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LITHUANIAN DAIL2M

Dar 40,000 Žmonių 
Apsirgo Influenza

WASHINGTON. — Per 
vieną paskutinę savaitę A- 

✓1 merikoje apsirgę influenza 
dar 40,860 žmonių: Califor- 
nijoj 10,296; Indianoj 87; 
Missouri 140; Coloradoj 
1,936, Georgijoj 990, South 
Carolinoj 5,145; Virginijoj 
350; Nebraskoj 360; New 
Yorko mieste apie 60. Kol 
kas tąja užkrečiamąja in- 

,; fluenza daug daugiau ser- 
I gama šiltesnėse valstijose; 

bet epidemija vis plačiau 
skleidžiasi į šaltesnes i-yti- 

r nes, šiaurines ir vidurvaka- 
rines valstijas.

Darbininkai Visą šaky, 
Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimesit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit

Pasaulį! ~

Šimtai Argentinos Darbininką Areštuota Cirlos “■ Plikinany«-s
Xhirlnnrn s nro

Pirm Hooveriui įkeliant Koją į Tą Šalį
Studentų Ceremonijos

Greit Išpirko Amerikos 
Naujuosius Bonus

ANN ARBOR, Mich.—Mi- 
chigano Unįversiteto Stu- 

LAS CUEVAS— Šimtai toj keturias rankines graudentų Reikalų ‘Komitetas 
suspendavo poniškųjų ir

40,M COLOMBIJOS DARBININK 
NEPASIDUODA VALDŽIOS ARMIJAI

Pabėgo Obelių Stoties Virši
ninkas Išeikvojęs Pinigus
Obelių geležinkelio stoties 

f ♦ viršininkas Povylas šimke- 
vičius, išeikvojęs 8,200 litų 
valdiškų pinigų, pabėgo.

Kriminalinei policijai pa
sisekė jį sulaikyti Šiauliuo
se.

kairesnių darbininkų
'gentinoje liko
pirma negu

Ar- natas, tris bombas, nemažaif 
areštuota, dinamito, daug revolverių “garbės” studentų draugi-

išrinktasai ir kitų šaudomųjų ginklų, ją, “Sphinx” už tai, kad ta 
Jungtinių Valstijų prezi- visokios amunicijos
i -v -W- • V • A /A A •

Londonas.— Nors dakta
rai buvo užtikrinę, kad pa
vykus antroji operacija, pa
daryta karaliui Jurgiui, bet 
už kelių valandų po to pra
dėjo ligonis blogėti; ir pri- 
simetęs jam kraujo užnuodi- 

u jimas.
Buenos Aires.— Estomba 

gatvėje areštavo dvi mergi
nas, kurios būk priklausiu
sios prie suokalbininkų, be
sirengusių nužudyt atvy
kusį į Argentiną Hooverį.

dentu Hooveris pervažiavo 
per sieną į Argentiną. Ar
gentinos valdžia stengiasi 
pasirodyt Hooveriui drūta 
ir griežta prieš revoliuci
nius darbininkus; tuom no
ri įgyt pasitikėjimo iš Ame
rikos kapitalistų pusės.

Argentinos prezidentas 
Irigoyen’as, atvažiavęs pa
sitikt Hooverio ant rube- 
žiaus, Andų kalnuose, ir įli
pęs į specialį Hooverio trau
kinį, padarė pareiškimą, 
kaip Argentinos žvalgyba 
darbavosi, kad apvalyt 
Hooveriui kelią Argentino
je; jinai sučiupusi 
karpos 
“anarchistinius” 
kairiuosius) i 
žvalgyba užtikus vienoj vie-

ir 15,-^draugija iškėlė girtą puo- 
Vis'a tai j tą, priimant naujus narius, 

i ceremonijas 
karštu vandeniu pavojingai 
nuplikė tris jaunus studen
tus.

000 pesų pinigų.
buvę įrankiai ir priemonės,1 ir'per tąsias
1____ 1 ____________ „..I" X T T______J____ 1kad susprogdint HooJerio 
traukinį • arba užmušt p.’ 
Hooverį kokiame jo vieša
me pasirodyme.

Bet tie ginklai ir amuni- n.. > » * .« ir-
cija tai bus veikiausia pa- Bijoma, kad Amerikos VI- 
čių Argentinos valdžios a- jaus Reikalu Ministeris West n’nn 4-1 ■» n 11 a Irn I n ' l’iir\ o-ii c-

u z pa- 
pavojingiausius 

(suprask, 
elementus;

gentų sumoksiąs. Tuo su
moksiu pasinaudojant, da
bar daroma vis nauji kovo-- 
jančių darbininkų areštai, j WASHINGTON.— Jung- 
kratos ir ablavos. tinių Valstijų i senate demo?

Argentinoj yra nepalygi- kratai urzgią/ prieš prez. I 
namai platesnis ir gilesnis [Coolidge’iaus paškirtą . vi- 
darbininkų judėjimas, negu *daus_ reikalų ministerį Roy 
Jungtinėse Valstijose; ir 
argentiniečių darbo masės 
supranta reikalą vis smar
kiau kovot prieš ameriki
nius imperialistus.

Nebūtų Paperkamas

Jakščio—-Seno Vinco 
Prakalbos Connecti

cut Valstijoj

Policija, Žuvo 11

mo daktaras negali gaut 
daugiau kaip 100 blanku į 
90 dienų delei gavimo alko
holio iš vaistinių (aptiekų).

Senas Vincas-Jakštys, 
pagarsėjęs lietuvių darbi
ninkų rašytojas-beletris- 
tas sakys prakalbas seka
mose vietose:

ANSONIA, Conn., gruo
džio (Dec.) 15 d., subatoj, 
Samson Hall svetainėje, 9 
High St Pradžia 7:30 v. 
vakare. Prakalbas rengia 
ALOPS. ir ALDLD. 117 
kuopa.

WATERBURY, Conn., 
gruodžio 16 d., nedėlioję, 
7:30 vai. vakare, Venta 
Hali, 103 Green St.

TORRINGTON, Conn., 
gruodžio 18 d., utarninke, 
7:30 vai. vakare, šv. Vin
cento Draugystės svetai
nėj, Beech wood Ave. Pra
kalbas rengia ALDLD. 81 
kuopa.

HARTFORD, Conn., 
gruodžio 21 d., pėtnyčioj, 
7:30 vai. Vakare, Labor 
Temple svetainėj, 97 Park 
St. Rengia ALOPS. Vie
tinis < Komitetas.

Drg. Senas Vincas dar 
pirmu kart kalbės tose 
vietose. Naujosios Angli
jos, kaip ir visos Ameri
kos lietuvių darbininkiš
ka visuomenė, puikiai pa
žįsta Seną Vincą iš jo ga
bių raštų. Dabar minė
toms Connecticut valst. 
lietuvių kolonijoms yra 
proga ir asmeniniai jį pa
matyti ir išgirsti.

Senas Vincas vyriau
siai kalbės apie Lietuvos 
darbo žmonių reikalus, 
apie fašistinį siautimą, a- 
pie Lenkijos siekimą už
grobti Lietuvą ir kt. Pa
darys ir tarptautinę per
žvalgą gyviausių dienos 
klausimų. ?

Įžanga į tas visas pra
kalbas uždyką. Eikite pa
tys pasiklausyt ir kitus 
raginkite ir veskitės į tą
sias jums visiškai naujo 
kalbėtojo prakalbas.

{nešimas, kad Būtų Leista Padaryta Lietuvos Valstybei 
Pardavinėt Vynų ir Alų
WASHINGTON. — De

mokratas kongresmanas L. 
M. Black iš New Yorko 
įnešė kongresui sumanymą 
pataisyt blaivybės įstaty
mą. Jis reikalauja,* \kad

Nuostolių už Mironus Lity
Lapkr. 22 d. Kauno apy

gardos teisme prasidėjo Pu
idos dvaro (Kauno apskr. 
netoli Jonavos)' spirito va-Į 
ryklės ir Jonavos’ likierio ir 
vyno dirbtuvės

|O. Westa. . Per 21 metus 
iWestas turėjo artimiausius 
ryšius su Chicagos miesto 
gelžkelių bosu Samu Insul
inu. Insūll gi yra pagarsė
jęs, kaipo papirkinetojas 
politikierių, tiesa, ne vien 
republikonų, bet ir demo
kratų. InsulL. turi vieną iš 
plačiausių elektros pajėgos, 
biznių. Jis nori gaut leidi- 
mą naudot savo bizniui 
įvairius valdiškus vandens

.1 pajėgos šaltinius ir kitokius 
x Jgamtiniuš turtus JMuscle 

bvla’T*Kak Shoals ir kitur), delei savo 
būtų įstatymais leista vie-ftinami šių bravorų savinin- elektrinės pramonės.. - jelektrinės pramonės.» . ■
šai dirbti ir pardavinėti 13 kai Joselis Celseris, Taub- , Kuomet jWestui pastate 
nuošimčių stiprumo vyną ir manas, Judasinas Markas, ? s F P? a tuP . serja- 
2 su trim ketvirtadaliais Abromas Šikmanas ’ ir Ro- t]nes k°m_lslJos nar.iai> . 
nuošimčio stiprumo alų. Be bertas Šaffas akcizės valdi- J1S. Padare su serais, pirk-

. , . • t • tais nei frantais is Tinsiil.linto, turį būt paųaikinta vie- ninkas. 
nas daktarus “įžeidžiantis” Kaltinamam akte aps^ai- 
įstatymas: sulig šio. įstaty- čiuota, ..kad įvairiais apgau

lingais būdais padaryta val
stybei per 7.5 mil. nuosto
lių. Kaltinamųjų trys žy
dai ir du Jiuteriai, abu be 

Liūdi- 
80. 

Priesaiką duodant žydai pa
sirinko rusišką priesaikos 
tekstą. Atsirado visų liū-

i----------------- pilietybės žmonės. L
iStreikieriams Susikirtus sir ninku, iššaukta fipie

BOMBAY, Indija.— Au- dininkų tarpe viena žydaitė, 
dimo fabrikų streikuoian- kurj sakėsi esanti ateiste, 
tieji darbininkai vėl susikir
to su policija priemiestyje. 

•Septyni darbininkai ir ke
turi policistai. nušauti. Po 
•susikirtimo padaryta kra
tos šimtuose darbininku na
mų; didelis streikierių skai
čius . areštuota. Gatvėse 
dieną, ir naktį pilna polici
jos, ' apsiginklavusios nuo 
viršugalvio iki: kojų. Bijo
masi, kad darbininkai nę- 
surengtų didelių masinių 
demonstracijų prieš Angli
jos valdžią Indijoj.

Washington. — Admiro
las Charles F. Hughes rei
kalauja, kad karo laivyno 
jūrininkų skaičių valdžia

WASHINGTON.— Grei
tu laiku tapo išpirkta vai- . t .
džios išleistų trumpalaikių Streikas Yra Atkreiptas Prieš Amerikinius Išnaudotojus ir 
paskolos certifikatų (kaip 
ir bonų) sumoje $500,000,- 
000. Perkantiems valdžia 
užtikrino 4 ir pusę nuošim
čio palūkų. Vieni certifika- nės respublikėlės. Colombi 
tai buvo devyniems mėne
siams, p kiti dvylikai. Ši 
nauja vidujinė valstybės pa
skola užtraukta išmokėji
mui greitųjų, būtinųjų val
džios lėšų. Randasi ir dau
giau pirkikų, bet jau pri
trūkę certifikatų.

Prieš Visą Jungtiniu Valstijų* imperializmą
BOGOTA.— Pietameriki- Maištingasai streikas ap

ėmė visą Magdalenos’ pro
vinciją (guberniją). Stręk 
kieriai leidžia spausdintus 
•atsišaukimus, kuriuose va
dina save “respublikos ką- 

” Jie jaučiasi, jog,

jos karo ministeris Rengifo 
pripažino, jog kariuomenė 
nepajėgia sulaužyt streiko 
40,000 darbininkų. Tai ba
nanų plantacijų darbinin- reiviais. _ _
kai, kurie stojo kovon prieš kovodami prieš grobikišką 
United Vaisių Kompaniją, amerikonų kapitalistų kom*- 
Ta kompanija priklaus< 
Jungtinių Valstijų kapitali 
stams. Streikan darbinin

Anglijos Karalius Dar 
i Nemirsiąs x
' LONDONAS.— Anglijos 
karaliui Jurgiui Penktąjam 
padaryta antra operacija, 
kįid ištraukt ligos pūlius iš 
krūtinės. Jo daktarai sa- 

; ko, kad dabar pasirodo, jog 
jis sergąs plaučių įdegimu 
ir tuo pačiu laiku krūtinės 
plėvių įdegimu. Aršiausias 
ligos krizis jau esąs praė
jęs, ir pranašaujama, kad 
Jurgis išgysiąs. Bet jis 
abelnai sergąs tokiais suge
dimais, kaip kad sirgo ve
lionis dainininkas Enrico 
Caruso, nuo kurių pastara
sis ir mirė

■ik.*
paniją, tuo pačiu laiku kau- 
jasi ir prieš Jungtinių Val
stijų įsigalėjimą toje šaly
je. :

Jungtinių Valstijų Prieš- 
Imperialistinė Lyga karštai 
sveikina Colombijos strei- 
kierių tokį nusistatymą ir 
drąsina juos tęsti ir platin
ti kovą prieš Jungtinių 
Valstijų imperializmą, ku
ris žingsnis po žingsnio 

[stengiasi pasiglemžti ne tik

$28,000,000,000 Taupomuose! kai išėjo todėl, kad kompa- 
Amerikos Bankuose nija begėdiškai laužė sąly- 

Igas sutarties, padarytos su 
p, [darbininkais 1924 metais. 
a’!lš paprasto pobūdžio strei- 

jko greitai išsivystė kaip ir 
atviras darbininkų sukili
mas prieš amerikinę vaisių 
kompaniją ir prieš pačios 
Colombijos kapitalistinę vyp___ o__  _____•-A-wra
riausybę, nes ta vyriausybė iColombiją, JMicaraguą, bet 
vergauja Jungtinių Valsti- ir įvairias 
jų kapitalui prieš savo tau- amerikines ir pietameri 
tiečius darbo žmones. nes respublikas.

WASHINGTON.— 
kutiniais valdiškais apskait-1 
Ravimais, Amerikos ’ taupo
muose bankuose šiuo laiku 
gyventojai turi pasidėję 
$28,000,000,000. Jeigu prie 
tos sumos pridėsim pinigus, 
laikomus dar kitokiose ban
kinėse įstaigose, tai susida
rys $53,000,000,000.

Vidutiniai imant, šiais 
metais išpuola taupinių po 
214 dol. ir 23 centus “nuo 
galvos”; pernai metais gi— 
po 200 dol. ir 55 centus.

kitas

nes respublikas.

Nieko “Nežinąs” apie Boliviją Amerikos 
Valstybės Ministeris Kelloggas "

1

H

Iš NUOBODUMO PASI
KORĖ VAIKINAS amerikonai bankininkai.'

Dabar Washingtone eina 
pan-amerikinė konferenčija 
“sutaikymui” Paraguayans 
su Bolivija. Jungtinių 
Valstijų vyriausybės atsto
vai toje konferencijoje tem
pia į Bolivijos pusę. Jeigu 
Paraguayus nenusileis Bo
livijai, tai Amerika duosian
ti kariškos ir finansinės tal- 

pondentas užklausė: kokie kos Bolivijai JJncš Para- 
Jungtinių Valstijų bankie- 
riai, žibalo (aliejaus) inte
resai ir kasyklų savininkai 
stovi Bolivijos pusėje da
bartiniame susidūrime tarp 
Paraguayans ir. Bolivijos? 
ir ką jis žino apie ameriko
nų valdomus žibalo šaltinius 
Bolivijoj, Gran Chaco sri
tyje?

Jungtinių Valstijų minis- 
i ėmė mik- 

ti. Policijos detektyvai už- čiot; sakėsi “nieko nežinąs 
tiko < kriminalistų lizdą 'aPie Gran. Chaco žibalo 
Bronxe, 543 Brook Ave. Čia versmes nei apie Amerikos 

kitokius

Aukštakalniai, Kamajų 
valse.— Lapkričio 9 d. pasi
korė jaunas vaikinas S. Pa- 
sikorėlis buvo 30 hektarų 
ūkio vienatinis savininkas. 
Pasikorimo priežastis — nu-

tais 1 bei gautais iš Insullio 
kompanijos, tai Westas at- 
šake, kad pirm užimsiant

sibodęs gyvenimas.vidaus. reikalų' ministerio 
vietą (liepos 25 d.) jis par
davęs visus tuos Šerus ir 
gavęs $118,800. Už tuos pi- SUČIUPO 8 DIDŽIUOSIUS 
nigus pirkęs' kitų kompani- PLĖŠIKUS IR GINKLŲ ’ 
jų Šerų; bet nepasakė, prie 
kurių, būtent, kitų kompa
nijų jis prisidėjo su tais sa
vo pinigais. Metama nuo
žiūra, kad, ministeriu bū
damas, jis nepasitarnautų.
savo ponui fnsulliui pana-l^FYTnVryj'apfplŽimZ

ARSENALĄ

BRONX’O, N. Y., detek
tyvai suėmė aštuonis jau
nus vyrus. Spėja, kad jų 

; tarpe bus ir tie, kurie pa-
šiai, kaip pirmiau pąsitar-
navo repubhkoinas mimste-į • kit

[vertės popieromis,

WASHINGTON.— Daily 
Workerio, Darbininkų Par
tijos dienraščio, korespon
dentas Harrison George pa
statė klausimą valstybės 
ministeriui Kelloggui: ką 
jis galėtų ; pasakyt apie 
ginkluotus * susikirtimus, 
prasidėjusius tarp Bolivijos 
ir Paraguay’aus, Pietinėje 
Amerikoje? toliau, korės-į n vz ■» 1 1 1 •

guayų. Mat, Bolivija jau 
ir dąbar faktinai randasi 
Amerikos imperialistų kon
trolėje.

$3,800,000 Dviem Amerikos 
Submarinam ir Gerinimui* 

Dviejų Karo Laivų ;

p
i

valdSios žibate, Mlinta, i,“^, kalteįg.a
nagus Doheny’o ir Sinčiai- - - - 1

padidintų dar 4,500 vyrais, i rio.

WASHINGTON. — Už
baigimui dviejų milžiniškų 
pojurinių valčių (subniari- 
nų) V-5 ir V-6, Jungtinių 
Valstijų kongresas paskyrė 
dar $2,700,000. Tiedu sub-

t

185 POLICMANAI PER ,5 VALANDAS BOMBARDAVO NEr [rado ąešis pilnai-užtaisytus!bankininkų bei ^,.w,vw. «««■
GRA BERNIUKĄ CHICAGOJ, KOL NUŠOVĖ ■ l <' Sjį revXriolovk ^publikoje.1-f" - ° marinai išvis0 lėšuos :?6>i Esu, > girdi, 

kuom kitu užsiėmęs ir ne
turiu laiko tyrinėti tų aaly- 

I ’ Trys iš-,tų gaivalu buvo aP??. kuriuos tamsta 
1 1 ' *r’ ' ^klausinėli:

rįaus Martino Mulleno, ’per,juoduką’buvo iškeltą del vi:pabėgt/bet buvo pohcijos Aišku, jog Amerikos val- 
penkias ‘valandas bombar- i sai nedidelės priežasties, po-j nutverti. Areštuotas irket- stybės miųisteris Kelloggas 
davO vienoj užpakalinėj'licija įtarė; būk jis išmušęs, virtas, kuris, stovėdamas nudubda durnelį.
gatvelėj, namuką, kur buvo (kokios tai krautuvės langą.1 toliau ant šaligatvio, šaukei Apie Gran Chaco rašo 

i Ernestas Kada jis išgirdo, kad sulig tiems trims, kad skubintųsi, New Yorko dienraštis i,. ---------------------------------------x . Ugun„ v6 ką.
“Gran Chaco turi 100,000 

ketvirtainių mylių ploto. 
To ploto viršus yra raistas, 
pilnas ‘didelių, niekad dar 
nekliudytų medžių. Giliau 
gi, žemėje yra žibalo šalti
niai.”

Tuos gausingus . žibalo 
šaltinius išgavo 'amerikonų 

šmugelninko Josepho Noe,(žibalo kompanijos, per pa- 
kurį nušovė jo konkurentai pirkimą Bolivijos valdonų, 
spalių 16 d. Tuo‘ pąčiu žy- Panašiu būdu pasigrobė ir 
giu buvo nukautas ir kitas turtingąsias Bolivijos meta-

. ’ 1 ! - . } ------ nių, taipgi ir užtaisytą ne-
CHICAGO, I1L—* 185' po- tytas trišdešimčia policinių didelio kulkosvaidžio dalį.

licmanai, komanduojami kulkų. i jxTjp gyvenu uuvu
paties policijos komisionie-i O .ta-baisi batalija s prieš dasigavę ,įj automębilį, kad

vienoj užpakalinėj licija įtarė; būk jis išmušęs, virtas,

užsibarikadavęs ‘ /
WickhUrstas, ' negras ber-; to įtarimo . būsiąs areštuo- [ nes policijos automobiliai 

Iniukas, 16 metų amžiaus. [ tas, tai nusprendė geruoju atpleška iš užpakalio.
(Policija pyškino iš kulko- j nepasiduot. žinojo, kaip! Suimtųjų tarpe esą ir 
svaidžių, ilgų automatiškų, Chicagos policija ir detekty- lyonkeriškiai urminiai alaus 
revolverių, mėtė sprogsta- vai budeliškai kankina arės- šmugeliuotojai ir kitokie 
mąsias rankines granatas ir tuotūs negrus, vis tiek, ar paukšteliai, pasižymėję jau 
nuodingais, troškinančiais jie ištikrųjų būtų > kalti ar pirmesniais šaudymais, už-
gazais užtaisytas bombas.
Juodukas gi, jpadėjęs savo gu būt kankinamam/ juodu- 
dvi sesutes ir tris mažus kas nusprendė gintis iki pa- 
broliukus į saugiausias vie- 1 J’ 
tas savo bute, gynėsi nuo 
tos mėlynsiūlių armijos, 
Šaudydamas iš1 revolverio, 
iki tapo gaili tinai nukau
tas; jo kūnas buvo išvars-

visai nekalti. Geriaus, ne- puolimais ir apiplėšimais.
Juos dabar policijai įda

vė šalininkai kito alaus
skutiniosios. Taip jis ir pa
darė, atsišaudydamas, su
žeisdamas devynis: savo 
priešus ir tuo būdu gana
I • * ’ '

gyvybę.
brangiai parduodamas savo kriminalistas, ; Louis Wein- lo kasyklas amerikinė Ana

berg,

■

i. k’1

500,000. /
Apart t6, vienu pradėji

mu kongresas nubalsavo pat 
skirt $650,000 patobulinimui 
karo laivo “California” ir 
$450,000 pagerinimams 
karo laivo “Oklahoma”, 
taip kad tiedu laivai būtų, 
tokie jau tinkami karui, 
kaip ir naujausiai statomie
ji-

Kalėdų Dovanos Turintiems 
Daugiausia Vaikų

ROMA.— Italijos fašistų 
dienraštis “Giornale deta
lia” renka aukas, iš kurių 
teiks dovanų piliečiams, tu
rintiems daugiausiai vaikų. 
Diktatorius Mussolini, kuris 
ragina savo tautiečius kaip 
galint smarkiau veistis, 
taipgi paaukojo į tą fondų iconda Vario Kompanija ir

t
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Nesenai naktį sudege 
Babtų valsčiaus, Vilčitavos 
kaimo gyventojo Brazaičio 
kludnaš su javais. Gaisras 
pądąyė, .15,325. Jįtų , nųosto?

dys ir, akštinimas kitų krastty 
darbininkams, kad. >ir jię. seRtų 
Rusijoš *? proletariat^ pėdomis, 
šie išrokžųvimai ir yra tais ar- 
įfiimentAis’ už 'važiavimu į So
vietų Sąjungą.

Bet yra argumentai, kurie 
kalba, kad reikia;;, dirbti ten, 
kur mes gyyen&mę. f Dar kaip 
kurie draugai, prįdedą, kadi daug 
rusų komunų nuvažiavo, bet 
mažai jų išsįlaike čięlumoje, 
didelis skaičius 'pakriko. - '

Pirmiausiai apie rusų komu
nas. Daugelis jų pakriko todėl,' 
kad jų organizatoriai ir nariai 
organizavosi daugiausįai tik tuo 
tikslu,j kad ihu'vykus įfsavo kra
štą?: O kada nuvyko, tai nuėjo 
savais keliais, nes jiems organi
zacija reikalinga buvo tik įva
žiavimo pridengimui. Rusų ko
munų 'organizavosi labai d^ug 
i/, suprąptąmąs; daiktas,, buvo 
labai daug ,i ų 11: i r i ų. kurie ne-

Ex-Burdingierius: “š-š-š.; j 
Nepasakokit apie tai plačiai it 
niekas nęatkreips į tai domės.”

KOVA PRIEŠ FAŠIZMĄ IR " ‘ ' 
UŽ NUVERTIMĄ KAPITALIZMO

'taške
li4 > šitas/ 
u įklam-j 

pina; Grigaitį If visits kiausi 
juodašimčių if' šmptjt ajjgyF 
nėjus.

Kodėl į “The Coal; Digg-; 
ger” tilo j aus,. ant? ąy to jaus 
neparodė “Forwardo” ir 
šnipų klastos? Ogi todėl, 
kad “The Coal Digger’^ nė
ra dienraštis, netgi nęra sa
vaitraštis. Pirmia,u išeida
vo tik sykį į mėnesį ir ne
reguliariai, o' dabar, rodos, 
pradeda išeidinėti kartą į 
dvi savaites. Tai kaip jis 
galėjo tuojaus numaskuoti 
socialistinius juodašimčius 
ir šnipus? '• ‘

TEGU UŽBAIGIA DARBĄ
Jurgis: “Klausyk, mūsų na

mo .skiepe ką tik pasikorė žmo
gus!”

Burgis: /‘Tai ar tu nupjovei 
jam virvę?” /

Jurgis: “Ne? Jis dar nebu
vo numiręs, kai aš jį mačiau.’*

Fašizmas yra pati reak- 
ciohiškiausioji1 forma kapi
talistinio politinio viešpata
vimo. Tokia valstybinė for
ma, pYie kurios iš darbinin
kų klasės, kaipo didžiumos 
žmonių, atimama absoliu
čiai visokios politinės ir 
ekonominės tiesos ir ne tik 
protestai, bet įr menki val
džiuos kritikavįmai yra. slo
pinami pačiu bjauriausiu, 
žiauriausiu ir žvėriškiausiu 
būdu. Darbininkai ir , kai
mo biednuomenė statomi į 
padėtį absoliutės vergijos, 
kokios da nėra maeiiisi žmo 
nijos istorija.

Nors fašistinė baltojo te
roro diktatūra viešpatauja 
nedaugelyj šalių, vienok 
darbininkų klasei žalos pri
darė labai daug. Kibk th 
juodoji reakcija yra pralie- 
jus kraujo ip ašarų .darbi
ninkų klasės, sunku pasaky
ti; o kiek J i aukų yra pra
rijus, kiek geriausių, ener
gingiausių ir ištikimiausių’ 
darbininkų kovotojų į ka
pus nuvarius, ko darbinin
kai niekuomet nepamirš ir 
nedovanos.

Tik Lietuvoj,/ tokioj paly
ginamai mažoj f šalyj, pir-

Ths, priešingai, parodo, kad 
mes darome užmetimus 
priešams arba atmušamė 
priešų užmetimus labai at
sargiai ir rimtai. Mes nie- 

| kados nevartojame nepama
tuotų argumentų.

Tai tiek apie “vilkinimą”. 
Svarbiausias klausimas yra 
tas, ar ištikrųjų “Forwar- 
do” ir šnipų paskelbtas laiš
kas buvo sufabrikuotas ? 
Taip, sufabrikuota^. “Lais
vėje” tūpusios fotografijos 
tikros “Save the Union 
Committee” laiškams rašyti 
blankos ir paskelbtos :“For- 
wardo” ir pakartotos “Nau
jienų'5 aiškiai tą parodo. Vi
si žino, kad fotografinis apa
ratas nemelupją., Jisai, ma
tyt, Į neėmė lekcijų nuo Gri
gaičio ir Širvyduko, arba 
Vitaičio.

Bet tie skirtumai, kuriuos 
parodo fotografijos, Grigai
čio nuomone, nieko nereiš
kia. Tai kas, girdi, kad 
“Forwardo” ir “Naujienų” 
paskelbtam laiške nėra vie
no obalsio, nėra visos eilės 
brūkšnelių? Tas, esą,' tik 
paliudija, kad socialistai ir 
šnipai to laiško nefabrika
vo. Nes, \ »
jeigu “Forward” tikrai būtų 
norėjęs falsifikuoti blanką, tai 
argi jisai nebūtų galėjęs iško- 
pijuoti iš “tikrosios” blankos 
kiekvieną žodį ir kiekvieną 
brūkšnelį? Kiekvienoje pusė
tinai geroje spaustuvėje toks 
darbas gali būt labai lengvai 
atliktas.
Tame ir nelaimė socialis

tinių juodašimčių ir šnipų, 
kad jie pasirodė labai pras
tais “meisteriais”. Mesi tuo
jaus sakėme,, kad falsifika
cijos darbas taip prastai, 
taip žioplai atliktas, jog tik 
užmetus akį ant tikros blan
kos. ir sufalsifikuotos: bjan-. 
kos, matosi • didžiausias skir- 
tumas. Gudri falsifikacija 
būtų buvūs^sunku sugauti. 
Kartais dokumentai eš.ti 
taip gudriai sufalsifikuoti, 
kad didžiausi ekspertai išti
sas savaites tyrinėja,>' kol 
prirodo falsifikaciją. Atsi
menate, kaip gudriai buvo 
sufabrikuotas Anglijos šni
pų garsusis “Zinovjevo laiš
kas”. Dabar visi žino, nęt 
ir socialistai pripažįsta, kad 
tai buvo šnipų sufalsifikuo- į 
tas laiškas. Bet tuomet net 
ir Anglijos Socialistų vadai 
sakė, kad “Zinovjevo laiš
kas” yra autentiškas.

“Forwardo” ir šnipų fal
sifikacija yra daug žioples- 
nė ir todėl ją taip lengva 
įrodyti. Kartais vienas ta
škelis, viena kabutė, vieno 
žodžio pozicija, išduoda fal
sifikaciją^ Gi 
paskeIbtam laiške t tiek daug 
tokių aiškių ženklų, jog tik 
Grigaitis ir Širvydukas dar 
ir., dabar tegali nematyti 
falsifikacijos. Gi jie nema-1

\ ],nenorį matyti J
kad'jie įklimpo į balą, kūd 
jik pasirodė 
šmįeižėjais komunistų.’ I Jie 
negali prisipažinti prie 
nįėRšystės, 1 nes jie ■ kasdien 
fOKiais darbais užsiimdinė- 

Jie iš to duoną valgo.
J^i jų amatas.

Bet už tai šitas atsitiki
mas, šitas iškėlimas ■ aikš
tėn socialistų ir fašistų dar
belių, dar kartą parūdo vi
suomenei, kaip siiniekšeję 
yra mūsų priešai.

suprato komunos, artelio bei 
kooperacijos narių pareigų. To
dėl f įieko stebėtino, kad dauge
lis jų pakriko.

Dabar, ai?! nusilpnėtų darbi- 
niįikų veikimas, jeigu iš Ameri
koj, pradėtų organizuotis ir va
žiuoti lietuvių komunos?

Vėl pažiūrėkime į rūsy drau
gų, judėjimą. Pirmiau Ameri
koje rusai bolševikai turėjo sa
voj dienraštį, retkarčiais išleis
davo dar ir. mėnesinių žurnalų. 
Vėliaus perėjo prie savaitraš
čio/ o dabar , visai nepajėgia 
leisti ir savaitraštį. Supranta
ma; kad išvažiavimas Sov. Res- 
publikon nėra pati pamatinė 
priežastis, tam yra daug ptie- 
žasčių, bet aišku, kad, dalinai, 
tas : prisidėjo, kad, taip sakant, 
kaip ir nuleista kraujas koloni
jai f ir ji turėjo susirgti. Da
bartinė rusų amerikinė kolonija 
blogoj padėtyj, priešai turi sa- 
vo-spaudą, mes gi — tiktai sim-

NUOŽIŪRA '
1 Moterėlė: “Ar girdėjote, 
kad mano vyras ūmai pasimi-

Amerikinėj spaudoj ir “Rau
donajam' Ai’tOjuj ”' dr'g‘.' P; V*, 
žalpis iškėlė naują klausimą, 
bątent organizavimą lietuvių 
komunų ir i važią,varną į SSSR. 
Klausimas yra ( labai svarbus, 
paugėlis draugų iy draugių jau 
i\ųo senai trokšta važiuoti į pro
letariate tėvynę^ ^augelis tie
siai 'pavargo ! besigrumdami 
šioje “aukso’ ’ šalyję. už. kasdie
ninį kąsnį duonos.

Klasiniai susipratusiems drau
gams ir draugėms yra aišku, 
kad nuvažiavus į Sovietų Res
publiką taipgi laukia kova—ko
va už pakėlimą ekonominio 
krašto būvio, darbas budavoji- 
me naujos 
kosrsocializmo 
tai,' kad ponais nebus, nes ten 
ponai kaip tiktai ir išvyta lau
kan, kad. teikės dirbti. Bęt 
kiekvienas $ raminasi į tuo, kad 

h yar^įti^iąiįįi^ kąrtoįįy* 
-vehšimė; bbt žirtosinb, \ kad diet 
na po dienai darbininkų klasės 
padėtis gerėja, o kartu gerėja 
ir asmeninis gyvenimas kiek
vieno skyrium, kad dirbsime
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Nepaisant kas kiek kalba 
apie “Grigutį,” bet žvalgas' 
nenurims, iki jis nedažinos 
daugiau ,ir apie Marytę, žval
go ilgos akys, bet ir nosis ne
trumpa ir jis ją kaišioja, kur 
tik reikia. Ir štai užsispyrė 
ištirti ir apie Marytės meilę. 
Marytė Grigutį irgi be galo Ja- 
bai myli, bet tas kuprys da
rnas, su savo liežuviavimais^ ir 
visokiom žabangom, Grigutį 
nuo Marytės atskyrė. Marytė, 
iš meilės delei Grigučio, siel
vartauja ir serga. Grigutis ir
gi negali suprasti tos visos 
misterijos ir nerimastauja iš 
širdperšos. Tarnas prikalbina 
Potapą nudurti peiliu Grigutį 
ir sudeginti Marytės tėvo vi-’ 
sas triobas, ką Potapas ir pa
dalo; sudegina Marytės na
mus, o už. tai pakliūva į ka
lėjimą. Ar Tarnas, gauna Ma
rytę? Tą tai tik bus galima 
pamatyti 22 dįęhą gruodžio,, 
subatoj, 7-tą vai. vakare, 
Junior High School svetainėje.

Potapui pakliuvus į kalėji
mą, kaimo jaunuomenė apdai-4 
nuoja PotapO likimą:
Oi, Potape, pažiūrėk, 
Ko ten šunys kaukiA ? 
Kodėl ar tu nežinai, 
Tave valsčiun šaukia?

Kai ant suolo paguldys, 
Tuomet tu žinosi!
Kuomet, tave plakt pradės, 
Graudžiai tu vaitosi!

Jau Potapo nuo senai 
Niekur nematyti. .. 
Kur jis, kur jis?
Tą visk^ gali pasakyti:
. Juk Visi čia kaimynai z 
z Tą 'gerai jau žino,

Kad Potapą kalinyj^,
Valsčius. užrakino. 1

Ir gerai jam! Tą visi 
Tur gerai žinoti, , , 
Jog ant-syk dviejų mergų 
Nevalia 1 vilioti! J ’

ginamai mažoj/ šalyj, pir
mos fašizmo gimimo dienos 
buvo aplaistytos krauju ne
kaltų darbininkų; nužudy
mas keturių darbininkų. va
dų . padare neįkainuojamų 
nuostolių visos 
darbininkų klasei 
biednuomenei. O 
tos šalys?;( , ■

Nors Amerikos 
darbininkai iš f pat, pradžių 
pakėlė savo protesto ’bąlsą 
ir suteikė kaip moralę, taip

pasauli^, k&d kiekviėhaš' 
didžiausiais atsiekimas šalies ūkio pakėlime

LEWISTON, ME. i
Gruodžio 2 d. įvyko A.L.D. | 

L. D. 31-mos' kuopos susirin-l 
kimas. Kurie nariai buvo mi-i 
tinge,; tie' įavb naujai išleistą 
mūšų Draugijos i knygą “Ar
gentina ir Ten Gyvenanti Lie
tuviai.” Skąitytaš.’ir. priimtas 
laiškas . nuo i Priešfašistinia Su
sivienijimo Centro. Komiteto. 
Nutarta , paskirti is kasos $5 
ir ant vietos nariai suaukojo 
$4.75, tai viso padaryta $9.75. 
Tai graži auka nuo vietos A. 
L.D.L.D. kuopos. Aukojo se
kamai : J. Povilaitis, A. Lau
cius, J. Naujokas, P. Zarkaus- 
kas, A. Šileikis ir A. Kaula- 
kiš po 50c; K. Steponaitis, A. 
Stukas, F. Krinkas, M. Byro- 
nas, J. žilinskis, D. Vaitonis 
įr A. Apšegienė po 25 centus.

šiame mitinge balsuota ir 
už kandidatus į Centro Komi
tetą. J. Žilinskas gavo 6 nau- 
us narius į mūsų kuopą. Ka
dangi šiemet Draugija išleido 
labai geras knygas, tai nesun
ki: ir naujų narių gauti į mū
sų Draugiją, tik reikia pasi
darbuoti,

Mitingas buvo pavyzdingas 
ir tvarkiai vedamas.

Narys.

neda-!to 
š viė-

Pirmoji Scena
Antanas eina.
žingsniai jojo lengvi, sprit- 

nūs ’tarsi kokios sprendžinos jo 
kojose įtaisytos. Veidas jo vi
sas laiminga šypsą nušviestas.

Eina jisai linksmas, ranka 
spausdamas kišeniuje rožės 
spalva popieros lapelį, kuriame 
parašyta:

“Mielasis:— Taip, aš myliu 
tave ir sutinku už tavęs ište
kėti.”

Alitroji Scena
Antanas ąina.
Pečiai sudribę, galva nusvi

rus; kojos lyg švino pripiltos 
—vos pavelka. ” '

Paniuręs, sumurkęs jisai ei
na, ranka spausdamas kišeniii-i 

tos lapelį, kuriai 
me tuo pačiu dailiu raštu pą«; 
rašyta: - i ? • ■

“Parnešk 1 svarą bulvių; 3 
rudus kiaušinius 
lašinių

ir materialę paramą, nuken- 
tejusiems nuo fašizbio ir 
kovai su fašizmu, bet to da 
negali ir neturi būt gana.. 
Amerikos lietuviai darbi
ninkai, lyginai kaip ir iš ki
tų fašistinių šalių darbi
ninkai,^ gyvenanti Ameri
koj, turi pasistatyt . savo 
nuolatine pareiga ne vien 
tik ąukaut ir Užuojautą pa
reikšt rezoliucijomis kovo
jantiems prieš, fašizmą, bef 
da daugiau: dąri)inin]<ai tu
ri prisidėt aktualiai prie 
kovos, t.! y.; pagelbėt darbį- 
ninkams, gyvenantiems fa
šistinėse šąjy§e,r skleist, tęn 
propagandą ’ ‘ ųž nuyėrtimh 
fašizmo ir kapįtali^rhOi.

Tokios pvįešfąšistinės pro
pagandos būtų .galima pa
skleis^ ir Lietuvoj. Per lai
svus, siunčiamus iš Ameri
kos į Lietuvą, reikia 
tuos prieš fašistus. Tuo bū
du galima paskleisi darbi- 

• ninkiškai klasinės ir prieš- 
fašistinės apšvietos nema
žiau, negu pačioj Lietuvoj 
keliais tūkstančiais prokla
macijų, tiktai reikėtų tas 
darbas tinkamai sutvarky
ti. Aš turiu patyrimo ir 
žinau, kad nekurie draugai 
taip ir daro, kad vietoj ko- 

| kių nors pasveikinimų, jo
kios vertės netūriųčių, arba 
tuščių pagarbinimų,"pasiun
čia į Lietuvą žiupsnį revo
liucinės propagandos.
• Mūsų darbininkiškos or
ganizacijos tufėtų paska- 
tint priešfašistinius darbi- jnos, pasiėmusios kur nors Bal
ninkus toj; linkmėj pradėt gūdi joj ė. žemės plotus, tinkamai 

' L ' vesdamos savo ūkį, būtų pavyz- Ije žilos popiet 
dys ir kartu, agitacija nęt Lie
tuvos valstiečiams, nes jie vis 
tik sužinotų, kad tokios komu- 
nds gyvuoja. O kad komunos 
narių padėtis kur kas yra ge
resnė, negu atskirų valstiečių, to 
apie tai jau nereikia kalbėti.
Bet jeigu organizuotis tik tam, 
kad nuvažiavus/į SSSR., tai ge
riau nei darbo nepradėti. ‘ No
rintieji organizuotis ir važiuo
ti, turi rimtai apgalvoti ir jei
gu jų- išvykimas nedaro šio 
krašto darbininkų judėjime 
spragos, jeigu jie negali čia 
pridėti savo darbo ir energijos 
prie pasiliuosavimo darbo ir jei
gu jie yra ‘pasiryžę energinges- 
niam darbui ant ūkio prie bu- 
davojimo socialistinės tvarkos 
SSSR., tai tada gali pradėti tar
tis ir organizuotis, o mūsų va
dovaujančios įstaigos galėtų 
jiems padėti.

Valstiečio Sūnus.
Nuo . Red.: “Laisvės ’ ’ redak

cija nesutinka su šio straipsnio 
mintimis ir, prie progos, išreikš 
savo nuomonę čionai pakeltu 
klausimu.

socialistinius juodašimčius 
ir šnipus, tai reikėjo turėti 
ant rankų teisingą . “Save 
the Union Committee” laiš* 
kams rašyti blanką, ją nu
fotografuoti ir patalpinti 
šalia .šnipo laiško; kuris yra 
socialistų ir šnipo, sufabri- 

, kaip’ kad padare 
“The Coal Digger”, .orga
nas naujosios Nacionalės 
Mainierių Unijoš. O mes 
“Save The Union Commit
tee” laiško neturėjome ant 
rankų ir negalėjome turėti.

Kodėl? Todėl, kad “Save 
the Union Committee” jau 
senai nebegyvuoja ir nie
kam jokių laiškų nebesiun- 
tinėja. Štai kaip ir kada 
šitas komitetas pasinaiki
no: Birželio 10 d. Pittsbur- 
ghe įvyko kairiųjų mainie
rių konferencija, sušaukta 
“Save the Union Commit
tee”. Ši konferencija nuta
rė eiti prie naujos unijos 
organizavimo, ir prirengi- 
mui kuriamosios naujos 
konvencijos išrinko nacio- 
nalį mainierių, komitetą. 
Nuo to; laiko į “Save the 
Union Committėę” nustojo 
veikęs ir gyvavęs. -Vadina- 

jau; visi $ešiį mėnesiai, 
kaip to komiteto nebėra ir 
kaip niekam' jokių laiškų 
nesiuntinėja. Tai iš kur 

. . .. - . . galėjome turėti to ko-
je: jie patys per mįteto laišką ant rankų?

Matyt, nei Širvydukas, 
nei Grigaitis, nežinojo,' kad 
“Save the Union Corhmit- 
tee” mebegyvuoja.' Ir todėl 
jie dar daugiau įkliuvo, be- 
teisįndami juodašimčių ir 

J šnipų darbus. Tie gaivalai, 
; apart kitko, dar yra dide
liais ignorantais. Jie nese
ka darbininkų judėjimo ir 
nežino, kas jame dedasi.' 
Jeigu “Forwardas”, ar ki
tas kapitalistinis šlamštas, 
ką paskelbė, tai jie pasi
griebia ir kartoja, nors tai 
būtų aiškiausias melas, nes 

Ijie patys nesistengia patirti 
ir sužinoti. Taip ir čia at
sitiko. “Forwardas” su 
šnipais- papildė juodašimtiš
ką darbą ir dabar Grigai- 
įtis, Širvydukas ir Vitaitis 
!tą kartoja ir sušilę gina.

Štai ką sako Grigaitis: 
“Juk agento; 12’ laiškas 
detektyvui SKerwoodui bu
vo rašytai rugpjūčio 2 d., 

:O dabar jau‘gruodžio mčne- 
kuką 

The Union’. |d>miteta$ 
hlafiMte 

nos iraicįės įosė^' 
’ žiĄoma, z h

Ar atsitiktų tas pats su lietu
vi d Aludėj imu? Nieko panašaus. 
Ir ągįtącija .už .važiavimą Sov. 
Respublikon . nesukeltų masinio 
htcjbtio; ūži vykinią. Viena, [dau
geliui svetimą kalba; ąntra, 7— 
jau?daugelis; apsiprato sų,šip 
Krįąto gyvenimu,; ir, > trečia, 
priįekyje stovinti draugai su
pra: ta savo papęigas, jog reikią 
bu^i\ir kovoti/ ten, kūr t gyvenu, 
nes to': 1 reikalctuja/i darfnninkiį 
reikalai. (Bet juk nereikia ma
stoid išvažiavimo, kad sudemo? 
ralįzavus judėjimą. Tegul tik 
čhb. trys veiklesni draugai išva
žiuoja iš nedidelės kolonijos ir 
judėjimui bus užduotas didelis 
smūgis.—Red.)’ .1

Mano nuomone, nei vienas 
drąugas bei draugė, kurie gali 
aktyviai dalyvauti šio krašto 
dabbinihkų judėjime, negali iš- 
va&iupti. Kur gyvenam, ten ir 
kovojam, kovojame už darbinin- 
kųį^tirėdy^ą,' Q įie j ieškomu 
kur?tai jau iškovotos darbinin- 
kųįįtvarkoš. Jeigu visi klasiniai 
susipratę darbihinkai iš visų 
kraštų, vyktų? SSSĖ? tai iš to 
įikL pąsidžiaUgtt? darbinihkij 

‘tai biitų'kaiįv ir

Mūsų iškelti aikštėn fak
tai, kad socialistiniai juoda
šimčiai iš “Forwardo” pasto
gės ir Sherwood Agentūros 
šnipai suklastavo “Save the 
Union Comįnįttee” laiškams 
rašyti blankos antgalvį,' la: 
bai sujudino tų juodašimčių 
ir šnipų lietuviškus agen-'kuotas, 
tųs. :Jau atsiliepė “Vieny- 
bes” Širvydukas ir “Nau
jienų’? Grigaitis. Bet, žino
ma, klaidą darė tie, kurie 
manė, kad tie du komunis
tų šmeižikai atšauks tuos 
šmeižtus ir pasmerks juo
dašimčius ir šnipus. Tai bū
tų prįeš jų prigimtį ir prieš 
jų laikraštinę etiką, kuri 
yra: šmeižk ir dergk ko
munistus.
' “Vienybės” Nr. 149 šir
vydukas pirmoj vietoj tei
sinasi, kad jis tą šnipo 
“No. 12” laišką paėmęs iš 
“Naujienų” ir todėl neatsa
kąs už jo autentiškumą. 
Bet yęliau gina tą patį laiš
ką ir; juodašimčius ir šni
pus, sakydamas:

Jei komunistai žinojo, tas 
laiškas suklastuotas esąs, tai 
kodėl nepaskelbė tuoj, bet lau
kė ištisą mėnesį? Ar negali
ma iš to vilkinimo pasidaryti < si 
iš vadus, jog komunistai ieško
jo būdų, kaip tą nemalonią 
teisybę suniekinti? Kaip žmo- 

. nės gali dabar komu n 
tikėti _ 
mėnešj' nežinojo, ar tas laiš
kas suklastuotas, ar ne? Jei 
jie buvo nekalti, t^i. tą turėjo 
žinoti lapkr. 12 d., o ne gruo
džio 8 d.
Prasimelavęs Pijus Gri

gaitis “Naujienų” Nr. 292 
taip pat primeta vilkinimą 
delei iškėlimo aikštei) “For
wardo” ir šnipų šunybės. 
Sako:

Keista, pagaliau, kad komu
nistai tik dabar susigriebė kel
ti aikštėn skirtumus tarpe 
“Forveyts’o” paskelbtos ir 
“The Coal Digger ’io” paduo- 
damos^blankos. šiandiez “Lais
vė” tvirtina, kad “tik akį už- 
.metus” matosi skirtumas tar
pe “tikrosios” ir “sufušeriuo- 
<osios” blankų; bet per treje
tą su viršum savaičią jie to 
skirtumo nematė arba visai 
nelaikė jo svarbiu dalyku! 
Šnipo raporto fotografija til
po spaudoje lapkričio m. 13 d., 
teČiaus nei “The Goal Dig
ger”, nei kiti komunistų laik
raščiai, kurie, be abejonės, bu
vo gąv£ daug laiškų 
ant “Sąve the Union” 
to blarikų, nepastebčjp tų trū 
kūmų, kuinuos .jpe? daįar ran 
da tame &>kutp£nię! U I ,

Ir įie nu rio,‘ kad jie i^vil 

prieš komjiiistųs; ir so- 
čialistfaiusį jųį&a&mčius ir 
šnipus. Jįe klaii$ia>j Rodei 
mes tuojaus, ^pamatę šnipo 
laišką “Forwarde”, nesu
rikome, jog tai žulikystė? 
Taip, mes nesakėme, jog tai 
žulikystė, kol neturėjome 
ant rankų dokumentalių 
įrodymų^ Mes niekados ne
rėkiame 
nieko, kol neturime ant ran
kų faktų, kol negalime juo
du ant balto įrodyti. Tik 
tokie Grigaičiai, Vitaičiai 
ir širvydukai yašo, taip 
sakant/ “nuo ausies”. Mes 
nėsame prasimelavę ir są
žines netekę laikraštininkai. 
Kad dokųniejitĄi$ f įrodytu 
kad galufitfeu numašfcuoti

Krąūjo nuleidimas. t Šūprapta- 
ma, nuvykę jie prisidėtų prie 
budavojjmo SSSR, pramonės ir 
lauko ūkio, bet tuo pat kartu 
nusilpnintų darbininkų judėji
mą savo kraštuose ir sustiprin
tų bei padrąsintų imperiąlistus 
prie puolimo ant SSSR.

Bet yra ir išimčių. Paimki
me tokius lietuvius, klasiniai su
sipratusius darbininkus, kurie, 
nepaisant geriausių savo pasi- 
aukavimij darbininkų reikalams, 
vis tik negali aktyviai dalyvau
ti darbininkų judęjime, ypatin
gai amerikiniam, nevartodami 
anglų kalbos ir tt. t (Bet juk 
užtenkamai yra darbo lietuvių 
darbininkų judėjime.—Red.) 
Ar del išvykimo tokių draugų 
nukentėtų mūsų judėjimas? Ir 
ar būtų nauda iš j u nuvykimo į 
SSSR.? '■

Pirmiausiai/kiekvieno krašto 
darbininkų judėjimas labiausiai 
ryirio ant to krašto gyventojų. 
Ątnerikoje tol nebus stiprus dar
bininkų judėjimas, kol 
plačiau , dalyvauti patys 
kiniai, čia gimę ir augę 
ninkai. Mes, ateiviai, 
pagelbinė spėka išvystymui to 
judėjimo ir revoliucionizaviniui 

agi- 'ta pačia kalba kalbančią, dar
bininkų, kad jie kartu žygiuo
tų su revoliuciniu judėjimu.

Mano supratimu, susiorganiza- 
vimas žemės ūkio komunos, bei 
keliu komunų, ii 
SSSR. didelės 
mums nepadarytų 
gai yra pasyvūs šio krašto dar
bininkų judėjime, tai kodėl 
jiems neprigelbėti susiorgani
zuoti ir nuvykt į SSSR., idant 
jie ten galėtų pridėti savo ener
giją prie budavojimo ūkio? 
Kiek teko patirti, tai gyvenan
ti SSSR, lietuviai komunistai 
(Rasikas) ir kiti manę, kad 
mes, amerikiečiaf, perdaug šal
tai atsinešame prie kooperaty
vų bei komunų.

Gerai suorganizuotos komu-
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LIETUVIS GRABORIUS

NORWOOD, MASS

GRABORIUS

BALZAMUOTOJ ASSKAITYKITE IR

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

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

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Bed Room Suite
Kitchen SuiteMACYS BROS.. FURNITURE CO
Tarpe Bedford Driggs Avenues

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro

T elepho

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Konikova, 
Kompani- 
laiko, kai 
trockizmo

Stagg 5043 1

UNDERTAKER

hOKmkmNmmH

PLATINKITE 

•'II..A!SVĖ”:

Room 32, Weitzencorn Bldg.
PUBLIC SQUARE

WILKES BARRE, PA.

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

susiviemju- 
(Hepos-rugpjūčio- 
m.) prieš Centro 
sekamai apibūdi- 
imperializmo:

(analyze) tų

Living Room Suite - 
Dining Room Suite 

Pečiai — Ice Box

(BIELIAUSKAS)
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS

direktorių suši- 
irgi 'bus viskas

Pareiškimas Amerikos Darbininkų (Komunistų) Partijos 
Centro Pildomojo Komiteto

Darbininkų I (Komunistę) Partijos ’ 
Diskusijos Pirm Suvažiavimo

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

Brooklyno apielinkėje.

veikiausia, •; nepa- 
Nes kas gi 

save svietui ant juoko

Lietuvaitė Fotografistė 
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų. |
MARGARETA VALINČ1US

Opozicija, tačiaus, savo pareiškime 
gruodžio 3 d., nusiskundė, kad Can
non vien tik

“Pretenduoja (nuduoda), kad jis 
laikosi Mažumos (tai yra, Opozi
cijos) platformos; jis tikrenybėje 
apleido kiekvieną principą, išreikš
tą tame dokumente.

“Jau Cannonas yra priverstas pa
sirodyti apleidžiąs Mažumos plat
formą, kada jis sako,- kad jis ne-

4* PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST.,

visur 
reikhlaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kniubuose, ant'.Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų > viršminėtaįs vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame apt 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškierhs žmo
nėms, 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 skrynutė 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 Dovąnoms Padaryti Special

peisybes ,užginčyti negajęs, tai 
jieško dūrnesniųi už’saYd, kad 
apsiimtų tų durnelių rolę su
lošti. Bet
vyks ta padaryti 
norės
pasistatyti ? O g$l p. šergalis 
tokį klausimą į organizaciją į- 
neša tuo tikslu, kad prirengt 
dirvą bėgimui iš B-vės, kaip 
kad savo laiku bėgo iš. L.S.S. 
kuopos? Nes čia kaip tik pa
naši komedija pasikartoja. 
Todėl Bendrovės nariai turi 
būti atsargūs su ta' p. šergalio 
pradėta komedija. 1

Kada įvyk 
rinkimas, tai 
atydžiaį aprašyta, nesėtas; da
lykas yra’ labai svarbus Nor- 
wood’o lietuviams. : Bitinai 
korespondencijai pasirodžius, 
visą NonvOodą sujudinę.,-- (

i ; Viską Girdėjęs.
Pasitarki! su Dr. Zins

Specialistu
Tūkstančiai vyry ir motery 

buvo sėkmingai išgydyta
Specialia naujbvinis gydymas, duo
dantis greitų ir Įtinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir 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 t

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 161h SI., N. Y.I p

Tarpe 41h Avė. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, UASS.
Rezidencija:

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

'el., So. Boston 0304 W.

Socialistinis” Republikonaš 
Nori Nusiplauti Purvus 

Bendrovės Vardu

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso, 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
xdduriu užkietėjimo, skilvio nemalu 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
Sleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

gų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
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 rrtūsu 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

i Baigiantis susirinkimui, šd- 
, cialistinis republikonaš’ p. šer- 
; galis pasiima balsą ir praded- 
i da :< “Jau gal visiems yra ži- 
inoma, kad aš tapau visaip ap
šmeižtas per laikraštį “Lais- 
ivę.” Todėl aš reikalauju, 
Į kad Bendrovė pareikalautų 
korespondentą atšaukti tuos 
šmeižtus arba kad Bendrovė 

; sušauktų viešą susirinkimą ir 
leistų man pasiaiškinti prieš 
visuomenę, nes toj korespon
dencijoj apsilenkiama su tei
sybe ir labai baisiai aš esu 
perstatytas. Todęl turi būti 
suteikta proga pasiteisinimui.” 

Vienas šinkorius, palei du
ris sėdėjęs, parėmė p. Šerga
lio pasiskundimą ir eina ap
kalbėjimui. Kalba Grybas.

“Jei šergalio nusiskundi
mas yra paremtas, tai pir
miausia turi būti skaitoma mi
nima korespondencija, tuomet 
galėsime diskusųoti, ar toj ko
respondencijoj yra šmeižtų, ar 
ne. Aš ją esu skaitęs, ir nie
ko nepastebėjau šmeižiančio.' 
Ten viskas yra tėfeingai apr
ašyta.” ;

Kalbą Mačėnas. V Aš irgi 
skaičiau {tą' Į 
ir apart vieno kito' aštresnio 
išsitarimo, korespondencija, 
abelnai teisingai aprašyta.” 

Kalba J. - Galgauskas. Jis 
nurodo, kad čia ne vieta tą 
klausimą svarstyti, kadangi 
korespondencijos nesame visi 
skaitę, tai ir nežinome, kas 
joj yra rašyta. Bet jeigu ten 
yra šergalis užgautas arba jis 
jaučiasi apšmeižtu, tai pats 
gali per tą pačią “Laisvę” pa
siaiškinti. Bendrovė nieko ne
turi tuo reikalu.”

Kalbą Zarubienė. “Aš skair 
čiau tą\ korespondenciją ir ten | 
baisiai apšmeižtas šergalis.” 
Bet p. Zarubienė nei vieną žo
dį nepažymėjo, kaip ten yra 
šmeižiama. Toliau tęsia, kad 
mes turime už šergalį užsisto
ti ir kad tą klausimą pavestų 
ištirti direktoriams, nes ten- 
esąs aprašytas direktorių su
sirinkimas ir t. t.

Kalba šinkorius, bet jo kal
bą neapsimoka minėti.

Kalba antrą sykį p. šerga
lis. Jis “rodo” širdį, būk jo 
širdis esanti su darbininkais 
ir t. t. Vadinas, širdis Vsu 
darbininkais,” o visas kūnąs ir 

policinė protas su republikonais, tai 
■ kas gi mums, darbininkams; iš 
J tavo “širdies,” jeigu ta širdis 
1 neturi kūno ir protb/ Ar žmo
gus,: /aktyviai veikdamas repu^- 
blikonų partijoj; galt i turėti 
gerus norus,’ gerą širdį link 

I darbininkų ? < Kas gi yra «re- 
jpubjikonų partija? Koki jos 
i tiks) ai link darbininkų ? Atsa-5 
įkymas aiškus ir trumpas: re- 
i publikonų partija , yra1 stam
biojo kapitalo partija. Jos s 
‘tikslai pataikyti darbininkų 
I klasę vergijoj ir kuodaugiau- 
sia iščiulpti iš x darbininkų 
kraujo ir prakaito, idant sau 
pasidarius didžiausius pelnus. 
Vadinas, ponas šergalis, to
kioj partijoj keikdamas su dū
šia ir kūnu, -atėjęs pas darbi- i 
ninkus drįsta rodyti savo šir
dį, kad ve, “mano širdis su 
darbininkais.” Taip gali elg
tis tik veidmainis ir tokiems p. 
Šergalio pasakojimams gali ti
kėti tik neišmanėliai.

Kodėl p. šergalis nori, kad 
Bendrovė už jį kal'bėtų? Jis 
yra ne durnas, žino gerai, kad

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

•WWW*WW WWWWWWWWW*
SS Bell Phone, Poplar 7546

» ADOLFAS F. STANKUS

(Tąsa)
Partija supranta, jog yra kas nors 

pamatiniai negero Opozicijos nusi
statyme, kadangi jinai (Opozicija) 
yra priversta permainyt savo pa- 
žvalgas tokiu svarbiu klausimu, kaip 
trockizmas, taip sparčiai ir taip 
griežtai ir takiu trumpu laiku, kaip 
kad nuo spalių 16 d. iki gruodžio 3 
<L Šią pastarąją dieną- Opozicija 
apsisuko visai atbulon pusėn ir pra
bilo ve kaip naujai ir visai priešin
gai tam, ką ji kalbėjo spalių 16 <1., 
dabar jau dėstydama štai kaip:

"Nukrypimai į kairę Amerikinėje 
Partijoje kyla iš tos pačios objek- 
tyvės padėties, kaip ir dešinieji nu
krypimai. ..

“Šie savo skaičium silpni elemen
tai (trockistai) links-ta prie to, kad 
prarast pasitikėjimą Komunistų 
Partijai ir galimybei josios augi
mo. Jie taipgi turi palinkimo pra
rast pasitikėjimą delei Komunistų 
ūntemącionalo ’abelnai. Tai tie ele- 

’ipentai praeityje ir šiandieną spie
tėsi ir spiečiasi apie trockizmą.”
Gal Opozicija norėtų, kad Partija 

patikėtų, būk Cannonas nuėjo j kai
rę nuo spalių 16 d., kadangi jis iš
leido “Militantą,” kadangi jis išsiun
tinėjo nepartijiniams asmenims 
priešpartijinius dokumentus, kadangi 
jis atvirai pradėjo savo ataką prieš 
Centro Pildomąjį Komitetą, prieš vi
zą Partiją ir prieš ištisą Komunistų 
Internacionalą ? šitokiame atsitiki
me Opozicija turėtų padaryt išvadą, 
kad Komunistu; Internacionalas ir 
jo Amerikinė Sekcija stovi dešinėj 
pusėj nuo Trockio-Cannono Kompa-, 
nijos. Ar Swabeckas nuėjo į kairę 
nuo to laiko, kaip jis viešai apsika-1 
bino trockizmą ir po to, kaip buvo 
jis išmestas iš Partijos? Ar buvu- ■

Partijos nariai Minnesotoj nuėjo , 
J ąFairę nuo to laiko, kai jie buvo iš- J 
mesti iš Partijos už palaikymą Can-1 
nono trockizmo, priedan prieš Ship- 
steado? O gal daktarė 
ponai Sulkanen, Askeli ii 
ja nuėjo j kairę nuo , to 
jie viešai prisidėjo prie 
"kairiojo nukrypimo”?

Iki kokių bedugninių absurdų, iki 
kokių nesvietiškų nesąmonių davėda 
tas Opozicijos politinis sumišimas ir 
bankrūtas! Jeigu žmogus remtumei- 
si tokiu klaidžių sanprotavimu, tai 
turėtumei padaryt ve kokią išvadą: 
Tie, kurie pasitiki Komunistų Inter
nacionalu, tai stovi dešinėje; tie, ku
rie prarado pasitikėjimą Komunistų 
Internacionalu, tai šie stovi po kai-

-

i ciuose 
riato). 
šio ir 
rėjimo) eina visose pramonėse tarp 
labiausiai išnaudojamų darbinin-

i kų...” (Pabrėžta Centro I’ild. Ko
miteto.)
Po to drg. Fosteris ir toliau pylė 

sierą ir ugnį ant Centro Pildomojo 
Komiteto, kaltindamas' jį, ' kad šis 
komitetas:

“Užginčija buvimą plačiai paskli
dusio ir visuotino traukimo j kai
rę arba radikalėjimo . tarp didžiu
mos Amerikos darbininkų...” (Pa
brėžta C. P. Kor.i.)
Tėmykite 

ron pusėn, 
sir.i klaidingo įkainavimo minėto ra- 

! “skrom- 
nesnio” ir nętoli-teisįngo padėties į- 
kainavimo, padaryto M;os pačios Opo
zicijos (tik, žinoma, jau be Canno- 
no), kur savo pareiškime gruodžio 
3 d. Opozicija jau sako:

“Procesas radikalėjimo (kairėji
mo), kuris lėtai, bet tikrai vyksta 
stambiose miniose Amerikos dar
bininkų. ..”

NOTARY PUBLIC

Mathew P. Ballas

Įspūdžiai iš L. A. P. Bendro 
ves Susirinkimo

i Tas Opozicijos maišymasis ir poli
tinis bdnkrūtas nėra nei naujas nei 

' netikėtas apsireiškimas. Tai »yra to- 
' kia jų sistema—vidujinė
Opozicijos ypatybė. Jinai padaro vi
są šuolj ištisai, pradedant nuo me
džiaginio suburžuazėjimo Amerikos 
darbininkų klasės (kaip kad Opozi
cija tvirtino) nuo birželio iki rug
sėjo mėn. ,1927 m., ir nušokant iki 
"staigaus, giliai einančio visuotino 
kairėjimo” (radikalėjimo) birželio 
mėn. 1928 m.; nuo Amerikos impe
rializmo jau "beveik pasiekiančio 
augščiausi^ savo išąugimo laipsnį” 
liepos mėn. 1928 metais iki tolesnio 
"nuolatinio augštyn vystymosi Jung
tinių* Valstijų imperializmo” gruo
dyje 1928 m.; nuo trockizmo, kaipo 
“socialdemokratinės ir kontr-revoliu
cinės tendencijos,” kaipo "dešinspar- 
nio nusistatymo,. kaipo “organiškos 
dalies dešiniojo pavojaus” spalių 
mėn. 1928 m. iki "trockizmo kaipo, 
kaipo kairiojo nukrypimo” gruodyje 
1928 metais.

Taip tai švitruoja “marksistinė” 
švituoklė Fosterio—“buržuazėjimo” 
iki Bittelmano — "suradikalėjimo” 
(sukairčjimo); nuo Bittelmano— 
“augŠčiausio išaugimų laipsnio” iki 
Fosterio—"vystymosi augštyn”; nuo 
Fosterio įkainavimo trockizmo, kaipo 
“dešinspamio nusistatymo” iki Bit
telmano įkainavimo "trockizmo, kai
po kairiojo nukrypimo.”

Ištiktųjų, jau beveik laikas, kad 
Fosterio-Bittelmano Opozicija, kuri 
savinasi (ideologinę Partijos vadovy
bę, kad ta Opozicija išspręstų, kat
ras katrą it kur veda—ar Bittelma- 
nas Fosterį, ar Fosteris Bittelmaną.

(Toliaus bus)

lizmo tųlės 
nonas yrą - 
pačiu pamatiniu klausimu Mažumos 
pažiūroje, būtent, į pasaulinę padė
ti ir Amerikos imperializmo rolę, 
Cannonas nesutinka, bet yra prie
šingas Mažumos pažiūrai.”
Tai ne tiesa, kad Cannonas atme

tė tą platformą, užVardytą “Dešiny
sis .pavojus Amerikinėje Partijoje.” 
Jis ftj&eiškė rezervacijas kas link į- 
verfffiimo amerikinio imperializmo. 
Bet kaip tik šiame punkte, įkainavi
me dabartinio Amerikos imperializ
mo, pati Opozicija irgi yra kaip tai 
pasisukusi atbulon pusėn ir pakei
tusi savo nusistatymą nesenai praė
jusiomis savaitėmis.

Bendroji platforma
sios Opozicijos 
rugsėjo mėn.. 1928 
Pildomąjį Komitetą 
no bėgį amerikinio

"Išlukštenimas
prieštaravimų subrendimo laipsnio 
parodys, jog Amerikos imperializ
mas Jau beyeik pasiekia augščiau-

8avo išaugimo laipsni.” (Opo- 
? ^įjos pabraukta.)

Bet šiandien Opozicija šneka tru
putį kitaip. Palyginkite tą augš- 
Čiau privestą jkhlnavimą dabartinio 
bėgio Amerikos imperializmo, kaip 
kad ji apibūdino Opozicija savo do
kumente "Dešinysis Pavojus Ameri
kinėje Partijoje,” liepos 17 d., 1928, 
palyginkite tatai su sekamu ameriki
nė imperializmo įvertinimu, kurį

Patarnauju v>iems nt» wKrrtumo 
įsitikinimi; ir /u>ymas nedaro del 
manęs jjrztumo. Ms.no ofisas at
darąs dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 
mane, o patarnausiu kuOgeriausia.

Opozicija patiekė savo pareiškime 
gruodžio 3 d. 1928 metais, būtent:

“Vidujinių ir išlaukinių Amerikos 
imperializmo prieštaravimų brendi
mas, kuris eina sąlygose nuolatinio 
augštyn vystymosi -Jungtinių Vals
tijų imperializmo.^.

"Kuomet amerikinis imperializ
mas vis Vystosi augštyn, ten yra 
bręstančių vidujinių ir išlaukinii; 
prieštaravimų.” (Pabrėžimas Cen
tro Pild. Komiteto.)
Tai ir vėl mainymas pozicijos. Lie

pos-rugsėjo mėnesiais Opozicija kal
bėjo apie Amerikos kapitalizmą; kai
po beveik “pasiekiantį augščiausią 
savo išaugimo laipsni” ir kaipo jau 
“išsėmusi savo rezervus.” O dviem 
mėnesiais vėliaus Opozicija apibūdi
no amerikinį kapitalizmą, kaipo “vis 
besivystantį auįgštyn” ir kaipo “nuo
latinį augštyn vystymąsi Jungtinių 
Valstijų imperializmo.” ,

Tas Opozicijos maišymasis ir po
litinis bankrūtas labai ryškiai pasi
rodo ir skirtume tarp Opozicijos vie
no įvertinimo radikalizacijos (kairė
jimo) darbininkų Jungtinėse Valsti
jose, įvertinimo, josios ■ padaryto lie
pos-rugsėjo mėnesiais, 1928 m., ir 
kito įvertinimo, josios padaryto pa
reiškime gruodžio <3 d.

Apie radikalėjimą kalbėdamas Ko
munistų Internacionalo Anglo-Ame- 
rikiniam Sekretariatui, liepos 17 d., 
1928 m., vardu suvienytos Opozicijos 
(Fosterio-Cannono-Bittelmano) prieš 
Centro Pildomąjį Komitetą, Fosteris 
pareiškė, kad esąs:

“...platus minių krypimas į kai
rę Jungtinėse Valstijose. Genera
lini (visu plotu) auga nepasitenki
nimas, kovingumas ir pasiryžimas 
kovon, pusiau-lavintuose ir nela
vintuose darbininkuose (sudaran- 

didžiumą Amerikos proleta-
Procesas plačiai pasklidu- 

generalio radikalėjimo (kai-

BOSTONO IR APIELINKEŠ 
SKYRIUS

Susirinkimas įvyko 5 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare. 
Viskas ęina tvarkoj, kaip ir 
paprastai. Išduotas ir f erų 
raportas. Iš raporto pasiro
dė, kad pelno liko 200 dolerių. 
Visi užsiganėdinę, kad fėrai 
gerai pavyko. Bet dąr liko 
keletas gerų daiktų nuo šių 
fėrų, tai nutarta surengti jų 
užbaigimą prieš naujus . me
tus, tai yra, 29 ir 31 dd. gruo
džio. O per naujus metus bus 
statoma opera “Bailus 1 Dak
taras,” tyurią loš* L. L. R. cho
ras naudai L. A. P.1 Bendro
vės. 1 ' 1 » ■ ■ I • ’ .

“plačiai pasklidusiu ir “visuotinu” 
kairėjimu “didžiumoj” Amerikos 
proletariato? Kur dingo bėgyje pas
tarųjų savaičių tas “visuotinas” ju
dėjimas *į kairę arba radikalėjimas 
“didžiumoje” Amerikos darbininkų 
klasės? Kodėl tas kairėjimas neti
kėtai ėmė taip "lėtai” judėti? Argi 
Amerikos darbininkų klasė per ke
lias paskutines savaites būtų patrau
kus į dešinę? Arba gal dabar, ap
leidus Canponui Opoziciją, šios ša
lies darbininkų klasė būtų perėjusi 
į dešinę? Ar šitokia Opozicijos mai
šatis ir jos ragožiai sudaro pamatą 
josios reikalavimui, josios tikram 
kompetentiškumui būti vadais Komu
nistų Internacionalo Amerikinės Sek
cijos ? Kas yra palmątiniai svarbu 
pastebėt, tai kad tie staigūs nusista
tymo keitimai smėlyne taip vadina
mos marksistinės analyzes (lukšte- 
nimo) įvyksta ne kokiais antraei
liais klausimais, bet įkainavime A- 
merikos imperializmo ir kairėjimo 
(radikalėjimo) šios šalies darbininkų 
klasės; o tai klausimai, kuriuos pati 
Opozicija savo pareiškime gruodžio 
3 d. apibūdina, kaipo "patį pamati- 

,__ _ ____ __ _  nį dėsnį Mažumos (Opozicijos) pa-
sutinka su ‘kai kuriais klaidingais Į žiūrose.” 
suformulavimais joje (Mažumos do
kumente) esančiais kas link pasau
linės padėties ir Amerikos imperia- 

>’ Kitais žodžiais, Can- 
priverstaš pareįkšti, jog

^ERAI P AT Al KO T’
• \

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. .999 
Grand St., Brooklyn, N’. Y. "GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir ■ svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi- 
iina ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

; t' 1 M. J. J. Urbszo,
Street,

jI Lawrence, Mass.,
I I i savo krautuvę

kas mėnesis po 
kelioliką šimtų

II parsitraukia. Net 
;j tolimą St. Louis

, . , '. (}Wq.) Ą. Lepo-
John' Naujokas nis, 2759 Arsenai 

St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs . apsieiti- Taip pat i drg. S. 
Reikayskas,, 214 Schuylkįll Avenue, 
Sbcntfndoahj kaip'o ągentds; tūkstan
čiais pąrsitraukia 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 Pėtro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 

bet ir kituose miestuose- 
aukite Restoranuose

į kitą jų apsivertimą ant 
nuo viršuj privesto bai

’Ir kas gi yra do pamatas visoms ,dikalėjimo (kairėjimo) prie 
tohĮoms klaidoms, įsiskverbiančioms į ’ 
UpokitTjoš'' rfdsistatymą ? Atsakymas 
aiškus. Opozicija yra susimaišiusi ir 
nuslbankrūtavusi visame savo lukš- 
tenime ir išvadose, josios padarytose 
kas link trockinio ir dešinspamio pa
vojaus mūsų Partijoj.

Ta maišatis ir bankrūtas plaukia 
pirmučiausiai iš to fakto, jog, Opo
zicija, esanti Partijoje (Foster-Bit- 
telman-Aronberg) vis dar tebestovi 
ant tos pačios platformos delei Jung
tinių Valstijų—“Dešinysis Pavojus 
Amerikinėje Partijoje.” Kuomet 
drg. Fosteris patiekė Komunistų In
ternacionalui savo poziciją (nusista
tymą) tame savo nelaimingame do
kumente, užvardytame "Dešinysis 
Pavojus Amerikinėje Partijoje,” tai 
jis pareiškė Anglo-Amerikiniam Sek
retariatui liepos 17 d., 1928 m., se
kamai:

"Šios grupes, vadinamos Canno- 
no ir Fosterio grupės, kas kart vis 

labiau ir labiau išvien dirbo (ko
operavo) nuo savo atvykimo į Mas
kvą metai atgal ir jos sparčiai vys- 
f^i linkui vieningo ir suvienyto ju-
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MENKEL1ŪNJŪTĖ

RENGĖJAIKviečiame visus atsilankyti

Worcester, MassWILKES-BARRE, PA.
oo
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O?

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

PUIKUS KONCERTAS
MILLER'S OPERA HOUSE

V T

ĮŽANGA 50 CENTŲ 
' IR 75 CENTAI f

GRUPĖ MONTELLIECIŲ: 
Mary Banevičiūtė, smuikininkė 
Albert Potsijis, smuikininkas. 
Anna Banevičiūtėj dainininkė. 
Zabarowskiūtė, pianistė.

niiiiioiiiiiiiiiiniiinii^

Pradžia 7 Vai. Vakare

)s k ome d i.i o 
nebuvo loštu, 
muzikalu -pr;

Sulig pareikalavimo šiuog cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinejame, 

kaipo užsakymus (orderius)

Dabar ‘ studijuoja- 
Įžanga i politinę ek|ono- 
” ši knyga yra parašy- 

klausimas

o

gruodžio 15 
:bs-barnuose 
aro, kokis

Netikėtai gauname progą girdėti sa
vo garsiąją dainininkę So. Bostone 
Worcesteryje ir Gardneryjc.

V. TLMANIS, Tenoras 
Puikiai prisirengęs dainuoti solus šiame .koncer 
te. Visiems bus malonu jį girdėti ir matyti.

įsikūrus Naujam Laisvės 
Chorui

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVE v

Juos^ išdirba
STANLEY PAUL

■SOL I U BOSTON, MASS. SOUTH BOSTON, MASS

Mūsų Veikimas

Wilkes-barrieciai pastaruo
ju laiku daro nemažą progre
są. Gruodžio 15 bus “juokų 
vakaras,” kur bus sulošta ke
lios juokingos komedijos ir da
lis muzikalūs programos. Gruo
džio 30 d. bus vakarienė; ren
gia L. D. S. A. 68-ta kuopa ir 
kada tik moterys rengia, pa
daro skanių valgių ir būna pui
ki programa. Kas buvo pir
mesnėse vakarienėse, tas ne
apleis ir šį kartą. t

Sausio 17 d. bus suloštas 
veikalas keturių veiksmų ir 
vieno paveikslo “Blinda.” 
“Blinda” žingeidus veikalas, 
jame atvaizduojama, kaip se
niau tūli žmonės kovojo su

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS:
K. MENKEL1UNIUTĖ, soprano, iš, Brooklyn, N. Y.
F. Stank ūdas, basso, iš Brooklyn, N. Y.
Seserys Paudukoniūtės iš Haverhill, Mass.
V. Tumanis, tenoras, iš Worcester, Mass.
J. Sabaliauskas, tenoras, iš Worcester, Mass.
Anna IJalčiūniūte, pianistė, iš Lawrence, akompanuos 

.virsminetiem solistam ir duos piano solo.
Laisvės Choras iš So. Bostono dainuos naujas dainas.

F. STANKŪNAS
Garsus mūsų dainininkas-bassaM 
jį girdėsime So. Bostone, Wor 
cesteryje ir Gardneryje.

Veikalas svarbus, todėl vi
si iš anksto įsigykite tikietus. 
Tikietai nebrangūs, galima 
gauti pas rengėjus ir šiose 
vietose: Edwardsville, Pa., K. 
Ęandarczyk, 613 E. Main St., 
A. J. Degutis,- 441 E. North
ampton St., W.-Batre, Pa., J. 
Griušelionį ir da daugelį kitų. 
Komisija paskelbs vilsas vietas, 
kur galima gauti tikietus.

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
M. BAJLCHUNAS. Savininkių* , Ta’oDhon** Rtngg 858*

Apie dvi savaitės atgal ši
čia įvyko pirmoji praktika 
naujai susiorganizavusio Pa- 
tersono Laisvės Choro, dau
giausia susidedančio iš High 
Schooles lankančių berniukų 
ir mergaičių ir kitų jaunuolių. 
Chore taipgi yra ir tam tikras 
nuošimtis suaugusių asmenų. 
Tikimasi įtraukt į naująjį cho
rą ir daugiau suaugusių, tu
rinčių balsus ir norą dainuot 
bei prisidėt prie bendrosios 
choro darbuotės.

Pas choristus matosi daug 
energijos, gyvumo ir pasiryži
mo iškelti chorą iki augščiau- 
sio galimo laipsnio. Kiti šios 
apielinkės chorai turi pasivak- 
tuoti, kad jaunutis patersonie- 
čių Laisvės Choras juos nesu- 
kirstų greitoje Ateityje.

Kiek laiko atgal čia gyva
vo bažnytinis lietuvių choras, 
bet jisai pakriko, nepalikdd- 
įmaa beveik nei pėdsakų 
Besimato jokios artimesnės ga-. nebuvo tokio 
Jimybės, kad jisai i 
iš numirusių, ypač dabar, kuo 
met pažangusis vietos jauni 
mas taip entuziastiškai buriasi. Taipgi 
į naująjį laisvąjį chorą.

Patersono Laisvės Chorui 
vadovauja Vladas Žukas, pla
čiai pagarsėjęs chorvedis, mo- minką 
kytojas Brooklyn© Aido, Mas- tas. 
petho Lyros ir ?' ’
no chorų ir maspethiškio Ufos 
Okteto.

Vadas VI. Žukas žada neuž
ilgo organizuot patersoniečių 
choro du kvartetus, vieną mer
ginų, kitą- 
choro narių

Choro 
mos kiekvieną panedėlio va 
karą, 8 vai. svetainėje po num 
62 Lafayette St., Paterson, N

į . jNantjicoke,; ^8. d., 7 vai. va
kare,

piftstone, 19 d., VaĮipčiaus 
svetainėje, 57;Builey Alley.

Wilkes-Barre, į >20 d;, 7-tą 
vai. vakare. •

Visose kolonijose drg. Ka- 
rosienė kalbės anglų ir lietu
vių kalbdse. šios prakalbos 
rengiamos tikslu suorganizuo
ti audėjus į N. Audėjų Uniją. 
Tad Visi dalyvaukite ir dėkite 
pastangas, kad kuodaugiausia 
būtų jaunuolių minėtose pra
kalbose , ypatingai , audėjai. 
Mūsų organizacijos turi rūpin
tis-, kad prakalbos būtų kuo- 
sėkmingiausios.

M. Žaldokas.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurių 
■ • Jūs Paggiddvot

Atsilankydami j čia garsina 
mus koncertus, paremsite darbi 
įninku. kovos dienraštį “Laisvę.”

knygą galės visur ątmujštii 
priešų daromus užmetimus 
ant darbininkų, ir tokio darbi
ninko niekas negalės suklai
dinti. Nedėlioj, 10-tą valan
dą ryte, visi būkite 206 S. 
Main St., Wilkes-Barre, Pa.

Pavyzdis Jaunuoliams
Iš Plymoutho J. Raguskutis 

lanko mokyklą anglų kalba ir 
jis gana gerai atsako į klau
simus ir diskusuoja kiekvieną 
klausimą. Tai pavyzdis vi
siems čia augusiems jaunuo
liams ir jaunuolėms. Jei jis 
gali lankyti mokyklą, tai ko
dėl negali* lankyti kiti?. Taip, 
visi gali, tik reikia noro ir pa
sišventimo. M. Ž.

' ‘ ALBINA LIETUVN1NKAITĖ

Ji pai-odyfe, ko verta yra smuiką kultūringo 
žmogaus sielai, kada patenka į Lietuvninkaitės 
rankas. 1 X

• LIETUVIŲ 'SVETAINĖ^
* f i j ’ i $ ■5 J i *' *

Kampas E ir Silver Gatvių,;f ’ So. Boston, Mass

Drg. Karosienes Prakalbos
Drg. Karosienes prakalbos 

to paties bus aįr šiose vietose: Parsone, 
į gruodžio 16 “d., 2-rą vai. po 

pamokos yra laiko- pietų. 7-tą vr 1. vakare • bus 
Scranton e.

Luzerne 17 d., 7-tą vai. 
vakare, 206 Oliver St.

STIPRUS VALGYDAMI

VA

Padirbi
Viduryj vien tik iš importuotų tabakų

Kas Bus Subatoj ? »

Kiekviehds ‘ Laisves” »skai 
tytojas, jos’’rėmėjas ir šiaip | 
darbininkas1 neturėtų pasilikti 
namuose šu baloj', 

ir diena. Dar V ii

j ; PORT| CARBONį PA'!
Gruodžio 5 d. 'vietinė A.L., 

j D.L.D. kuopa surengė draugui 
i R. Mizaraii prakalbas. Nors j 
| čia lietuvių priskaitomaU aįie.i 
60 šeimynų, bet prakalbų pa
klausyti • suėjo apie 20 ypatų. 
Mat, didžiuma mūs broliu ir 

' I :sesučių tebeklajoja bul’tų dau
sose, bijo išgirsti teisybes žo
dį. Keli pažangesni dirbo 
ink tino pakaitą, tai negalėjo 

ateiti. Kas smagu žymėti, tai 
naci didesnę dalį publikos su
davė moterys, kas angliaka- 
sykių srityj yra retenybe.

Drg. Miząra kalbėjo pirmoj 
temoj apie Lietuvą, ką fašis
tai davė šaliai bėgyje dviejų 
metų. Antroj temoj kalbėjo 
apie Pietų Ameriką ir ten gy
venančius lietuvius. Abi te- 
rpos labai žingeidžios, pamoki
nančios. šios prakalbos pali
ko gerą įspūdį publikoj.

i S. V. Ramutis.

GARDNER, MASS.
Dainuok Menkeliuniutė-Januškięiiė, F. Stankūnas ir bus daugiau įvairumų

prisikeltų t bus minėtoj d 
loštos juokin? 
kurios niekad 

bus ir 
grama, kurią 
smuikininkai ir kiti muzikai 
Kiekvienas atsilankęs darbi 

i būsite pilnai patenkin- 
Įžanga t:k 35c ypatai 

Newarko Siety-;Po programai bus įvairūs žai
slai. Visi būkite.

Naujasis Choras padarys 
pirmąjį viešą savo pasirody
mą netrukus po naujų metų, 
kuomet jie turės savo vakarą 
šokių su programa.

Choro nariai ir simpatikai 
yra kviečiami daryt pastangų, 
kad pritraukt į chorą kaip ga
lint didesnį skaičių narių.

i Chorui taipgi pageidaujama 
yra turėti garbės narių, iš dar-* 
bininkų ir pažangių biznierių, 
kurie negali arba nenori patys 
dainuot.

Choro Patronas.

Gardner, Mass. GARDNER, MASS

Subatoje, 15 d. Gruodžio (December), 1928

KONCERTAS 
\RENGIA A.L.D.L.D. 11 KUOPA

ĮVYI^S NEDĖLIOJ

16 d.Gruodžio-ŪBcemb8r,1928
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 Endicott Street, Worcester, Mass.
PRADŽIA 2:30 VA L. PO PIET

Programą Išpildys Geriausi Artistai-Dainininkai
K. Menkeliūniūte, dramatiškas sopranas, iš Brooklyn, N. Y., 

kuri nuolat dainuoją amerikoniškuose teatruose..
F. Stankūnas, iš Brooklypo, vienatinis lietuviu bassas, kuris ir

gi dainuoja amerikoniškuose teatruose.
P. Kurgoniūtė iš. Lowell, Mass., linksmins visus.
V. Tumanis, žymus dainininkąs-tenoras, wpreesterietis.
E. Endzeliūtė, iš Worcester, Mass., labai atydžiai pasirengusi 

šiam koncertui. .
Albina Lietuvninkaitė,. gabiausia smuikininkė.
J. šabajiauskas, tęnoras, Worcester!©.
JF. Supiėniūtė, klasiškų šokių šokikė.

Mokykla
Kelis kartus jau buvo pa

garsinta, kad yra atidaryta 
mokykla; diskusuojami įvai
rūs klausimai, kas reikalinga 
kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei^. Jau kelios pa
mokos buvo. Kurie lankėsi, 
visi išreiškė savo mintis, rišo 
klausimus. Dar daugelis cįrau- 
gų ir draugių nedalyvauja mo
kytoj, kurie būtinai turėtų 
dalyvauti 
ma ‘ 
miją 
ta lengvoj kalboj 
papkut klausimą seka. Per- 
jstUdijavęs darbininkas minėtą
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WATERBURY, CONN WATERBURY, CONN
JUOZAS KAVALIAUSKASSYLVIA

DVIEJŲ AKTŲ KOMIŠKA OPERETĖ

STATO SCENOJE: LYROS CHORAS

Subatoje

Gruodžio
Dęceiųber, 1928 ■"Mokykla sra Reputacija1

Pradžia 8 vai. vakare

MARCY BATHS

VYRAMS

$2-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N> Y.

Kviečia visus

GARSINKITĖS
Seno Vinco Prakalbos

LAISVĖJE

Stata

Greenpoint 5765

10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE

Duodu reikalingų patarimų ir patarnavimų
TOĘANAŠ su geriausiu garantuotu patarnavimu,

Mm

Miestas
Miestas

MOTERŲ
DIENOS:

Panedeliais ir
Utarninkais

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ H

ištaisytas iš lauko ir ii 
Kreipkitės tuojaus pas

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

gerų pirki- 
krautuvių. 

imus ir per-

ir malkas, 
toliau kaip

VAKOIČTES

Įžanga $1.00, 75c., 50c., Vaikams 25c

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telephone, Stagg 8326
9745

Dabar nariai turi daboti 
kada įvyks kuopos susirinki 
mas, lankytis skaitlingai ir /iš
sirinkti protingus 
valdybą

16 d. gruodžio kalbės Senas 
Vincas, 103 Green St., Venta

žmones
11 Kp. Narys,

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

ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo. skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleisim© dešimtų procentą,

12 ieim^mj irhędinj 
netoli nuo nauj*’’ - 
Rendų ątneša $ .
kė $17,000. Ijmokėti nemažiau 
kaip $1,000, likusius išmokėsite 
pandomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei .norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir

Panedėfiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utandnkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

bijau, kad jam neatsitiktų 
kaip Tarnui Matui.

oponentą gavo ( ?— 
Aš pamenu, pereitą 
mainierių gelbėjimo

J. Bųlauka
Kunigaikštis Tobbytum

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimos Rusiškas, Turkiikas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys? 
taip -pat •MES'"/'”*?’*" -------  ’ „ 1---------
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
į TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Puląski 1090

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliotais

dieną ir naktį

TELEFONAI:
-------------- Oregon 51SI
_________ Main 9669

2 šeimynų 
kampinė 
metus.
mažiau kaip $1,000 
mokės to nardo rendos 
gali [daryt gerą_ pragyvenimą. Pa 
tyrimas ne i “ ' 
gera, vieta ♦ gyvenimui daryti, 
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo 
Naujai' 
vidaus.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-9474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ar taisyti visokią 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą^ visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininką, šoferių, mechaniką, 
taipgi ir moteriškių klases. ‘
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets
21 Metai, kaip {steigta New York City

EMBASSY JEWELRY SHOP 
Lietuviška Krautuve

-jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojau. ; 
traukinį, laivą arbTi orlaivį ir ?.i- 
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

Didelis Trūkimas S. L. A. 11 
Kp. Susirinkime

Gruodžio 6 d., vakare, įvy
ko kuopos metinis susirinki
mas, 103 Green St. svetainėj. 
Nors S.L.A. konstitucija ir sa
ko, kad į metinį susirinkimą, 
kada įvyksta-kuopos valdybos 
rinkimas, sekretorius turi pa
siųsti užkvietimą į susirinki
mą visiems narįams, tačiaus,! 
šį susirinkimą valdyba to ne
padarė. Ponas žemantauskas, 
finansų sekretorius, pasiuntė 
užkvietimus tiktai tiems na
riams (bobelėms), kurie jam 
yra žinomi, kad balsuos už jį 
ir Tareilą, o kitiems nariams) 
nesiuntė, nes iš trijų šimtų na-l 
rių, kuopos susirinkime daly
vavo vos 48 nariai.

Ir kada priėjo prie kuopos 
valdybos rinkimo, tai ve kokią 
tvarką pirmininkas P. Ažuna- 
ris vedė. Ponas žemantaus
kas, 'finansų sekretorius, pats 
išdalino korteles ir pats vėl 
jas susirinko. Nominacijose 
ant pirmininko daugiausiai 
gavę balsų apsiima J. Bartkus, 
Ažunaris ir ponas Tareila. 
Viskas gerai eina. Ponas že
mantauskas, surinkęs korteles, 
iškratė Mš kepurės ant stalo. 
Tareila ir dar pora fašistukų 
skaito' balsus. Iš karto Tarei
la skaitė smarkiai s 
ant veido, kaip savo 
randa parašytą. Tačiaus, tuoj 

silpnėt ir ant galo, 
pono Tareilos rankos 
drebėt. Aš maniau, 
nuomarį turi. Paga-

Praktikos pamokos, 'išardyt, sųtai- 
syt ir sudėt j visokius frįfotoruėJ k 
apie elektrą, važiavimą ; ant fijbd- 
kių kainų mašinų. ir ant? Fordo. 
Pilnas kurdas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietdviiį ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16jnetų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEvI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cob 14th St., N. Y.

Gerbiamoji Philadelphijos ir 
apielinkės visuomene! Malonėkite, 
atsilankyti ant Lyros Choro meti
nio parengimo. Ši operetė yra 
viena iš gražiausių kaimietiškų 
veikalų. Lošime dalyvaus 
Lyros choras; dainuos suvir 
dešimts dainų. : Akompanuok 
orkestrą po vadovyste J. Jį 
konio. 
scenerijų ’ kuo puikiausias. 1

Hali, 8 vai. 
žinoma, Seno 
žmonės myli 
prakalbas dau^,.susirinks.

L. U.'P'. K. Narys

pradėjo 
žiūrime, 
pradėjo 
kad jis 
liaus, truputį atsipeikėjęs pra
neša balsavimų rezultatą: J. 
Bartkus 22 balsus, Ažunaris 
17, na, ir jis pats, Tareila, 11 
balsų. Vieni nariai ploja, kiti 
šypsosi. P. žemantauskas at
sistojęs, rėkia, kad jis nesutin
ka su šitokiu balsavimu, kad 
Tareila arba Ažunaris neiš
rinkti pirmininku ateinantiems 
metams. Ir ponas žemantaus
kas reikalauja, kad būtų nau
jai renkama. Sako, su Bart
kum nenoriu būt kuopos val
dyboj. Ir jeigu jūs jį, Bart.

DAR VIENA NEGIRDĖTA 
PROGA SO. BOSTONE 

namas ir krautuvė, 
vieta. Rendos $820 į 

Kaina $6,500, įnešti ne- 
Likusius iš- 

Žmogus 

būtinai reikalingas; 
ne-

LIETUVIŠKA A ĘUŠERE
Baigusi ir praktikavusi prie Dorpato Universiteto

vakare. Kiek 
Vinco raštus 

kaitytįi, tai ir į

WALTER GARŠVA ?
3194 Fulton Street ' t Brooklyn, N. Y.

Du Geriadsi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę

Parūpinam mortgičiūs namams ir 
ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus, 
Jnšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes 'visuomet turim 
nių—namų, ūkių .if 
Meldžiam kreiptis pas 
sitikrintk į | x

Parduodam anglį#- 
pristatom į namus h.ę 
12 mylių nuo Basfonbi

PARDUODAM ? " “
IR SIUNČIA)

Į VISAŠ iškjLlS

CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EA Cattln JuAilUl!) Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—UtJMlU
M. TEITELBAUM, Manądžeris

Nanjai perdirbta RusiškaLTurklška Pirtis dabar atidarė naojanrio* 
rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRJMUI VANTOS VELTUI

aš rezignuoju iš sekretoriaus. 
• ■ Tuojaus vienas narys nurodo, 

kad S.L.A. konstitucija laiduo
ja visiems nariams lygias 
teises ir jeigu sulig S. L. A. 
konstitucijos didžiuma balsų 
J. Bartkus tapo išrinktas, tai 
jis ir turi pasilikti pirmininku, 
o ponas žemantauskas dar 
nėra išrinktas kitiems me
tams, tai nėra jam iš ko nei 
rezignuoti. Mes šiandien 
rinksime visą valdybą, tai ir 
j pono žemantausko vietą iš
rinksime kitą. Bet kas tau ! 
Visa ^dabartinė kuopos valdy
ba kėlė didžiausį lermą. Gir
di, mes nenorime bolševikų! 
Tačiaus, turiu pasakyti tikrą 

fa tiesą, kad 11 kuopoj randasi 
vos pora bolševikų simpatiza- 
torių. Bet kad narius apmul- 
kint, o žemantauskas su Ta
reila kuopos valdyboj pasilai- 
kytų< tai bile kokis narys 
jiems nepatinka, tuojaus jį ap
šaukia “bolševiku” ir atliktas 
kriukis, kuopoj vardo tu jau 
neturi.

Aš dar noriu primint, kad 
tokių gaivalų, kaip Tareila su 
Žemantausku, vargiai kur be
rastum* Ypač Tareila iš* tų-| 
pačių darbininkų gyvena ir' 
kartu tuos pačius darbininkus, ' 
savo duonpelnius, kėsinasi j 
mušti. Kad ir šiame susirinki-1 
me Tareila laksto po svetainę 
kumščias sugniaužęs ir kelia 
trukšmą, kad jį neišrinko pir- 

fy mininku. Pripuolęs prie vie
no nario, abi kumščias su
gniaužęs, išsišiepęs, pajuodęs, 
kaip katinas, į žmogų nepana
šus, suka apie akinius tam 
žmogui, koliojasi, keikia, sa
ko: “Aš tau snukį sumušiu. 
Tu, sudžiūvėli komuniste!”' 

žemantauskas pasenęs, gal 
tuoj mirs, bet pykstasi su žmo
nėmis, keikia, rėkia,’ laksto 
nuo vienos moterėlės prie ki
tos. Pati valdyba kelia dk 
džiausį lermą, kad nariai jais 

f nepasitiki. Pagaliaus, susirin- 
j kimą uždaro ir liko nepabaig- 
\ tas rinkimas kitų valdybos na-

IQŠ|ONE. > 
jąį hamaš, visai 
Išvesto bulVaro.

00 į metus. Pre- 
tmokėti 

likusius 
Dabar

‘Tarpininkas’—‘The Mediator’ 
Vaisbinės Literatūros Mėnraštis, Lietuvių Kalboj 

Pirmutinis ir Vienintelis Amerikoj, 
su Anglų Kalbos Skyrium

Pašvęstas . nąudįngUms pataliniams apie I^ąl-^festšte, .. Apdraūdą, 
Mprtgičiiiš ir/kifus, įie judinamo; turto reikalus- Paįvairintas eilėmis su 
gaidbmišjsyėikatos skyrium, Jlegąliškais patarimais,beletristika ir 

ūmorisilniais pasikalbėjimais', nhūdai visas lietuviu išeivijos. Didelio 
formato,'-, ne inažiau 32 puslapių, Pirmieji pumeriai vietiniams duo
dami dykai. Iš toliau prisiusite 5 centus- krasos. ženklu persiuntimui. 
IŠeidineja reguliariai kiekvieną mėnesį. Reikalaukit, šiuo adresu: 

“TARPININKAS,” 32Ž West Broadway, South' Boston ,Mąss. , .
. , \ } J į t Lįęidejšs Ą. J. Kupstis. '

A. GORBALEVSKA .
296 Bedford Averiue '' ' ‘ ’ Brooklyn, N. Yv

1 x i k

Kampas Grąnd Street . v ;

ir visas— Lyros! Choras

visas
Š dvi- 

gera.i
rčiu-.> j

Prirengimas kostiuihų į ir
• .i, • t ■ , j . . '

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas prieias.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie Tartoj* 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
į (Miltelius nuo šalčio)

jokią ialčių nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok uuo saro 
amžino prieiol

URBO LAX TABS
(25 tentai už skrynutę)

yra tai kanuoli priei kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—-kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligą.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiikų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone i Greenpoint 1411

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Aye., Kamp. Clermont, Ma&peth, L. L, N. Y

• ., • Tel. j Juniper 9796
Biąsdami pinigus su savo adresu, nžraiykitei 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANKi___________________ ____

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERL už kuri 
malonlsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ____ _____ _________________________________

N. Statkevičiūtė iHiiįiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiHiiliiiiiilllHliiliiiillIiiuilu  ̂
“Sylvijos” rolyje.

UKRAINŲ SVETAINĖJE
849 Franklin Street, Philadelphia, Pa

AI iniDSTIC 332 WEST BROADWAY 
• J» So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
Ofisp Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ .

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Bell____
Keystone.

NAUJAUSIOS MADOS 

RUSIŠKA . PIRTIS TURKIŠKA

Sandarokų ir Socialistų Šerai 
Nupuolė

Gruodžio 7 d., Lietuvių 
Ūkėsų Politiško Kliubo įvyko 
metinis susirinkimas ir buvo 
valdybos rinkimas. Pažan
gieji arba, kaip atžagareiviai 
vadina, bolševikai, išrinko be- 

■ veik visą savo valdybą, išsky
rus užrašų raštininką ir kasie- 
rių, kadangi tiedu žmonės už- 

jte.ktinai geri. Ypatingai Sėn- 
: kus bandė “runyti,” tai vos 
gavo 7 balsus. O keli metai 

’atgal Senkus , sakydavo, .kad 
be jo draugystės neapsieitų. 
Toksai buvo, populiariškas 

j žmogus, o dabar kas?... Ta- 
i mas Matas stovi biskį augš* 
čiau už Senkų, bet labai daųtf 
nupuolęs. Kaip jam kas pasadj 
kydavo, kad jo seras nupuo-j 
lęs, tai netikėdavo, todėl ir iš
mėgino, bandė,! nabagas, “ru-į 
nyti”'ant pirmininko ir kasie- ' 
riaus ir abudu sykiu buvo 
skaudžiai supliektas, net ir’ ’ 
patsai nusiminė. O brolis 
Orantas, kaipo sandarietis ir 
geras bolševikų keikūnas, tu
rėjo didžiausią, viltį aplaikyti 
finansų sekretoriaus vietą ir 
jo broliai tikėjosi, kad jisai 
pasiliks savoj vietoj, nes nomi
nacijose daugiau balsų gavo 
už savo oponentą Vosylių. Net 

šypsą į ir žemantkus, S.L.A. 11-tos 
vardą} kp. diktorius, pareiškė, kad da 

ant Orantos yra viltis, ar gal 
bolševikai tiktai baikas kre
čia. Taip ir buvo, 10 balsų 
už savo oponentą gavo (?— 
Red.), 
vasarą 
komitetas buvo parengęs pik
niką mainierių naudai. Viena 
moteris rijiko pinigus ant blan- 
kos ir paprašė brolį Grantą, 
kuris atidarė savo armoniką ir 
pradėjo keikti mainierių gel
bėjimo komitetą ir visus, ku-' 
rie dirba delei gelbėjimo mai
nierių. Ta moteris sako, tu 
103 kliubo (?—Red.) sekre
torius. Jisai atsakė— taip, o 
ką tas turi su tuo? Moteris 
pridūrė: bet kitais metais ne
būsi.
Keli Žodžiai apie S.L.A. 11-tos 

Kuopos (Susirinkimą
S. L. A. 11-tos kuopos na

riai turėtų imti pavyzdį iš 103 
Kliubo ir šluoti carus iš 11-tos 
kp. taip, kaip nušlavė Tarną 
Matą, kuris norėjo .. pasilikti 
caru. Ponas žemantkus 6 d. 
gruodžio pasiskelbė caru, bu
vo išrinktas didžiumos narių 
pirmininkas. žemantkus su
kėlė trukšmą ir privertė užda
ryti susirinkimą. Dabar šauk
siąs nepaprastą susirinkimą, j 
bet nežinia katrą dieną. Aš-

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Pąnedeliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
I VAIKAI

|lįldžiaini utarninkais

Rji.ąjĮi na rąimuviaiuvi imi ar
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VIETOS ŽINIOS

(296-298)

417 Lorimer Street

m a

IŠRANDAVOJIMAl

REIKALAVIMAI Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

296-298)

RAJIEŠKOJIMA1

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

MAN SVARBU

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

PARDAVIMAI
paša

lokalo vai
J. IR O. VAIGINIS

214 Perry Avenue

CASTON ROPSEVICH

Sako, kad choras

Mik

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Rengęjai.
(296-298)

sekre- 
po 35

SVARBU 
NEWYORKIECIAMS

i, Gaminami Lietuvišku 
Amerikonišku Stilium

KAIP EINA PARTIJOS 
DISKUSIJOS?

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

biznį, 
sumą 
rant,

MUZIKA, DAINOS, 
KLASIKINIAI ŠOKIAI
VAKARO VESTUVIŲ 
ŽAISLAI

gerai 
būsiu 
kieta

i Ateinantį sekmadienį 
svarbios

(“Laisves” Name), Brooklyn, N

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matimėsi. Būtų linksma pasi
matyti. ?

Kurie dar nepažįstate mūsq, tai del pa 
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti

ELIZABETH, N. J. A 
Lietuvių Darbininkų Progreąyvis

A. IV R. Kom. 
Navaiinskienė, 

(298-300)

kuopų bei 
teatrališką, veikalą 

tai malonėkit 
j mes mielai atly- 

F. Naunik, East Shore Rd., 
(298-299)

lioj, 16 d. gruodžio, savo kambariuo
se, 69 S. Park St. Prasidės 8-tą vai. 
vakare. Kviečiame visus atsilankyti, 
nes bus tai naujo Rengėjai.

(297-298)

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero laku u 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų $ 
MStelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

kad šitas 
gana rim-

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo New Yorko dis- 
triktas šaukia svarbią konfe
renciją ateinantį sekmadienį, 
2-rą vai. po pietų, reikale gy- 

New Bedfordo audėjų, 
Juos 

, kad jie da- 
Jiems reikia 

teisme. Visos 
organizacijos 

delegatus į šią 
Nes audėjų gy-

Vaitukaičio ra- 
Pats raportas buvo 

stovio.

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUČDU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand Stn Brooklyn, N. Y.

nimo 
kurių 662 laukia teismo 
suareštavo todėl 
lyvavo streike.
padėt apsiginti 
darbininkiškos 
i u retų prisiųsti 
konferenciją, 
nimas ,yra mūsų visų darbas.

Konferencija įvyks Irving 
Plaza svetainėj, kampas East 
15th St. ir Irving Place, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

įvyks 
paskaitos. Kalbės 
Kaškiaučius temoje 

Tai 
rūšies paskaitos 
Dr; Kaškiaučius 

daug , pamokinančių 
sveikatos klausime;

WILKES-BARRE, PA.

L. D. S. 68-tos kuopos narės ,'ren- 
epaprastdi puikią vakarienę IV 

subatoj, 29 d. gruodžio, po 
Main St., virš Irving te- 

Pradžia < 7

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

apsigyvenę New Yorko 
suprast anglišką kalbą, 

geras uždarbis. At- 
nuo 

-Miri-Ko Corp. 
New York

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street , 
PHILADELPHIA, PA.

Serędomis ir ketvergaisf 
1218 So.' 10th St., Camden, N. J.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
; >51»J • Į | ' t. ’ * ) į v ‘ j i
! ; | Kiekvienas iš mūs^ gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
! visokios- mūsų Vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
i vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną liga, žirtodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

■tuyiškų Ždlių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žeiniau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir, už daugiau.;
Apynių
Aviečių uogi 
Aidžių sėklt 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų

REIKALINGA nevedusi moteriške 
už pusininkę-partnef į restauranto 

Priimsiu už labai prieinamą 
pinigų.—White Eagle Restau- 

277 Driggs Ave., Brooklyn, N. 
(298-300)

lokalo 
senas 

Jokūbas

BINGHAMTON, N. Y.
Liet. Dari). Sūsišelpimo Draugijos 

.metinis susirinkamas, įvyks gruodžio 
(Dec.) 16 d., 1928, m., Lietuvių Sve
tainėje, nuo 1 vai. po 'pietų.

Visi nariai malonėkite ateiti, nes 
bus renkama nauja draugijos val
dyba. , LąJ.S.D. Sekr.

. B. Zmitraite.

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17 kp. priešmetinis’ su

sirinkimas įvyks 16 d. gruodžio, 10 
vai. ryte, savuose kambariuose. Vi
si nariai pribūkite, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti. Taipgi 
šiame susirinkime bus renkama kuo
pos valdyba 1929 m., nuo kurios pri
klausys mūs kuopos augimas sekan
čiais metais. ' '

A Fin Rast. S. S. Garbačauskas..

džioje gruoa^io mėnesio kiek 
vienų metų.

Delegato F 
portas 
perbėgimas dirbtuvių 
Pasirodo, kad dirbtuvės di- 

jdžiumoj pabaigė darbus, o ki
tos da baigia ir bosai reika
lauja nuo darbininkų visokių 
koncesijų ateinančiam sezonui. 
Vaitukaitis primine, kad turė
sim apkalbėti tuos visus bosų 
reikalavimus nuo darbininkų. 
Irgi prisiminė Žiugždos,dirbtu
vę, kad .pas Žiugždą buvo 
dirbtuvėj negražių pasielgimų 
pereitais laikais, kadangi ,to
je dirbtuvėje buvo bosas čer- 
manu ir da Pildomos Tarybos 
nariu. Tat turėjom prie pro
gos ištirti, kad jis yra bosu, 
tuomet mes jam nuėmėm uni
jos valdybos viršininkystės tei
ses. i

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188-tos kuopos metinis 

susirinkimas bus nedėlioj, 16 d. 
gruodžio, po No. 3014 Yeamans St., 
10-tą vai. ryte. Draugai ir draugės, 
pasistengkit dalyvauti šiame susirin
kimą, nes yra svarbių reikalų. Bus 
renkama nauja kuopos valdyba. 
Gausit naują knygą. Valdyba.

(297-298)

suktinį ?—ateikite

PASIRANDAVOJA šviesus kamba
rys, gesu apšildomas, vienai arba 

dviem ypatom. Matyti galima va
karais iki 8 vai. Kreipkitės po No. 
164 Leonard St., dvejais trepais, 
Brooklyn, N. Y.

Lokalo Korespondentas, ■
J. Stakvelevičius

“Lietuvos bokso čampionas 
Juozas Vincą manąs netrukus 
išvažiuoti į Ameriką 
lankysiąs garsųjį 
lietuvį boksininką 
kauską, su kuriuo 
gęs ryšius. Uoliai

spausdina 
pagar- 
bet ir 
kumš-

GRANI) RAPIDJŲ MICH.
A.L.D.L.D. 66-ta kuopa yra įstei

gus lavinimosi mokyklą. Dabar bus 
studijuojama knyga {‘Valstybė ir 
Revoliucija.” Lavinimosi pamokos 
įvyksta kas 'sekmadienį, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
svetainėj, 1057 Hamilton Ave. Drau
ges ir draugai, kurie interesuojatės 
šių dienų gyvenimo klausimais, tai 
lankykitės į šią mokyklą. Apart stu
dijavimo minėtos knygos, bus ir dis
kusijos Įvairiais klausimais. Žinote; 
kad padiskusuoti ir apsvarstyti įvai
rius klausimus yra labai naudinga 
kiekvienam darbininkui. Tat nepra
leiskite tų progų. • Komitetas.

(298-301)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

mė ; Kairys ir Michelsonas. 
'Kairys gavo 90 balsų, Michel- 
j sonas—61. Finansų sekreto- 
; rium išrinktas ateinantiems 
metams J. Kairys.

Į Joint Boardą išrinkta : J. 
Stakvelevičius ir M. Nazvec- 
kas. I Board Direktorius iš
rinktas Jankaitis.

Į Pildomąją 'Tarybą išrinkta 
Lengvinas, Pauliukonis ir Jac
kus. Į Trade Boardą išrink
tas Masiulis.

Kadangi A. Žilinskas neap
siėmė ant toliaus būti kores
pondentu, tai kandidatavo J. 
Stakvelevičius ir Glaveckas, 
J. Stakvelevičius gavo *93 bal
sus, Glaveckas—70. - Ateinan
tiems metams lokalo kores
pondentas bus J. Stakvęlevi- 
čius.

Nutarta vienbalsiai lokalo i

ma nuo kavalkų, tai- sako', 
kuom mes blogesni už kitus.

Tat susirinkimas padarė iš
vadą, kad kurie dirba jau nuo 

i dirbti viešai

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožią
Remunėlią
Beneso plokščlukią 
SalmėČių 
Šalavijų ‘ 
Seneso lapeliu 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo J mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą:

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
rhoBS, Greenpoint 1017, 1860-1H4

Gruodžio 12 d. buvo kriau
čių 54-to skyriaus nepapras
tas susirinkiihas. ,

Pirmininkas Jokūbas jšark- 
vietis ■ atidarė susirinkimą ir, 
kaip paprastai, pasiskyrė sau 
keletą maršalkų del suskaity- 
mo balsų reikalui prisiėjus.

A. J. Bekampis, lokalo sek
retorius, perskaitė protokolą 
iš pereito susirinkimo ir tapo 
priimtas vienbalsiai. Finansų j 
sekretorius A.: Žilinskas išda
vė apyskaitą.

Iš Pildomos Tarybos rapor
tas išduotas ir priimtas. Bet 
tūli dalykėliai reikėjo iš ra
porto apkalbėti. Mat, Pildo
moji Taryba padavė sumany
mą, kad būtų du sekretoriai, 
vienas lokalo, o antras Pildo
mos Tarybos tarimus užrašinė
tų, kadangi Pildomoji Taryba 
yra susekus,, kad praėjusiu lai
ku .vienas būdamas lokalo .se
kretorius paliuosavo nuo sa
vaitinių mokesčių savo moterį 
ir taip savo gerus frentus. Jei- 
būtų du -sekretoriai, tai tokių 
šunybių neįvyktų.

Lokalas sutiko su tuo ir iš
rinko antrą sekretorių į Pil
domą Tarybą Michelsoną. 
Taipgi lokalas paskyrė ir meti
nes užmokestis. Abiem 
toriam bus apmokama 
dolerius.

Toliau sekė/ rinkimai 
pirmininko. ■ Išrinktas 
lokalo pirmininkas 
ŠarkVietis. . ,

Finansų sekretoriais apsiė

čepronėlių
Čobrių
Cyščių J
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių

KONFERENCIJA GYNIMUI įtvirtina, kad šį sykį bus tikrai
AUDĖJŲ

WORCESTER, MASS. f ‘ ’
Pirmą sykį šiame mieste bus toks 

gražus koncertas nedėlioj, 16' gruo
džio, Lietuvių svetainėj, 29 Endi
cott St. Pradžia 2:30 vai. po pietų. 
Programos išpildyme dalyvaus ge
riausi dainininkai ir muzikai, kaip 
tai K. 'Menkeliūniūtė, F. Stankūnas, 
abudu iš Brooklyn, N. Y.; P. Kur- 
goniūtė, iš Lowell, Mass., E. Endziu- 
liūtė, Lietuvnirikiūtė,' J. Sabaliauskas, 
Supieniūtė ir V. Tumanis. 
meldžiame nei 
ateikite visi, būsite pilniausia, užga 
nėdinti

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97-ta kuopa rengia te

atrą'ir koncertą subatoj, 16 vasa
rio, 1929, naudai naujos mainierių 
unijos ir Nacionalės Textiliečių uni
jos. Todėl prašome apielinkės drau
gijas ir kuopas nieko nerengti ant 
tos dienos.

Jis ap- 
Amerikoj 
šarkį-ž Li

lis užmez- 
besitreini- 

ruodamas Vincą turi vilties iš
eiti į Amerikos bokso garse
nybes, o davinių tam jis turi, 
šiomis dienomis Vinęaj’įgijo ei
linį laimėjimą' nugalėdamas 
per rungtynes Šiauliuos b'oksi- 

j ninką Labanauską. Sportinin- 
■kai mano, kad Vincai kelionė 
i į Ameriką būtų naudinga. Jei 
ir nepasisektų išeiti. į pirmą
sias eiles, tai bent praktika 
būtų jam gera.. Vinčą paska
tino geri atsiliepimai, kokių 
jis susilaukė iš Amerikos spor
tiniu kų Amsterdamo olimpia
dos metu.“

Tokį pranešimą 
“Lietuvos žinios“ apie 
sėjusį ne tik Lietuvoj, 
abelnai Europoj lietuvį 
tininka Juozą Vincą.

Jei remiate S.L.A. 83-čią kpm 
—būkit hedėlioj, 4-tą vai. pc 
piet, 16 d. gruodžio, jos pa. 
rengime, “Laisvės” svetainėje 

Kviečia Rengėjai.

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

nis susirinkimas bus pėtnyčioj, 14 d. 
gruodžio, po No. 70-42 Link Ct, Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi* nariai 
malonėkit atsilankyti, nes turėsime 
rinkti kuopos valdybą, taipgi balsa
vimas A.L.D.L.D. Pildomojo Komite
to. Be to yra ir kitokių svarbių 1 (į 
reikalų. Tat nepamirškite atsilanky
ti. Atsiveskit ir naujų narių. , 

Org. P. Cibulskis.
(297-298)

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi. Diagnoze ir Gydy
mo būdai.^

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. AI.

gimwimmnnnm

SPORTAS
VINČA ATVAŽIUOSIĄS į 
AMERIKĄ

sulošta. Manau sau, a; 
.pirmutinis nusipirkti ti 
del šios operetės.

Tėmytojas.

New Yorko miesto dalies, pa
imkite 3rd Avė. eleveiteri ir 
išlipkite ant 180th St. stoties, 
ir eikite 6 blokus į rytų pusę; 
ten ir bus Clinton Ave. ąuro-

■ dytasai numeris.
Rengėjai.

Kur, Kada Tai įvyks {
Visi ir visos—dideli 

ži—būkite nedėlios pavakary, 
4 vai. po piet, “Laisvės” sve
tainėje, 46 Tęn Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Puikiausias 
pokilis, kokio da nebuvo “Lai
svės“ svetainėje.

Mūsų programa 
k os: ■
Kas norite valgyt' 
Kas norite 

šokt.
Kas mylite 

suktis.
Kas norite

te progą.
Jei norite išgirst Ufą?—atei

kite.
Jei norite kanklių ?—girdėsite. 
Jei norite smuiko solo?—bū

kite.
Jei mylite jaunuolius šokikus? 
—matysite.
Jei norite merginų?—matysi-

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė
ROCHESTER, N. Y.

Vietos Priešfašistinis Komitetas 
rengia 10 kruvinųjų dienų paminėji
mui žuvusių Lietuvos darbininkų vą- 
dųPožėlos, Giedrio ir kitų, įvyks ne
dėlioj, 16 gruodžio, Gedemino svetai
nėj, 575 Joseph Ave. Prasidės 8-tą 
vai. vakare. Kviečiame vipus vietos 
lietuvius atsilankyti.

Po delegato raporto sekė 
apkalbėjimas kas liečia tų 
koncesijų. . Dabartiniu laiku 
bosai reikalauja štukinio dar
bo nuo darbininkų, ir tūli bo
sai nemano visai pradėti dirb
ti. ateinančiame sezone, jeigu 
nebus leista nuo kavalkų 
dirbti. Bosai nurodinėja, kad | 
visame I New Yorko markete gia 
svetimtaučių dirbtuvėse dirbau Jų^J°206 S 

atro, Wilkes-Barre 
vai. vakare. ! Ši vakariene bus taip 
puiki, kokios čia niekad nebuvo. Į 
Apart gardžių valgių, bus ir šauni | 
programa, kurią išpildys geriausios j 
spėkos šioj apielinkėj. Taipgi kal
bės d. Kar-osienė iš Mass, valstijos 
ir <1. Žaldokas. . Svečių bus- iš visos 
apielinkės—Binghamtono, Scrantono, 
Forest City ir t. t. Tat kviečiame 
visus atsilankyti, nės po skaniai va
karienei galėsit smagiai pasišokti 
prie gerps muziko: 

Kviečia L. D. J 
nare J. 1

“Darbininko Sveikata
pirmos šios 
mūsų tarpe, 
suteiks 
dalyki!
todėl jau kiekvieno ypatiška j kavalkų., , tai turi 
nauda .reikalauja atsilankyti į!įr neturi slėptis nup unijos vir 
tas paskaitas. Nepraleiskite ' šininkų 
progos, nes vėliau gaįlėsitės. ^ki 
Prakalbi] vieta: 2075 Clinton 
Ave.; pradžia 2-rą vai. po pie

©
Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a ja v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Aną vakarą, turėdamas 
kiek liuoso laiko, užėjau į 
“Laisvę,” kur susitinku būrį: KRIAUČIŲ NEPAPRASTO 
aidiečių. “Na,” klausiu vie-i SUSIRINKIMO 
no, “kas bus šį vakarą, kad! ______
jūs čia susirinkę?“

“Ateikite į viršų, tad pama
tysite, del ko mes susirinkę 
ir man nereikės jums 
kot,” atsakė jis.

. “Na, gerai, eikime.”
Palaukus truputį, atėjo Ka- 

valiaūskiūtė, Nalivaik^ jau bu
vo, Kripaitis, Amelija Jeskevi- 
čifcttį, Velička ir Petrauskas. 
Buvo dar vienas kitas aidiečių. 
Supratau, kAd bus kokios nors 
repeticijos. Pamislijau gerai, 
ir atsiminiau, kad Aido Choras 
mokinas operetę “Bailus Dak
tarai”

Žiūriu ir klausausi 
pradžios jau man reikėjo kva
toti. Motina, duktė ir tarnai
te, visos mano, ‘kad vaikinas 
atėjęs pas ją $o langu sere- 
«&dlioja. Tamsoj susitinka* ir 
pradeda bartis ant viena ki
tos. Pareina daktaras, ku
riam rūpi vien tik mediciną ir 
niekas kitas. Na, toliau, atei
na nešėjai ir atneša didelę ra- 
gažę, kurioj, jie mano, randa
si saldainių del vienos mergi
nos tuose namuose. )O tikre
nybėj ten yra tas vaikinas, ku
ris dainavo po langu. Man 
buvo labai smagu klausytis to
liau, bet čia nepasakosiu visos 
operėtės turinį, nes negalėsiu 
taip gražiai surašyti, kaip kad 
yra lošiamą. < . ;

Man vieiįas ąidietis pasako
ja, kad bus |>ersta|yta Labor 
Lyceum Svetainėj, sekmadienį, 
sausio 20 d 
jau baigiasi mokintis dainas

Irgi tuom pačiu sy- 
kurios dirbtuvės darbinin- 
nusitars ateinančiame se

zone dirbti, tai turės dirbti su 
Važiuojant iš žemutinės unijos valdybos žinia ir netu

rės slėptis, kad delegatas ži
notų darbininko kavalkinį už
darbį. Palikta ant lokalo val- 
dyboš, kad turės būti kavalkų 
dirbimas nustatyta per lokalo 
valdybą, ne paties boso, kaip 
dabar pasislėpusieji dirba štu- 
kinį darbą.

Tuomi susirinkimas perma- 
tęs, kad šičia yra dirbimas 
štukinio darbo dabartiniu lai
ku, kaip būtlegerystė, tokiu 
būdu padarė išvadą, kad turi 
būti panaikinta toji būtlege
rystė ir neturi bosai tuomi. 
naudotis iš darbininkų. Tat 
viskas palikta ant 
dybos rankų.
- Reikia pasakyti 
susįrinkimas buvo

Jau beveik visi Brook lyno 
sekcijos Darbininkų (Komu
nistų) Partijos vienetai turėjo 
diskusijas partijoj kilusio troc- 
kizmo ir dešinumo klausimu. 
Pasirodo, kad nei vienas na
rys nėra pasisakęs už Trockį 
ir Cannoną. Taip pat nariai 
milžjniškoj didžiumoje atmeta 
Opoziciją, kuriai vadovauja 
dd. Fosteris ir Bittelmanas.

Didelė dalis palaikiusių 
Opoziciją remia partijos Cent
ro Pild. Komitetą, kuris eina 
Komunistų Internacionalo nu
tiesta linija, štai įvairių vie
netų balsavimo pasekmės:

Dirbtuvių branduolis No. 2: 
10 už Cen.Komitetą, 2 už Opo
ziciją ir vienas susilaikė nuo 
balsavimo.

Branduolis No. 3: 22 už Ko
mitetą, 3 už Opoziciją ir 2 su- 
siTaiįcė.

• Branduolis No. 4 : 12 už Ko
mitetą, 3 už Opoziciją ir 1 su
silaikė.

Branduolis Np. 5: \10 už 
Kofnitetą, 1 už Opoziciją, 2 
susilaikė

Branduolis No. 6:11 už Ko
mitetą, nei vieno už Opozici
ją, 1 susilaikė.

Brąnduolis No. 8: 4 už Ko
mitetą, nei vieno už Opoziciją, 
2 susilaikė.

Šapos branduolis: visi 15 bal
savo už Komitetą.

Tarptautinė kuopa No. 2: 
8 už Komitetą, 1 už Opozici-Į 
ją ir 2 susilaikė.

I Tel., Triangle 1450
ĮLietuvis Fotografas!
Į IR MALIORIUS i

Todėl 
praleisti šioš progos,

Įžanga maža* tik 50c > ir 75c.
Kviečia A.L.D.LD. 11 Kuopi. 

' ‘ ' ... (296-298)

PARSIDUODA kriaučių dirbtuve, 12 
mašinų, 2 Offman mašinos, 2 pros, 

mašinos. Priežastis pardavimo—ne
sutinka partneriai. Matyti galima 
nuo 9 iki 2 vai. po pietų. Kreipki
tės po No. 426 Humboldt St., vienais 
trepais, Brooklyn, N. Y. 297-299
PARSIDUODA vienas iš dviejų biz

nis: vienas delicatessen, aiskrymo 
ir visokių kitokių dalykėlių Maspethe» 
Antras randasi Woodside, L. L, bu- 
čeynė; Bizniu dalomas, labai geras. 
Priežastis pardavimo.:' du bizniu pier 
sunku laikyt. Kreipkitės: J. Radze
vičius, 63 Lexington Ave., Maspeth, 
L. L, N. Y.„ vakarais nuo 7 vai.

(297-305)
PARSIDUODA grosernė su visu ta- 

voru, lietuvių apgyventoj vietoj.
Užpakalyj yra 3 kambariai. Kreip
kitės po num. 136 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. 294-99

REIKALAUJU keletą lietuvių mote
rų ir merginų, turi būt apsigyve

nę New Yorko apielinkej ir suprast 
anglišką kalbą. Čystas darbas ir
geras uždarbis. Atsilankykite pas
Wm. H. Novick, nuo 10 iki 2 vai. 

ieną.—Miri-Ko Corp, of America, 
82 Wall St., New York City.

. ■_______ (296-298)
REIKALAUJU keletą lietuvių vyrų. 

Turi būt 
apielinkej i 
Čystas darbas 
silankykite pas Wm. H. Novick 
10 iki 2 vai. dieną 
of America, 82 Wall Str. 
City.

PARSIDUODA barbernė su marma- 
liniais stiklais ir trims kedems. 

Yra ekstra kambarys del beauty 
parlor. Lietuvių apielinkej. Randa 
tik $25.00 į mėnesį, ilgas lysas. Par
davimo priežastis—liga. Greit kreip
kitės: 123 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. 294-99
PARSIDUODA pusė restorano, biz

nis eina gerai. Norintis gali ir 
visą pirkti. Pardavimu priežastis— 
vienas iš partnerių išvažiuoja į kitą 
miestą. Kreipkitės po No. 72 Co
lumbia St., Brooklyn, N. Y.

(296-301)

ATSIŠAUKIMAS I TEATRO 
' MĖGĖJUS

Jeigu, įcąs iš drau 
draugijų turite 
“Kurčias žentas 
mums, prisiųsti, < 
ginsime 
Great Neck, N. Y.
PAJIEŠKAU Vinco Grižo, paeina iš 

Svėdasų parapijos, Daujačių kai
mo, Kauno rėd. Girdėjau, kad gyve
na apie B.ostoną. Turiu labai svarbų 
reikalą. Meldžiu jį patį atsišaukti 
arba žinančius pranešt šiuo adresu: 
J. Zabarckas, 44 Little St., Brook
lyn, N. Y. (297-299)
PAJIEŠKAU brolio Jurgio Bakaičio.

Seniau gyveno Illinois valstijoj, 
dabar nežinau, kur randasi. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, praneškite. D. Ba
kaitis, 63'Mallori Ave., Jersey City,

N. J. 297-302
PAJIEŠKAU, darbo restaurante. 

Esu patyręs kukorius, dirbęs didelėse 
vietose. Tel. Bensonhurst 5438.

(297-302)
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