime daly
vauti. Vieta—“Laisvės” svet.

Susirinkimas šaukiamas su 
tuo tikslu, kad plačiai isdisku- 
savus mūsų partijoj p asire iš- 
kusio trockizmo klausimą iy 
kovą su juo ir Centro -Komite- atsilankyt

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kaw yrą žmogaus amžina* priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausiai) 

ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo^ Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

Už 76 centus už baksą apsiginkluok nuo «Mvo

URBO LAX TABS
(26 centai už skrynutę) 

jrieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietšjl< 
mogui pagamina dau£. rūpesčių ir sunkių ligų.

j, Homeopatiikų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
«. ' Telephone) Greenpoint 1411 . \ •• .

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. 1., N.Y.

Tel.i Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, cžraiykitei

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
161 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
------------------------------------ ORDER BLANKr__ _____________________

.L...;. i Gio,.,.4-^.,-
.. ............... .............. . ....

ti- ^rangus dąi|<tųl|at t | !A.nt 
rytojaus* rado, tuos daiktusi at
neštus ir virtuvėje padėtus, 
kaimyno name. ' plėšikas, są
žines .kurstomas, sugrąžino 
vogtus daiktus, bet, matyt, pa
darė klaidą, pataikydamas ne 
į tuos namus. ■ :

Bell____
Keystone.

naujausios Mados 
RUSIŠKA ! R11S T4JRKIŠKA

__ Bt. ir Are.
State----------
Stote_____

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn*
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
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PARDAVIMAIVIETOS ŽINIOS
KUR TURITE BŪT š| VAKARĄ

PAJIEŠKOJIMAI
CASTON ROPSEVICB

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

IŠRANDA VO JIMAIgra

288-293

J.LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Brooklyn, N. Y

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO

o būsite maloniai priimti

O. VAIGINIS
Maspethoo

LIETUVIAI
šjuo skelbimu,

Brooklyn, N. T

3194 pulton Street

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Komite-
1 291-92

A.L.D.L.D. 185 IR L.D.S.A.
111 KUOPŲ KOMISIJOMS

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg' 0783

PARTIJOS MOTERŲ 
MITINGAS

Al. Singer Supliekė 
Pete Zivic '<

nri 
(Ko

nu 
ryte 
rinkit 
kaitis.

K. O. CHRISTNER 
NUGALĖJO HANSENĄ .

Gruodžio 8! d. vakarę; St. 
Nicholas Arenoj, boksavosi du 
gerai žinomi bokso pasauly 
plųnksnoa .'svorio . boksininkai;

-Ghri’si- 
)|itįu ašjtun- 

Hanseną, 
stambu ir pląčįaj ’žinomu dafnį

NEWARK, N. J.
lidelį balių rengia Lie
.’J Susivienijimo A

10 kuopa subatoje, 8 d 
1928, J. Ku-

Associated Press pranešimu, 
gruodžio mėn. 4 d. vakare 
Cleyelande » įvykusioj * boksp 
rungtynėse AkrBno sunkiasvo
ris ‘boksininkas! R 
nėr nugalėjo, fcnopl

HARTFORD, CONN.
. A.L.D.L.D. 68 kuopos metinis su

sirinkimas. bus panedėlį, 10 gruodžio,, 
Vokiečių Svetainėj, 29 Lawrence St., 
7:30 vai/ vakate. Viši nariai būti
nai atsilankykit, turime svarbių reU 
kalų. Bus renkama kuopos, valdyba 
ir centro valdybos balsavimas.. Taip
gi reikės išrinkti delegatus j apskri
čio metinę konferenciją. Tat nei vie
nas narys nepraleiskit šios susirinki
mo.—-Sekretorius. s v 292-93

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų Ii; 
raci," 
Geri

0KVVO
brūkšt iš> kišęniaUęl frę-i 

verj ir yaliai šaudyt. Su- 
iį!du detektyvu, bet ir pats

Viršminėtų kuopų komisijų 
nariai, kurie buvote išrinkti 
prie perstatymo yeikąlo “Gy
vieji iNabapnrnkai 
10 d» gruodžio 
10154 
Hill> i 
skaitą mūsų pareųgipio. v ; , 

Kurie turėjote paėmę tikįe 
tų. platinimui ir dar nesugrą 
žinote, malonėkite sugražinti

V. Paukštys,

WILKES-BARRE^ PA.
A. L. D. L. D. 43 kuopos metinis 

susirinkimas Įvyks nedSlioj, 9 gruo
džio, B. Poteliūnp svetainėj, 53 Bank 
St., 10 vai. ryte. , Visi nariai pasi- 
stengkit atsilankyti, nes bus rinki
mas kuopos valdybos 1929 Metams. 
Taipgi yrą prisiųstas ; svarbus laiš
kas, . kuris turės būti apsvarstytas. 
Atsiveskit ir naujų narių.—Sekr. J.

Murdei# Pąltrušaitiene, 44 
du, 55 S. 1st St.; įpitf gtud- 
io 3 d., palaidota * gtuddžio 
d., šv. Jono kapuose.
Elzbieta Mateika^ 45 metų,

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

susirinkimas bus „pėtnyčioj, 7 gruo
džio, kliubo kambariuose, 220 Leo
nard St., 8 vai. vakare. Visi nariai 
būtinai turite atsilankyti, nes šiame 
susirinkime, bus renkama pusė kliu
bo valdybos. Kurie nariai esat už- 
vilkę mokesčius, pasistengkite užsi
mokėti

PARSIDUODA gerai įrengta grosep- 
ne, ateivių apgyventoj vietoj, gali

ma daryti puikų pragyvenimą. Par
duodu'todėl, kad. turiu dvi krautuves 
ir negaliu apsidirbti.—906 Metropoli
tan Ave., Brooklyn, N. Y. 290-95

NORĖJĘS NUŠAUT TEISĖJĄ 
PATS NUŠAUTAS TEISMO 
PRIEMENĖJ . ’ ,

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO1 LEKCIJAS 

'. Kaina prieinama c
J. Baltrukevičius 1 

508 Grand St.

, IR MALIORIUS
Ndfotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveik
slus įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameri
koniškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

KoAdorium vedamas į Gen
eral^’Sessions teismą Sidney 
Weiss, kaip tik detektyvas at
rakino J plienė - pančius, 'kuriais 
Weiss, buvo, ;prikergt^s prie 
dėtekt^o ’ rankos, 1 tuojaus

1 ■Ti’yte lietumi •mehešiai atgal 
kai įcurių laikraščių spęrto Ra
šytojai sakė, kad Knute Han
senas,' tai vienaš iš' žymiausių! 
ir logiškiausių kandidatų į pa? 
šaulio’ bokso sunkiasvorį cam- 
pionatą. Well, vyrai, jei ir 
kitiems žinomiems ir dar ne
žinomiems J “logiškiausiems” 
kandidatams taip seksis, kaip 
Tuffy* Griffithsui, Knute Han
senui ir Johnny Riškui, tai ne
žinia kaip ilgai mums prisiei
tų laukti, kol sulauksime Gene 
Tunney’o įpėdinio.

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium.

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
del inteligentiško vyro. Yra visi 

parankumai, garu apšildomas. Gali
ma mayti nuo 3 po pietų iki vėlai 
vakare. Kreipkitės po num. 160 So. 
3rd St., Apt. 26, Brooklyn, N, Y.

291-93

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

• ' ’ ’ Tel.,' Trianglę J4&)

LIETUVIS FOTOGRAFAS

užeiga
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bit 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite,

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
M. BALCHUNAS. Ka vi runka* Talanhonw Stagg #583

Pavalgius čia malonu būti, pasilne- 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitijcrin* 
šit.—Pabandykit 1

' EASTON, PA.
A. L' eLl.D? 13 'kuopos susirin

kimas bū^ nbdėlioj, ’9' ^fu’odžib, Van- 
derveer Svetainėj, i9th ir Washington 
Sts. Pradžia 3:30 vai. po pietų. Vi
si nariai būtinai atsilankykit', nes 
yra svarbių reikalų. Bus renkama 
kuopos Valdyba ir balsavimas, centro 
valdybos. Taipgi gausit naują' knjl- 
gą.—Valdyba. i

Linksmą ir d „ , „
tuvių Darbininkių Susivienijimo A 
merikoj 
gruodžio (December) 
bio svetainėj, .79 Jackson St. Prasi
dės 8 vai. vakare. Apie Šį balių nė
ra dau^'^ą aiškinti,, nes šios orgabį- 
zacijo’s bailiai visuomet būna linkšrhi 
ir smagūs. TĮk tiek turime pranešti, 
kad šiame baliuje bus labai gėra mu
zika; kuri patenkins visus—jaunus ir 
senesnius. Kviečiame atsilafikyti vi
sus ir visas. įžanga 35c

Long Islande, Sayvillės mie
stelio episl|ppalų bažnyčios 
Vargoninkas H. J. Leigh-Man- 
uelle, tėvas trijų vaikų, įsimy
lėjo savo jauną muzikos moki
nę, Marthą J. Van Weyniūtę, 
19 metų merginą. Pasisakė 
apie tai savo pačiai. Jo meilė 
del Marthos esaifti tokia karš
ta, kad jis gyvent negalėtų, 
jeigu negautų su ja apsivest. 
Ką darysi? tarė sau atsidusus 
moteris; Ir net sutiko pagelbėt 
jam apsivest su antrąja.

Mergina, vargoninkas ir jo 
pati nuvažiavo į New Yorką; 
buvo gauta leidimas apsivedi- 
mui, ir. vargoninkas buvo Su- 
ėliūbuotas su savo naująja 
meile Collegiate Marble baž
nyčioje, New Yorke, ties 29th 
St. Hr’ ’5th Ave. Vargoninko 
moteris tarnavo, kaipo liudi
ninkė. !

Sugrįžus iš New York o, var
goninko žmona, kuri buvo su 
juoin apsivedus Anglijoj ir 
krūvoj išgyveno 13 metų, jau 
buvo besirengianti, išsikrausty
ti iš savo namų, užleidžiant 
vietą naujajai. Tuo tarpu su
žinojęs atėjo mergaitės tėvas. 
Užklausė jis artistiškai karšto 
vargoninko: “Kam tau, šeške, 
reikia dviejų pačių ?” ir žybt- 
žybt kietai . sugniaužtu kumš
čiu jam į snukį. Ne tik juo
das akis uždėjo, bet ir įdavė 
policijai. Dvimoteris vargo- 
niekas areštuotas. O naujoji 
pąčiukė skandalijasi ir dieną 
ir naktį rauda, kad negalinti

ir ope- 
Ausų, Nosięs ir 

__ ____ jausi Diagnozb ii 
Gydymo Būdai. ■ ' 1
I i į 127>East 84th 'Street 

Tar> Pirk ir Leiinfcton Avenue*
NEW YORK CITY 

Valandos: J10 iki 1Z A. M.; 6 iki 
8 P. M Nedaliomis 10 iki 1 P. M

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

PASIRANDAVOJA Williamsburghe 
3 kampiniai kambariai, maudynės, 

elektra, privatinė stuba. Randa tik 
$25.00 į menesi.—B. A. Zinis, -499 
Gmd St., Brooklyn, N 

d ana Jamaica 7394.

Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

ir Waterman’s FoUntaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
i AUKSINIUS DAIKTUS

kurie iš pirkėjų atsikreips 
ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą,

WALTER GARŠVA ’ -
Brooklyn, N. Y.

Kas gyvas, visi šį vakarą traukite į svarbiausias šią 
metą prakalbas, kurios bus Miller’s Grand Assembly sve
tainėj, kampas Grand ir Havemeyer Sts., Brooklyne. Kalbės 
draugai Prūseika ir Bimba. Dainuos Aido ir Lyros chorai. 
Tai bus masinis mitingas, surengtas paminėjimui dviejų 
mėty sukaktuviy nuo to laiko, kai Lietuvos fašistai sušaudė 
keturis* pirmuosius komunistus. Kalbėtojai dėstys apie da
bartinę Lietuvos valdžią, apie jos santikius su Lenkija ir ki-1 
tomis užsienio valstybėmis. Drg. Bimba specialiai nušvies, 
ką per paskutinius vienuoliką mėty davė buržuazinė, tvarka 
Lietuvos darbo Kandžiai, iš vienos pusės, ir ką darbinin
kams ir valstiečiams suteikė Sovietą valdžia Rusijoj, iŠ ki- 
tos pusės. . j

Nepamirškite: prakalbos įvyksta šį vakarą, penktadie-| 
nj, gruodžio 7 d.; pradžia 7:30 vai. vakare. i

■ Rengia Didžiojo New Yorko Darbininkišką Draugiją 
v* \

Sąryšis. PAJIEŠKAU savo 
Kąranauskienės, 

kiūtės 
parapijos 
liu Martynu Karanausku, Zaidų kai
mo, Alytaus parapijos, kuris yra jau 
miręs kokia 18 metų atgal.- Prašau 
atsišaukti, jei gyva, a)’ba kas žinote 
malonėkit pranešti.—Ona Račiukai- 
tienč, 337 S. Enjpire St., Wilkes- 
Barre, Pa. 290-92

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoze 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street

mirė gruodžio 
5 d.; bus palaidota gruodžio 
7 d. šv. Jono kapuose.

Anna Serafinas, 21 metų, 
85 Power St.; mirė gruodžio 
5 d., Kings County Ligoninėj; 
bus laidota 10 d. gruodžio 10 
v. ryte šv. Traicės kapuose.

Laidotuvėmis rūpinasi 
borius J. Levandauskas.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant amui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės ; 
mane, o gausite tiĮcrSi profesionalu 
pagelbą./ Kreipkitės šiuo adresu 
t ; 4715 n. 5th Street 
’ ■ PHILADELPHIA, PA.
i i Bferedomįjs ir keiVęįrgąij:[J 
1218 :So. lOth St., :Caniden. N. J.

VARGONINKAS SU PAČIOS 100 Stagg St 
PAGELBA APSIVEDĖ 
SAVO MOKINĘ

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižįų sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų . 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cyičių • 
Dobilų , ‘ 
Daržų našlelių v 
Derinmečių dumropių MSI

Debesilti 
Garstyčią

Kiekvienas, žinodamas savo prigimto! kalboj apie kokią lietuviški 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
) aš visados kuogreičiausiai išpildysiu Jo reikalvimą.

■ Petras Kundrotą j
Ph. G. Vaistininkas 2 J

229 R* d ford Avenue
LIETUVIŠKOJ TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

A SreimpolBt 1OT7, UW-U14 :

nuteisimas visam amžiui kale- 
jlfrųm, kiipd 'nepaiaitaiiailčiatrt 
mėšilęui, Yra spčjipių, kąd 
Weiss turėjo tikslą nušaut 
teisėją iDonnelląną, jeigu tik 
jis būtų nuteisęs jį visam am- 
žiui kalėjimo. ■' i H • '

. Jieško vienos iš daugelio 
merginų, kurias tas menkutis, 
prastai atrpdantis plėšikas tu* 
rėjo, nežinia kokiu būdu jas 
prie savęs prisirišdamas ir pa
laikydamas. Ta mergina jam 
ir revolverį *padavus teismo rū
mo koridoriuje. r

PAJIEŠKAU A. Jekubonio, kuris
1918 metais gyveno Toronto, Ont., 

Canada. Dabar nežinau kur randa
si. Meldžiu atsišaukti arba kas ži
note praneškit.—J. Barzdąįtis, 102 
Weyl St., Rochester, N. Y.* 292-93

marčios Kazės 
) l;ėvais žilins- 

Mančiūnų kaimo, Slabados 
Buvo vedus su mano bro-

susinnkitę
8. yaV' vakare, 

:—110th, .St,, Richmond 
nes ęe-ikia užbaigti. ,apy-

Jjūtent, Al.’ Singe'r su veteranu 
pittsburghiečiu Pete Zivic; 
Singeris nugalėjo Zivicą 
knockoūtu penktam raunde.

Sportininkų rateliuose kal
bama, jog AT. Singeris su lai
ku galės išaugti į lengvojo 
svorio boksininkus ir tapti to 
svorio čampionu, kaip kad bu
vo su Benny Leonard, kuris 
pasitraukė iš- ringo niekeįlp 
nenugalėtas. , V i į

Kanadietis pusiau vidutini^ 
(welter) svorio boksininkas 
Jackie Phillips nugalėjo tech
niškuoju, knockoutu penktam 
raunde šenadorietį Sailor Mat
ty. Matty buvo labai blogoj 
padėty, šu perkirsta ir.krauju 
pasruvusia kairiąja akia, kuo
met refejri McAvoy sustabdė 
šios poros rungtynes. ■ ■

STIP RŪSyALGYDAMIVARP

REIKALAVIMAI
REIKALAUJU 10 vyrų nuo 25 iki, 

50 metų ąmžiaus, turi būti apsi
gyveni N. Y. apielinkėj ir .turėt čys- 
tą rekordą, su geru paliudijimu, 
čystas darbas ir geras uždarbis. At
silankykite pas Wm. H. Novick nuo 
9 iki 12 vai. ryte, Room 404, 82-84 
Wall St., New Y'drk City. 290-92

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė ,

BAYONNE, N. J.
Iš priežasties dienraščio “Laisvės” 

rengiamo koncerto, 9 gruodžio, A. L. 
D. L. D. .212 kuopos susirinkimas tą 
dieną neįvyks.. Minėtas susirinkimas 
Įvyks kitą nedėldienį, 16 gruodžio, po 

197 Avė. E. Pradžia 9:30 vai.
Visi nariai įsitėmykit ir susi- 
minėtoj dienoj.—Sekr. A. Lu- 

291-92

' VALANDOS: ' ? • - 
10-12 prieš piet; 2-8 po ptet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-i 
madieniais tik sulyg su tartie 4.

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šakną 
JuodŠaknlą 
Kadugio uogą 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žie<iw 
Lisnikų f 
Mėtei ių 
Medetkų 

uogą
Puplaiškių 
ParuŠanijos ir 

daugybę kitokių

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Kuautuvč

Sekr. A. Deikus, 47 Scholes 
, Brooklyn, <N. Y. r 291-92

PRANEŠIMAI 15 KITUR I LĮETUVISKF VAISTAI’ 
ž|no, kokią didelę verte Lietuvoje tuną 

•Janiosi žolės, šakny? ir kitokie naminiai! 
aigiais ’ naminiais vaistais, gydo beveik 
ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo 

ftau iš Lietuvos įvairiausių tiktai lie- 
'žinomų gydančių vaistų, tarpe kuriu i» 
ti hiž 435c, 50c, 75c, $1.00 ir uf daugiau. 

Lelijų šaknų L * ” 
Rūtų \
Rožių 
Remunilių 
fieneso plokštukių 
4al mėčių 
kalavijų 
Seneso lapein 
^afronų , V
Trijų devynenų 
Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

E A I S V fi

; ' PA’I'ERSON, N. J.
L. D. S. A. 38 kuopos, ^usirinkj- 

mas bus ųtarninke, 11 gruodžio’, po 
num. 62' Ijhfayette St., 7:30 vai. va
kare. Visos nąrės ateikit, nes- bus 
renkama kuopos valdyba ir svarsto
ma kiti .svarbūs klausimai. Atsives
kit ir naujų nariu.—Komitetas.
. . • : ' " - 292-93

Jeigu Sharkis Sukirstu 
Christnerį

Sharkio mąnadžeris J. 
Buckley sako, jog promoteris 
Tex Rickard sutinka suporuot 
Sharkį su K. O. Chriįperiu 
kumščiuotiš Madison Square 
Gardene, NėW Yorke, kada 
nors po naujų metų.

Christneris yra “kietas rie
šutas’’; pereitą antradienį jis 
nudžiovė pagarsėjusį 
Knute1 Hanserią', tūomi nuste
bindamas- 'visą armiją bokso 
sporto sekėjų.

Jėig^u Shai’kiui pavyktų' su- 
kirst1 tą ( amerikonišką '■ vokietį 
“pėrkūnkumštį” 'Christnerį, tai 
ištikro Sharkis stovėtų jau vie
šai arti kumštynių karaliaus 
sosto.

Buckley 'beveik užtikrina, 
kad birželio mėnesį, 'jeigu da
lykai stovės taip, kaip kad jie 
šiuo laiku atrodo, tai vėl įvyk
sianti kova tarp Shark i o ir 
Dempsey’o,—nors pastarasis ir 

įvykęs guba-1 buvo pasiskelbęs, kad atsi- 
Worken sveikinęs’’ su kumštynėmis.

J. C. K.

Jack Sharkey’ui Gali Tekt; 
Daf Kartą Kunmščiuotiš i 1 

su Jimniy Maloney
Madison Square Gardeno 

matčįuotojas : Torn McArdle 
sako darąs p’ldnus sulnatčiuoti 
lietuvį sunkiasvorį boksininką 
Jack Sharkey su’Jim Maloney, 
jei pastarasis nugalės Con 
O’Kelly, Airijos sunkiasvorį 
boksininką, su kuriuo rungsis 
gruodžio mėn. 21 d. Jei Mc- 
Ardle’o planams bus lemta į- 
vykti, tuomet Sharkey bus 
sumatčiuotas su Maloney ket
virtą sykį ir juodu kumščiuo- 
sis Madison Square Gardene 
sausio mėnesį.

Sekamo pirmadienio vaka
re, Bostone, Jack Sharkey 
kumščiuosis su Arthur De 
Kuh. Left Hook.

Mitingas visų moterų 
klausančių Darbininkų 
munistų) Partijai, 
toj, gruodžio 8 d 
Center, 26 Union Sq., New 
Yorke. Pradžia 1 :3į) vai. po 
Dietų, o ne 6:30 vai. vakare, 
kaip kad buvo pirmiau pa
garsinta. Visos moterys Par
tijos nares būtinai turi daly
vauti.
t '^wnninmnwinnmiiHnmnnnnnnmnwninimnniiiimiiiiimHmmmnwmnF^

su štoru, yra visi Įtaisymai, 
įmokėti* ‘reikia. , $2,- 

štona^, 
itės jpo 
yn,'N- 
289-^4

PARSlDUOltĄ miųkųjlų gėrimų Ibiz- 
• nis.’ Gerąs žmogus gali .daryt? gę- 

rą pragyvėnimą. Pardavimo jprię- 
žaštis—nesutinka partneriai.—K. De
gutis, ir J. Ląksevičius, 2196 Flush
ing Ave., Maspeth, N'.‘ Y. 289-92

PARSIDUODA puse restorano, biz
nis eina gerai. ► Norintis gali ir 

visą pirkti. Pardavimo priežastis—^ 
vienas iš partnerių išvažiuoja Į ki
tą miestą. Kreipkitės po No. 72
Columbia St., Brooklyn, N. Y.

290-92
. --------- —į.. J-....--------------- ,------------

PARSIDUODA gerai Įrengtas sto
ras, grosernė, tirštai lietuviais ap

gyventoje vibtoj'e. Parduosiu greit 
ir už pigiai, nes turiu užpirkęs kitą 
biznį.—216 Bedford Ave., kampas N. 
5th St., Brooklyn, N. Y. ' 288-Ž9B 
! 1 ' r ii r "'M r 1*1 J_ *—* r į 4 ________ -
PARSIDUODA 4 ‘ Šeimynų medinis

namas
Kaina $10,500 
500. ? . Taipgi , 
tinkamas bįle bizįniui. 
num. 57.Ten Eycjk St,

G5-23 Grand avenue
.. "Maspeth.

- J U NIPER 7646 • /.
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