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Suareštavo Žydij Komu- 
i tv įrištų Redaktorių 

■u Kanadoj
TORONTO, Kanada. — 

Pasinaudodama nauju fašis
tiniu, priešdarbininkišku 
policijos viršininkų patvar
kymu, kuris uždraudžia su
sirinkime kalbėt kitokia kal
ba apart angliškos, policija

Y trečiadienį užpuolė Lenino 
' mirties paminėjimo susirin

kimą vietiniam teatre ir su
areštavo Philip Halpern, re
daktorių žydų komunistų 
savaitraščio “Der, Kampf.”

Tasai fašistinis policijos 
patvarkymas tapo išleistas 
antradienį su tikslu atakuo
ti karinguosius darbininkus.

-•Jis ne tik draudžia svetimo-
V;se kalbose laikyti susirinki, j ini j jy F[ ida 

mus, bet taipgi draudžia į T;_ x____.y_ 
smerkti dabartinę tvarką ir j 
valdžią. Tą patvarkymą iš
leido policijos viršininkas 
Draper pasitaręs su polici
jos komisionierių taryba.

Keli šimtai darbininkų 
buvo susirinkę i teatrą tuo 
laiku, kaip policija padarė 
užpuolimą. Daugelis darbi
ninkų pakėlė protestą prieš 
tokį policijos bjaurų pasiel
gimą. Policija smarkiai ap- 

z stumdė keletą darbininkų. 
’"Taipgi naudojo ašarų bom

bas išsklaidyti susirinkimą. 
Susirinkusieji apleido sve
tainę dainuodami Interna
cionalą ir sveikindami So
vietų Sąjungą.

Išgelbėjo 32 įgulos Na
rius Skęstančio Laivo

NEW YORK.— Už 700 
mylių nuo Virginia Capes 
Jungtinių Valstijų laivas 
America išgelbėjo 32 įgulos 
narius Italijos skęstančio

Jie tapo išgelbėti trečia
dienio naktį, apie 9 ar 10 
vai., laike didelės jūrų aud
ros.

Laivas Florida jau buvo I 
labai pasivertęs, kuomet A-| 
merika priplaukė. Valtys 
buvo nuleistos į audringas 
jūras, ir įgulos nariai tik

bėti.
Laivo America kapitonas 

Fried pranešė, kad smulk- 
meningiau apie nelaimę 
praneš vėliau.

Laivas Florida paliktas 
skęstant, ir manoma, kad 
po išgelbėjimo įgulos narių 
jis greitai nuskendo.

Metai XIX, Dienraščio XI

Prasidėjo Teismas 14
Cheswick Mainieriy

Jie Kaltinami Sacco-Van- 
zetti Demonstracijoj

j PITTSBURGH!— Ketvir- 
’tadienį prasidėjo teismas 
keturiolikos Cheswick, Pa., 

Inžinierių, suareštuotų są
ryšy su Sacco-Vanzetti de
monstracija, rugpjūčio 22 
d., 1927 metais.

i Jie kaltinami neteisėtame 
susirinkime, kurstyme prie 
riaušių ir pasipriešinime 
policijai. Jie buvo kiekvie
nas po kaucija nuo $500 iki 
$5M)00.

•Cheswick, Pa., mainieriai, 
kaip ir darbininkai kitose 
vietose, surengė masinį mi
tingą pro testavimui prieš 
žudymą Sacco ir Vanzetti. 
Suvirš 5,000 žmonių susi
rinko; daugiausia mainie- 
rių. Policija brutališkai 
juos, užpuolė. Buožėmis pra
dėjo daužyti galvas, mėtė 
ašarų bombas; raitieji poli- 
cistai arkliais trypė moteris 
ir vaikus. Mainieriai buvo 
priversti gintis nuo bruta- 

/ liškos policijos. Suskirtime 
žuvo vienas valstijos kazo- 

** kų, bet nežinia, kas jį nužu
dė—ar provokatoriai ar kas 
iš minios.; r i i ,■< <■

Išpradžios buvo suareš
tuota šimtas darbininkų, 
bet valstijos kazqkai sufa
brikuotais ' “įrodymais” ne
galėjo jų apkaltinti. Tapo 
apkaltinta keturiolika dar- 

i ^jbininkų,.
/ į* Buvo bandoma suareštuo

tus apkaltinti žmogžudys- 
tėj, bet valdžia buvo priver
sta panaikinti tą kaltinimą, 
kaipo nepamatuotą; dabar 
-dės pastangas, pasiųsti juos 

g^kalėjiman vaduojantis kito- 
fckiais kaltinimais. Teisiami 

•yra: Tony Camilli, Dominick 
Paolini, John Bernabei, St. 
Kurepa, Ercole Moretti, An
tonio Demoro, Fred Noza- 
ranti, Jos Jatsienski, George 

jB Reikovič, G. P. Libertoy, 
w.- w James Marcodi, Ercole Mar- 

cbdi, Joe lacomi ir dar vie- 
nas darbininkas, kurio var- 

•(jF f das nepaskelbtas.

Kalba Apie Vatikano Prisi
dėjimą Prie Tautų Lygos

GENEVA, Šveicarija. — 
Čia Tautų Lygos rateliuose

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Sausio (Jan.) 25 d., 1929

Sovietų Lietuvoj mitingas Šiauliuose 1919 metų pradžioj.
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HILLQUIT AS, SOCIALISTŲ VADAS, 
GRASINA TEISMU “DAILY WORKER}”

Teismo Rekordai, Kurie Bus Greitai 'Atspausdinti, Pare
mia Visus Kaltinimus, Sako Komunistų Organas

Sandino Armija Užmušė | Popiežius Apdovanojo Amerikos Stambius
Tris Amerikos Marinus

MANAGUA, Nicaragua. • ’ K --------
—Čia Amerikos marinų įs
taiga aplankė pranešimą, gina kapitalistų ir imperia- 
kad susikirtime su Sandino listų interesus, besirengian- 
armijos kareiviais netoli tis įsisteigti savo valstybę 

skrity, pereitą pirmadienį solini, apdovanojo stambius 
apart , marino Everett A. Amerik. kapitalistus

Kapitalistus Medaliais ir Ordenais
ROMA.— Popiežius, kuris

_  San Antonio, Jinotega ap- su pagelba kruvinojo Mus-

“šven-
pradėta diskusuoti, kad Va- pvector j§ Des Moines, Iowa, tais” medaliais ir ordenais.
tikanas kreipsis įstoti į Tau
tų Lygą, jeigu su Italijos 
fašistine valdžia susitars 
del įsteigimo popiežiaus val
stybės.

Louisianos Būtlegeris Daro 
Mūnšainą Kalėjime

FOLSOM, La. — Daug 
butlegerių einą į kalėjimą 
už munšaino darymą ir 
pardavinėjimą. Bet Folsom 
būtlegeris eina į kalėjimą 
daryti munšainą. Jam at
rodo, kad tai yra saugiau
sia vieta.

Čia į miesto kalėjimą nu
ėjo šerifai ir atrado smar
kiai garuojantį munšaino 
katilą. Nors munšaino dir
bėjas matomai buvo kalėji
me prieš jų atvykimą, ta- 
čiaus jis spėjo pabėgti. Še
rifai aiškina, kad nors ka
lėjimas yra miesto centre, 
tačiaus jis retai naudoja
mas, ir del to butlegeriai 
susisuko ten sau lizdą.

Ginkluotas Užpuolimas Miške
Panemunės valse., Pilio- 

nos miške Juozą Kabašins- 
ką iš Pilionos kaimo sulaikė 
nepažįstamas asmuo, įrėmė 
krūtinėn revolverį ir reika
lavo pasakyti, ką turįs.

Kabašinskas teisinosi nie
ko neturįs. Nepažįstamasis 
iškratė. kišenes ir radęs 10 
litų, pasiėmė. Taip pat atė
mė ryšelį su valgiu ir pri
grasė apie tai niekam nesa
kyti. >

Miami Beach, Fla. —Sa
koma, kad Hooveris paliks 
Dwight Morrow Amerikos 
ambasadorium Meksikai, 
neskirs jį valstijos sekreto
rium. Jis esąs reikalingas 
subudavojimui “gerų santi- 
kių” tarp Jungtinių Valsti
jų ir Lotyniškos Amerikos 
šalių.

Washington.— Gurno pra
monėj darbininkų skaičius 
žymiai sumažėjo. 1925‘me
tais buvo 41,800. Gi 1928 
metais buvo tik 35,000.

Sandino- spėkos užmušė dar Nuo tų parazitų jis mato- 
du marinus, Rastus Collins }mai tikisi gauti geros para-
iš Lyons, Ga., ir George T. 
Oswill iš Miami, Fla.

Marinai' planuoja naųją 
ataką ant Nlęšragūos kbvpz 
tojų už nepriklausomybę-'. 
Wall Streeto pastatyta val
džia žada paskelbti karo 
stovį Jinotega apskrity.

mos savo “šventam sostui.” 
Maltos ricierių ordenu ta

po apdovanoiLįvairių trus- 
tų ir korporacijų i ♦ virširjin- 
kąi, - didžiausi darbininkų 
priešai. . . ;

Sekami -kapitalistai apdo-! 
(vanoti Maltos ricierių ordę- 

------- -— ’ Į nu: Cornelius Kelly, prezi- 
Nubalsavo Paskirti Miliūnus: dentas Anaconda Vario 
Dolerių Blaivybės Vykinimui jKS?J° o. Havemeyer, 

prezidentas Brooklyn Eas
tern Terminal Kompanijos; 
Frederick J. Fisher, vice
prezidentas General Motors 
Kompanijos; George Mac
donald, prezidentas Nassau- 
Suffolk Lighting Kompani
jos; John J. Bernet, prezi
dentas Erie Gelžkelio; Jos
eph J. Larkin, vice- prezi
dentas Equitable Trust

WASHINGTON.—Antra
dienį senatas nubalsavo pa
skirti dar $24,000,000 dau
giau blaivybės vykinimui, 
pasamdymui “sausųjų agen
tų”. Iždo ministeris Mellon 
protestavo prieš skyrimą 
daugiau pinigų blaivybės 
vykinimui, aiškindamas, 
kad nėra reikalo. Bet se
natas žino, kad yra “daug 
užsitarnavusių republiko- 
nų,” kuriems reikalinga su
teikti darbą. “Sausieji” gi 
meta nuožiūrą ant Meliono, 
kad, nepaisant jo užsigyni- 
mo, jis dar vis turi didelius 
interesus degtines darymo 
bizny, o jam blaivybė visai 
nčrūpi.

Prie to dar senatas, veik 
visai be ’diskusijų, 'nubalsa
vo paskirti $250,000 HooVe- 
riui del “tyrinėjimo”' blaivy
bės problemos. Žinoma, 
gaus neblogą atlyginimą tie, 
kuriuos Hooveris paskirs 
“tyrinėtojais”;

UŽSIBAIGĖ , ANGLIJOS 
KOM. SUVAŽIAVIMAS

LONDONAS.— Sausio 19 
d. prasidėjęs Anglijos Ko
munistų 'Partijos suvažiavi
mas užsibaigė antradienį. 
Suvažiavimas plačiai disku- 
savo apie veikimą unijose, 
apie kovą prieš Anglijos im
perializmą.

Lenz nuo Vokietijos Ko
munistų Partijos pasvęiki- 
no suvažiavimą tos partijos 
vardu.

Bell, Anglijos komunistų 
vadas, raportavo apie šeštą 
Komunistų Internacionalo 
Kongresą. ' ’ •. ‘r.

Kompanijos; Admirolas 
William S. Benson; leite
nantas generolas Edward S. 
Logan iš Bostono; Thomas 
E. Murray, vięe-preziden- 
tas W. R. Grace Kompani
jos New Yorke; Medeo P. 
Giapnini, bankierius iš San 
Francisco; Adrian A. Ise- j 
lin, stambus New Yorko ka- į 
pitalistas; John K. Mullen 
iš Denver, prezidentą^ Colo
rado EteMor
pamjos;, Wilham b. fGuthr 
rie, advokatas, iš New Yor-

• kapitalistas iš Spokane, 
Wash.; Franck D. Comerford 
prezidentas New England 

I Power Kompanijos.
Maltos ricierių ordeno di

džiais kryžiais popiežius ap
dovanojo James A. Farrel, 
Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacijos direktorių ta
rybos ^pirmininką, ir Mor
gan J. O’Brien, New Yorko 
teisėją. Jie tapo apdovano
ti augščiausiu ordeno laip
sniu.

Ponios Farrell ir O’Brien 
tapo įšventintos to ordeno- 
panomis.

NEW YORK. — “Daily 
Workeriui” apkaltinus Mor
ris Hillquita ir jo sėbrus pa- 
sigriebime $150,000 vertės 
moteriškų rūbų siuvėjų uni
jos nuosavybės, Hillquitas 
išleido pareiškimą per žydų 
socialistų geltonlapį “For- 
wardą”, grasindamas “pa
mokyti” tų faktų paskelbė- 
jus civiliu teismu.

Teismu grasina ir “Frei
heit”, žydų komunistų dien
raštį, kuris taipgi iškėlė 
kaltinimus prieš Hillquita 
ir jo draugus.

I “Daily Workeris” žada 
greitai paskelbti teismo re
kordus, kad paremti savo 
kaltinimus prieš socialistų 
vadus. Tuose rekorduose 
parodoma, kaip Louis B. 
Boudin, Adatos Amatų Dar
bininkų Industrinės Unijos 
advokatas, teisme klausinė
jo Hillquitą ir kaip Hillqui-

I tas atsakė.

“Daily Workeris” nurodo, 
kad Hillquitas, grasinda
mas teismu, nei nebando at
mušti jam primetamus kal
tinimus. Jis rašo:' ,

“Kas gi neleidžia “For- 
wardui” arba Hillquitui pa
aiškinti, kaip jie nupirko 
banko šėrus, adatos pramo
nės darbininkų nuosavybę, 
už $200 ir $195 už šėrą, 
kuomet jų marketo* vertė 
(kaip pripažino ir Hillqui
tas) buvo suvirš $310? Kur \ 
gi jų užginčijimas to fakto, 
kad jų tasai pirkimas serų 
davė pelno $150,000'? Jeigu 
tie pinigai nenuėjo į kišenę 
Hillquito ir jo sėbrų, tai ko
dėl tasai “Tarptautinio So
cializmo” atstovas Amerikoj 
nepasako, ką jis ir sėbrai 
unijų ardytojai, padarė su 
su tais pinigais?”

“Daily Workeris” tvirti
na, kad jie pusdykiai tuos 
šėrus įgijo ir pasidarė sau 
pelno, nuskriausdami uniją.
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Arabų Padermes Kovo- Suareštavo 150 
ja Pnes rasistus

ai

I

XIV, V V/VCVVOjP XQ x X V, VY AV-l

■ . • < J ko ; D. W. Twohey, stambus
Trockisty

ROMA.— Italijos karei
viai Afrikoj susirėmė su su
kilusiais arabais, kurie mar
gavo linkui Augila ir Elleba 
bazių, pereitą sekmadienį, 
pasak čia paskelbto prane
šimo. Dešimts Italijos ka
reivių užmušta ir 20 sužeis
ta įvykus susikirtimui.

Augila ir Elleba yra to
liausi Italijos okupacijos 
punktai Sachara tyruose, 
už 200 mylių nuo pakraščio.

Rumunija Pasirašytų Sovietų 
Protokolą, Bet... 1

MASKVA.— čia tapo at
rasta nelegalė trockistų or
ganizacija. 150 jos narių 
tapo suareštuota. Atrasta 
nemažai trockistinės nelega- 
lės literatūros, kuri tapo 
konfiskuota.

Suareštuoti asmenys kal
tinami anti-Sovietiniam vei
kime.

Tarp suareštuotų yrą: 
Midvani, Pankratov, Glo
bus, Drobnis, Kavtaradse, 
Vorinski, Gajevski ir Grins- 
tein.

Suareštuoti bus baudžia- 
iTni už kontr-revoliucinį vei- 
jkima.

BUCHAREST, Rumuni-. * ____________
ja. — Rumunijos valdžia 
pranešė Lenkijai trečiadie- 

Įnį, kad ji sutinka pasirašy- 
T.ATTTQVTTTT? m v a !d Sovietų Sąjungos pasiūly- LOUISVILLE, N. Y.- A. protokolą tuo jaus pnpa- 

Bowling, 51 metų amžiaus, ginti įėjusį galion Kelloggo 
tapo suarestuota^s už Ruzu-jpa^^ jeigu tik Sovietų Są- 
dymą savo dviejų dukterų, !junga pripažintų, kad Ru-i .
Jane 14 metų, ir Frances, imuniįai priklauso Bessara-1 vimnkai (kulokai) ii vienas -m bi.a, nenoH priklausy_|mahometonų

ti prie Rumunijos.
Rumunija mananti.

loggo pąktą ta prasme, kad 
net laikinas teritorijos užė
mimas, kaip kad JRumunija 

ja, .sudaro karinį žingsnį.
Manoma, kad Rumunijos 

parlamentas ratifikuos Kel
loggo paktą šią savaitę.
Šveicarijos Vaildžia Neįsilei

džia Anti-Fašistų 
BASLE, Šveicarija.—Švei

carijos * valdžia antradienį 
pranešė, kad ji neleis įva
žiuoti Šveicarijon profeso
riui Salvemini, garsiam an- 
ti-fašistui pabėgėliui, kuris 
gyvena Londone ir laikyti 
prelekciją Lugano mieste a- 
pie Dantę, garsų rašytoją.

. O tuo pačiu sykiu Šveica
rijos valdžia fašistams lei
džia laikyti mitingus.

Sako, iš 225 Asmenų N. Y. Tėvas Nužudė Dvi Dukteris, 
Valstijoj Vienas Yra “Kreizi” Kad Apsaugoti nuo Skurdo i

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Iš kiekvienų 225 asmenų 
New Yorko valstijoj vienas 
yra “kreizi” (beprotis), ir 
panaši padėtis yra kitose 
valstijose, { pareiškė Homer 
Folks, sekretorius New 
Yorko Valstijos , i Labdarin
gos j {Pagelbos i Draugijos, 
kalbėdamas: čia? trečiadienį 
Atlantic- j City Lion Kliubo 
surengtam pokily; r:.

12 metu. Jis sako,, kad jas 
nužudė/ norėdamas išgelbėti 
nuo skurdo. Jis nusiskun
dė, kad jis taip nubįednėjęs, 
kad jo šeimynai gręsė ba-

Aštriai Nubaudė už Nužudy 
mą Sovietų Nario

MASKVA.— Sajat mies
tely, Turkestane antradienį 
septyni stambūs žemes ša-

nuteisti mirčiai už nuŽE“"
Vnd nia Sovietų rinkimų komitex 

JL V ICV IIAC^AICXAI VA, lYdU x • *

Sovietai gali išaiškinti Kel-. nario.

Svetimšaliai Turi Įdėję Virš
5 Bilionus Kanadoj /

TORONTO, Kanada. —- 
Svetimų šalių kapitalistai 
turi investinę Kanadoj $5,- 
706,669,000. Iš. visų svetimša 
lių investment^ 57 nuošim
čiai yra Jungtinių Valstijų 
kapitalistų, apie 39 nuošimi- 
čiai Anglijos kapitalistų ir 
apie 4 nuošimčiai kitų šalių 
kapitalistų. ;

Visas svetimšalių invest- 
mentas Kanadoj > yra lygus

i v mimas, Kaip Kaa numunija 
Amerikoj Suvalgoma Virs yra padariusiu. Bessarabi-

800 Miliony šunyčiu”
CHICAGO.— Dešrų fab

rikantų Susivienijimas pra
neša, kad Amerikoj žmonės 
suvalgo 800,080,000 “hot 
dogs” (karštų šunyčių” — 
mažų dešraičių) į metus.

Sudūrus dešrutes galą su 
galu būtų galima jomis ap
juosti žemės kamuolį šešio
lika kartų. Bet ’ dešraitės 
nebuvo sudurtos galas su 
galu: buvo sukištos į milio- 
nų žmonių pilvus. Žinoma, 

; “šunyčiai”, begerdami vidu-

Schenectady ir Amstet*, 
dameR.Mizaros

Prakalbos 1

19 nuošimčių r visos šalies riuose, daugeliui ir nesma-
i i Tl F v ’turto Kanadoj gumo padarė.

šį sekmadienį, sausio 27 Į 
d./Mohican svetainėje, 117 ' 
E. Main St., Amsterdam, X 
Y., įvyks labai svarbios pra-r 
kalbos. Pradžia 2 vaL po 
pietų. Kalbės R. Mizaną, 
nesenai sugrįžęs iš Argenti
nos. Kalbės apie Argenti
nos lietuvių gyvenimą 1 ir 
apie padėtį Lietuvoj. Pasa
kys daug žingeidžių dalytų.

Tą pačią dieną, 7 vai. /va
karo, kalbės jis Schenecta
dy, Lietuvių Apšvietos 
be, 703 Windsor Terr.
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AMERIKONIŠKI SOČIAUSIAI 
IR ŠMUGELIS

kų. Newyorkiškė unijos 
taryba, kontroliuojama kai-

’ Kokia: partija, tokie ir 
žmonėš: Ne vien lietuviški 
smalaviriai šmugelyje pa
skendę.. Jų broliai, ameri
konišku smalaviriai, Žalnie
riai iš- Socialistų Partijos, 
taip pat geri “mechanikai” 
tame slauniame užsiėmime. 
Tik skirtumas gal tame, 
kad amerikoriiški “draugai” 
prisigretina prie didesnių 
ir, tuo būtįu, skanesnių “pa
jų”. ’ Jeigu lietuviški “džia- 
kiai” turi kartais pasiten-i ... _ _
kinti-šimteliais ir tūkstan- Padare transak-

“Amerikos Socializmo 
Peržiūrėjimas.”

Tokia antrašte Socialistų 
Partijos amerikoniškam or
gane “The New Leader” de
dami straipsniai tos parti
jos vadų. Sausio 19 d. lai
doje dėsto savo “filosofiją” 
patsai socialistų “išganyto
jas”, “draugas” Abraham 
Cahan. Jo pirmas straips
nis užvardytas: “Atsišauki-

taryba, kontroliuojama kai- mas į klasinę sąmonę> i Yri1 
riųjų unijistų, nustebo. Ka- silpniausia grindis ameriki-
me dalykas? Juk bankas 
turi tarybos Šerus kaipo už-, 
statą? Kokią teisę jisai tu
ri užgriebti unijos namus ir 
parduoti ? Dalykas atsidu
ria teisme ir štai šitame 
teisme iškyla aikštėn socia
listų bjaurus šmugelis.

Štai kaip jis buvo įvykin
tas : Socialistai bankieriai 
susitarė su socialist, neban-

tėlėmis, tai amerikoniški tū
zai savo troškuliui užgesin
ti pasiglemžia desėtkus ir 
šimtus tūkstančių.

Amerikoniškų socialistų 
bjaurus šmugelis iškilo 
aikštėn šiomis dienomis 
New Yorko teisme. Ir ne 
prie kokio ten kapitalistinio 
fondo jie prikišo smailius ir 
ilgus pirštus, bet prie dar
bininkų organizacijos, mo-, 
teriškų ^drapanų' siuvėjų 
unijos. ’ Mat, rūbsiuvių uni-1 
jose jie bosauja arba bosa- 
vo iki šiolei, todėl jiems čia 
lengva prieiti prie jų turto. 
O kur.dabartinis socialistas 
prisisuka prie turto, tai rei
kia budėti: . kokią nors 
kiaulystę jis iškirs. / Ir ko
dėl ne?’ ’Jeiguf sočialistas 
vadas “ramia sąžine” 
organizuotus darbininkus 
stačiai’ parduoti darbda
viams, kaip kad daro Sig- 
manal 'ir Schlessingeriai, tai 
argi “giiekas” jų organiza
cijų kišenius palengvinti ? 
O geriausia proga apgauti 
darbininkus socialistams iš
kyla streikų ir didelių kovų 
laike. Tuomet darbininkai 
esti keblioj padėtyj, išlaidos 
pasidaro didelės, o laiko nė
ra saugoti savo “draugus” 
socialistus, nes reikia grum
tis su darbdaviais. “Tokioj 
padėtyj šmugelninkams esti 
rugiapjūtė. Tada jie, kaip 
tie inkstai taukuose, tik 
siaučia, tik tūtuoja.

Štai kaip amerikoniški 
smalaviriai susišlavė sau .į 

z kišenių apie $150,000 rūb- 
siūvių unijos pinigų. Atsi
mename, 1926 metais New 
Yorko moteriškų drapanų 
siuvėjai, po vadovyste ko- 
muni$tųt veęlė ilgą streiką. 
Mes 'irgi rinkome aukas 
streil^eriams ir siuntėme 
unijai; Bet streiko išlaidos 
buvo jdideles ir vien aukų 
neužteko.’ J ’ O Tarptautinė 
Motefiškb Drapanų Siuvė
jų uniją turėjo įsteigus sa
vo b^nką rt; “Ihlernational 

 

Union Ba||?’ j JDos ųhijos 
New !Ydrlm bendroji tary

 

ba, kuri tą sveiką -vedė, tų-, 

 

rėjo mirretp banko <1,275 šė
rų, vertės* kolių Išimtų tūks
tančių doleri^.. To8el ji pa- 
siskolinoJŠ bankb pinigų ir 
tuos sąvbi Šeęųs ’Už^tHtĮė kąi- 
po užtiknninią, ' kad skola 
bus atmokėta streikui pasi
baigus. Taip pat taryba 
turėjo* du dideliu namu, ver
tes kelių šimtų tūkstančių 
dolerių.

‘.Pasibaigus streikui,, ban- 
kaįs užgriebia tuos namus ir 
išstato ąnt pardavimo “už 
skįlą”. O reikia nepamirš
ti, ^kad bankas irgi buvo 
rankoje brolių socialistų, 
iiod .nacionakų ? viršinin-

;ciją”, kad nebankieriai socia
listai atpirko iš “Internatio
nal Union Bank” minėtus 
unijos Šerus. Tuo laiku Še
ro vertė buvo $310, o socia
listai temokėjo nuo $195 iki 
$200. Tuo būdu jie susižė- 

įrė sau į kišenių apie $150,- 
000! Tai graži suma! Tuo
met bankieriai socialistai 
pareiškė, kad unijos taiy- 
bos šėrų neužteko, kad jos 
ir namai jiems priklauso už 
tą skolą, kurią nuo jų gavo 
taryba laike streiko.

Paskui pats “Internatio
nal Union Bank” pateko į 
privatiškų žmonių rankas, 
veikiausia, žinoma, socialis
tų, nes šiomis dienomis so
cialistų šulas ir dabartinis

nes (socialistų)’ pąrtijphį 
taktikoje.” Jąū iši /an^gal-’ 
vio galimą, spręstų, -ą^ie/kpĮ-1 
kį “socializmo ■ peyĮžįųfęjij 
mą” kalba Socialistų Parti
jos šulas Cahan.

Abraham Cahan yra Re
daktorius garsiojo žydų 
menševikų dienraščio “For
ward”, kuriame marksisti
nio socializmo tėra, tiek, 
kiek saujoje ožkos pieno. 
Tai tas pats Cahan, kuris 
su Sherwoodo šnipais su- 
klastavo “Save the Union” 
komiteto blanką ir bandė 
primesti komunistams ben
dradarbiavimą su šnipais.

Cahan’o redaguojamas 
“Forward” niekuo nesiski
ria nuo visų kitų Amerikos 
buržuazinių didlapių ir 
šlamštų. Jo apyvarta sie
kia šimtus tūkstančių dole-

ne “The New’ Lęąderyj” jau 
labai senai ne su žiburiu 
nerastum prisiminimo apie 
darbininkų kląsinį sąjaus- 
mą, apie klasių* kovą ir ki
tokius marksizmo dėsnius. 
O paskutinė S. P. konvenci
ja oficialiai prašalino Ma
išių kovą iš savo* konstituci
jos kaipo “savo dienas atgy
venusią doktriną?’1 • n • .

“Draugas”, Abrahamu Ca- 
Jtan mano^ kad Europos 
Hįaįrbininkūs turi pamato i sa
vų klasiniam sąjausmui, kla
ikiam susipratimui, riėapy-1 
kantai prieš išnaudoto jus ir 
itį.j nes jiš' t>jiv6' ir pąsilikš 
darbininku. Pavyzdžiui, 
Vokietijos darbininko

sieloje yra įsišaknėjęs įgiintas 
papratimas skaityti Save na
riu žemesniosios klasės. Tas 
tačiau gali būt mažos svarbos 
dalyku, palyginus su sąjausmu 
bevilčio ekonominio nelygumo 
(lyginant feū darbdaviu), bu
vimo pasmerktu pelnyti sau 
duoną, parduodant savo dar
bą tam, kuris turi gamybos 
įmones. '
Bet kas-kita Amerikoj. 

Amerikos darbininkas, Ca- 
hano supratimu, nėra jau 
toks beviltis sutvėrimas kad 
ir ekonominiai. Čia jis — 
ar girdėjote—neturi par
duoti savo darbą tam, ku-

rių ir kuomet tiktai.Sočia- $s tim įmones!
listų Partijai ' prisieina z^z\ais, ’ W jis
striukai finansiškai, tai 
“Forwardo” direktoriai nu
meta keletą desėtkų tūks
tančių dolerių jiems į gerk
lę. Taip dalykams stovint, 
“draugo’! Čahan žodis i“so-

• 11 • ’Isenosios/reakcinės mptepš-! c^!lzlP° > klausimu , ypa pe
kU( drapanų siuvėjų'unijos 
prezidentąs Schlessingeris 
tapo >įšritiktaš į banko di
rektorius." '•

Ar begalima įsivaidųiti 
juodesnis šmugelis?

Žūsta Mainieriai Kasyklose
Kuo daugiau yra verčiami 

mainieriai dirbti, tuo daugiau 
kas dieną įvyksta visokių ne
laimių.

katalikams.
O dabar; ? Cahan’o

“socialinio peržiūrėjimą.” 
Jis siūlo išrauti su šaknimis 
ir išmesti už tvoros visokias 
šnektas socialistų partijos 
literatūroje, platformoje, 
konstitucijoje, prakalbose, 
diskusijose ir visur kitur, 
apie klasių kovą, klasių rei
kalus, klasinę sąmonę ir tt.

Sausio 21 d. įvyko Hudson j O priežastis štai kame: 
Coal kompanijos kasykloj eks- j 
plozija ir 12 mainierių sužeis
ta. Kiek užmuštų, nėra tikrų 
žinių. Ryte, 8 :30 vai. jau bu
vo girdėti ir kitose kasyklose, 
artimai, perkūniškas trenks
mas. Mainieriai vieni kitiems 
davė signalus ir spėjo pabėgti 
į saugesnes vietas, šios visos 
nelaimės ir eksplozijos įvyks
ta iš priežasties skubinimo ir 
neatsargos. Nesenai ta pati 
kompanija vertė visus darbi
ninkus daugiau dirbti, rečiau 
statyti sparus, o kitur ir visai 
nestato, nes kompanija už juos 
nemoka. Kuomet įvyksta eks
plozija arba akmens spaudi
mas užeina nesant ganėtinai 
ramsčių, greitai užgriūna mai-| 
nierius, lyg tas žiurkes.

Visi sužeisti -mainieriai vir
šaus 40 metų amžiaus ir vie
nas 62 metų. ' tv

Kompanijos visai nepaiso, 
kiek žūsta mainierių,, kiek jų 
kas djeną liekasi sužeidžiama. 
Jos tikslai yra kuo daugiausia 
pasipelnyti, kuo' Jaukiausia 
turto/susigrobti. Gi mainierių 
unija—Lewiso unija, nesirūpi
na, kad pažabojus anglių vieš-- 
pačius ir privertus juos apsau
goti nuo tų visų nelaimių.

Mainieriai turi reikalauti 
kiekviename savo lokale, kad 
būtų duodama daugiau atsar
gumo, daugiau statoma rams
čių, ir kad už jų statymą kom
panija užmokėtų.

Mainierys.

Didįjį socialistinį Europos 
judėjimą padarė galimu euro
pinio darbininko klasinis są
moningumas. Tuo tarpu jo 
brolis amerikietis yra sveti
mas tokios rūšies sąjausmui, 
ir tai tas yra pamatinė prie
žastis, kodėl mūsų judėjimas 
šioje šalyje taip palyginamai 
mažai teturi pasisekimo. Tas 
tai yra vienas iš tų daiktų, 
kuriuos mes turime turėti

. omenėj.
Iš šio Cahano pasakymo 

išvada tegali būti viena, bū
tent: Amerikos darbininkas 
neturi klasinio sąjįausiųo, 
įtuo būdu'sbdialistątfiš ’ tai
kia liautis kal£ėjty$^ą$įe ?ęi> 
Į&lipgunią te# sąjausmoi w|- 
ba bandžius tą sąjaiismąj^- 
me išauklėti.p

Senoji socializmo teoriją, 
irgi Teikianti pąšU^tit gum
bam Cahan ftrąųkią :■ \ t" >

Antras dalykai kuris užsi
tarnauja musj atydėš, įąi, to
kia socialistinė teorija, kokią 

, ( męs mokiname ijuo pagrindų, 
prelekcijų kambariuose bei ra
šytu žodžiu. As mamau, kad, 
didelėj dalyje, jinai (ta teori
ja) yru doktrina, atgyvenus 

^avo dienas.
Reikia nepamiršti, kad 

čia Cąhanas turi mintyje 
marksistinę socialistinę te
oriją, su klasių kova ir ki
tokiais-“menkniekiais”, ku
ri yra ūžsilikus senuosiuose 
socialistų raštuose, o ne da-

Partijos 
_........   . ’ą-.

vyzdžiui, tos pąrtijos orga-

už tokias feąjygaš, f (kurios 
palengvintų jam tapti kapi
talistu ! Tai toks yra Socia
listų Pąrtijos ir Cahano 
“neo-socializmas,” arba 
“peržiūrėtas socializmas.”

Cahanas džiaugiasi , kad 
razumnesni S. P. vadai jau 
ąenai visai pasiliuosavo nuo 
klasių kovos- “kvailybės”. 
Pavyzdžiui, kun. Norman 
Thomas savo paskutinėj 
rinkimų kampanijoj su ta 
“kvailybe” nieko bendro ne
turėjo. Ir pasekmės buvo 
puikios!

Studentai arba profesoriai, 
kurie -noriai klausėsi jo pra
kalbų laike prezidentinės kam- 

; pąnijos —• sako- Cahan— darė 
tatai ne klasiniais motyvais 
vaduodamiesJi. Jie plaukė į jo 
susirinkihius todėl, kąd jo 

. prakalbos ątsįšąųkė: į jų tei- 
I tsingųmp s^jatisnią, todėl; kad 

jie (studentai''> afba profešo- 
:riai) trokšta augsto ' atsineši- 
mo’ linkui politikos, su kuriuo 
jojo (Thomaso) vardas yra

i surištas^
“Draugas” ’ Cahan užmir

šo pridėti kunigus, kurie 
taipgi “plaukė” į Thomaso 
susirinkimus laike rinkimų 
kampanijos ir noriai klau
sėsi jo pamokslų, paliuosuo- 
tų nuo klasių kovos ir kito
kių : marksistinių prismokų! 
O kaip į Thomasą žiūrėjo 
darbininkai, tai Čabanui ne
svarbu. Nebuvo svarbu nei 
kunigui Thomasui. Ką gi 
bendro jie turi su tais “mu
žikais” ! .
“Draugo” Cahano bei So

cialistų Partijos “neo-socia
lizmas” yra niekas kitas, 
kaip tiktai smulkiosios bur
žuazijos ‘platforma.

Smulkia j ai buržuazi j ai
klasių kovos teęrijh yra pei
lis po kąkįu.1 “štorjkyperiai,”1 
kurių s/{socializmą”, • fttšto- 
vauja .Socialistų Pasija, iš 
širdies prakeikia z darbiniu-} 

streikus ir visas kovas, 
nęę tiė' streikairir/to^ kovos, 
kjsn tia jų bizniui. Jie nori 
ramybės.' : Jie Tfori -dėti cen
tą prie cento, iš mažo štoro 
subųdavoti /.didelį ir |t-: 
mėgsta klausytis prakalbų, 
kuriose Thomasai ir Čaba
nai kalba apie “teisingu
mą”, apie “aūgštą atsineši- 
mą linkui politikos”, nes jie 
mato, kad stambieji kapita
listai juos laiko po kojomis 
ir neduoda praturtėti. • Dau
gumoje jie pareina iš dar
bininkų ir tuoj aus “įsigytų 
turto” ir “augštas sociales 
pozicijas,” jeigu ne tie Mor
ganai ir Rockefellėriai, ku
rie vieni laiko viską apžioję 
Amerikoje! Bet saugok per
kūne, grįžimas į darbininkų 
klasę tiems “štorkyperiams” 
yra baisus daiktas.- Jie bė
ga nuo komunistų, kurie 
kalba apie darbininkus, apie 
jų kovaš su darbdaviais ir 
u z''' / /z:'. :

Profesorius “neo^socializ- 
mas” irgi patenkina. Jie

nes

PRIEŠRELIGINE PROPAGANDA- > 
KLASIŲ KOVA . .

tokia antrašte “Prav- 
gruodžio 25, 1928 m., 
editorialas. Iš to 

straipsnio matosi, kad prieš- 
religinė propaganda Sovietų 
Sąjungoj iki šiam laikui bu
vo labai silpna. Daug ko
munistų ir komsomolcai 
manė, kad religija žmonėse 
pati savaime pranyks, nu
mirs. Bet pasirodo, toksai

Po 
doj”,

pagelbininkų, kurię sudaro 
milioninę armiją varymui 
religinės propagandos tarpe 
tamsių darbo minių,, jau 
pirmesniais šimtmečiais per 
gentkartes apnuodytų reli
giniais nuodais. O Bedievių - 
sąjunga, 'susiorganizavusi • 
po revoliucijai, da iki dabar ’ I 
ne taip jau skaitlinga orga-t x 
nizacija, neturinti nei kliu-

manymas—didelė klaida. . i bų, nei pinigų, nei -užtekti- 
Kuomet palikta pilna lai-lųai tinkamos literatūros,

svė tikėjimui, tai dabar po 
priedanga, jo įvairiose reli
ginėse organizacijose, baž
nyčiose ir sektose, susispie
tė darbininkų klasės klasi
niai priešai, visokios spal
vos reakcionieriai ir dirba 
kontr-revoliueinį darbą.

Pasirodo, šiandie nema
žai popų ir vyskupų vietų 
užima social-revoliucionie- 
riai ir menševikai. Ir tie 
pastarieji, galima sakyt ti
krai, veda kontr-revoliucinį 
darbą, apart šimtų tūkstan
čių kitokios spalvos reakcio
nierių, kurie tęsia savo juo
dą darbą, žmonių proto 
nuodijimo darbą. O tas 
reiškia atitraukimą darbi
ninkų ir valstiečių, miljorių 
jų, nuo tikrosios apšvietos, 
kas savo kalėinoj reiškia 
susilpninimą eigos budavo- 
jimo socializmo.

Pagal dekretą, atskiriantį 
bažnyčią nuo valstybės, re
liginei organizacijai palikta 
50,000 puikiai įrengtų tro
besių ir su 250 tūkstančių 
kulto tarnų su kitais šim
tais tūkstančių liuosnorių

būti kapitalistu, jei tik no
ri! štai paties Cahano “fi- 
lozofija”:1 ■ 'u j ‘ ; • >

Visai • skiįtihfcąš • 
Jungtinėse ' * vaMijose, z Jku? 

įtiek daug aptikimų, kad 
biedni farmfetiai' adA1 triecha- 
nikai įsigyja tvirta1 ii? <.atįiekia ■ 
socialę Abgštąd poziciją; ?,J jog 
tas skaitoma'? paprasčiausių 
natufališku dalykų, ve > -.( >
Tai kam dar reikiS klasi

nio sąjausmoarba' klasių 
kovos, jeigu biednas Jarme- 
rjs arba plieno darbininkas 
rytoj arba :po~ryt taps tur
čium ir užšoks ant pat sto
go buržuazinio socialio gy
venimo ? Žinoma, kad ne
reikia—Cahano Supratimu 
—ir todėl jis pataria tas vi
sas “šiukšles” Šluoti laukan 
iš “draugų”' socialistų tar
po. Kaip ten nebūtų, bet 
faktas pasilieka faktu, kad 

klasių kovoš teorija, nors ji 
yra sveika kaipo tendencija, 
buvo baisiai persūdyta ir ta
tai, ištikrųjų, yra nelaimė su 
socialistinės teorijos ekonomi
ne dalim. Klasių kovos klau
simas dalinai priklauso psicho
logijos pasauliui, pasauliui, 
kuris £ra silpniausia dalis mū
sų filozofijos.i \ •
Vadinasi, klasių kova pri

klauso žmonių įsivaiždinimo\___ x ____
pašaūliui. Bėda/ phvyž-|irgi ,myli .-“teisingumą”, 
džiūt, su darbininku -tyra ne jie^irgi norčtų hūti ;prezi 
tame, kadi jis'^ekohominiai dentais; bankieriais ir it G f < a f \ .
išnaudojamas k..*ad.«Ipw-ypač, jiems patinka i“augš- 
minė jo būkle yra sunki, bet 
tame,{ * kad • *jis? įsivaizdina, 
kad ijįam bloga, kad jis yrą 
skriaudžiamas! Tai tokia

dentals; bankieriais -ir tt. O

tesnis atsinešimas* linkui po
litikos/’ I..................... "

nei propagąndistų pakan
kamo skaičiaus’tam darbui. 
Tai ir ne. stebėtina, kad 
priešreliginės apšvietos pa-s 
skleidė mažai. ♦e ; i

Dabar gi pasirodo, ’ /kad^v 
partijos organas “Pravda” .'įįį 
atkreipė domės į tai, idant . 
praplėtus priešreliginę pro
pagandą. Skatinama parti* 
jos nariai ir komsomolcai 
prie energingesnio veikimo 
prieš religiją.

Priešreliginė propaganda 
turėtų būt smarkiau varo
ma ne vien Sovietų Sąjun- 4 •: 
go j, bet kiekvienoj šalyj, ne
išskiriant Amerikos. Ame
rikoj komunistai labai apsi- . 
leidę tafne darbe. Čia, iš J 
šalies žiūrint, atrodo, kad x ; 
komunistai nei supratimo 
neturi, jog priešreligine 
propaganda tūri būt siste- 
mačiai.vedama sąryšyj su  \ 
kasdienine kova išnaudoja- <
mųjų minių prieš išnaudo
tojus. k

Komunistas turi būt ka- 
ringas ateistas.

i Dimas Benamis.

i 
į

<

Kapsiškai-Zanavykiška Tre janka
' ' ' « ’ t • t - ( > • I ,. . I

T! ' ■ i ' ' ——r
į.;/ . i ..So. Boston; I

So. Bostonas privalėtų bū
ti tuom centraliniu pulsu vi
so Masačiusės veikimo. Vie
nok tas pulsas, to didžiulio 
kūno pati širdis, pusėtinai 
atvėsus ir visas kūnas mie
guistas.

Mūsų veikime, kaip Bosto
no apielinkėj, taip ir visoj 
Amerikoj, privalėtų varyti 
kylis kylį, o šlėga visus. Ko
mitetai privalo reikalauti iš 
eilinių narių darbštumo, o 
eiliniai nariai to paties iš 
komitetų. Jeigu kuris iš 
komitetų, einantis svarbias 
mūsų organizacijų pareigas 
draugas, neatlieka savo pa
reigų, reikia reikalauti iš jo 
pasiaiškinimo, kodėl jis taip 
daro.. To paties reikia rei
kalauti ir iš eilinių narių, 
kurie apsiima kokį darbą 
atlikti, o neatlieka jo, ar at
lieka ne taip, kaip privalėjo 
atlikti/ Tokiu būdu, apsilei
dimui mūsų draugų tarpe 
nebus vietos. Nes draugai, 
apsiėmę- atlikai kbkį darbą, 
ar užėmę atsakonlirigas vie-i • 

komitetuose, Burės nAsi-
rinkti vieną iš dviejų—dirb
ti ar užleisti savo Vietas ki-

■ u' > v Oj Ji.’ f ••>»* 3 i ] . . r Nors,- jtiesą.. pasakius, tosM| -f 
apieliųkės žemele pusėtinai r RM 
apsėta dideliais ir mažais i ' 
akmenimis, stūkso dideli ub* '; f 
lų kalnai, bet žemė yra der
linga ir ūkininkai vidutiniš
kai verčiasi iš pieno.

Fitchburg, Mass. a

Tai gamtos nuskriaustas /..<•» 
miestelis. Nors visoj Nau- 
joj Anglijoj nestokuoja ak- •••• • 
menų, bet Fitchburgas tai 
bene bus visos tos apie/jn- 

1 kės akmenų sandėlis. ‘Gi 
vienas plikos uolos kalnas, 
tur būt, visų kalnų karalius, 
stūkso atrėmęs savo pliką 
kaktą į miestelį. ’

Esu tikras, kad Kolumbas 
daug mažiaus turėjo “trio- 
belio” atrasti Ameriką, kiek 
aš turėjau “triobelio” atras
ti Fitchburgo Samulėną. 
Prisiėjo perlipti per kelis 
uolos kalnus, pereiti 4 kar- . , 
tus per vieną ir tą pačią 
upę ir užsikarti ant paties 
didžiojo kalno. 7

Senas Vincas.

tįėms.. i

ja

gesinant gaisrą, kuris be- bar Socialistų Partij< 
veik sunaikino viešbutį Lo- praktikuojamą teoriją. P
retta.

Atlantic City, N. J. 
Trys gaisrininkai tapo 
žeisti trečiadienio rytą

su-
be-

'Nekurjeti mūsųx draugai,

i

3

meti Thomas kritikuoja ži- .tapę organizacijos vadovais, 
bįo skandalą, bile, tik jis vardus vadovų nešioja, ‘o 

darbo neatlieka. Tokis su
stingimas negali būt tole
ruojamas. Jei apsiėmei dirb
ti, tai ir dirbk, o jei negali, 
tai' duok kitam dirbti.

Brooklyn, Conn.
Tai lietuvių farmerių ko

lonija. Jie turi ALDLD. 
kuopelę ir gana draugiškai 
sugyvena. Į prakalbas su
sirinko visi iki vienam ir 
garsiai aukojo Lietuvos po
litiškiems prasikaltėliams. 
; Įsj-pasikalbėjimo teko pa
tirti,. kad veik visi tos apie- 
linkės ) farmeriai pusėtinai 
gerai gyvena ir nesiskun
džia ant* gyvenimo sąlygų.’

neliečia' -kapitalistinėš vals
tybės pamatų, bile tik jis 
nesako, kad reikia nuversti'- 
kapitalistų? Viešpatavimą ir 

kia kalbėti* ka^F ||dąnbihin?^ proletariato dikta-
• ■. V

44 Asmenys Užmušta Laike 
Rinkimų Meksikoj ,

MEXICO CITY.— Pasak 
čia gauto pranešimo antra
dienį Hidalgo valstijoj laike 
rinkimų,. kilus.; politiniams 
vaidams, 44 asmenys tapo 
užmušti ir suvirši 100 su- 
zeidta.' Sakoma,: tai. esą kru-! 
VinĮausi /rinkimai Meksikos 
istorijoj/* ’ - 1

eori- 
io/’ ''

reika
lauja šluoti laukan sapalio
jimą apie klasių 
Amerjl^^g^i^^^^^ 

ką, bet kūipe|^fe|/kurioj 
nors ir dabar 'tūri gerai, 
nors ir dabąr> i gali?įsigyti 
turto ir augštą socialę po
ziciją, bet^ prie socializmo 
tatai greičiau ir lengviau 
atsieks ! Reikią ‘ sakytį jam, 
kad jis “laimės pasaulį” ne 
per kovą, ne’per kaTą su ka
pitalistu, bet taupydamas 
centui kraudaMaž juos vie
nas kito,'J^dlrb8amįš,<
Sodahstų. Partijos <pagelba,

.JUOKAl^'JDTO'1
’i 1 J■ , . j ♦ ----- f t' i

DIDŽIA fail A PANIEKA 1-
Afrikos raistynuose gyvenan

čių žmogėdžių valdono pati le-;
mentavodama skundžiasi savo "V 
“mylašninkui ”: “Ai, kokia 
gėda ir pąitię^a visai mūsų šei-', % 
mynai!” 'y

'Patikėtas draugas: “Kas gi 
tokio atsitiko, mano riebaliu- 
ke?”

“Argi negirdėjai, kad mano 
vyras nesenai vegetarionu pa-^ 
virto

GAL TEISYBĖ? * ** * * 
f “Kai a$ matau dvi gražias 

merginas bučiuojantis, tai man 
visada, prisimena kumštininkai, .t j 
kurie; sveikinasi pirm prade- 
dant viens kitam snukius lopy- ' 
tii, ” t pasakė tūlas senas vien
gungis. A

«/ Surihk(p Barkw& w



iktad., Sausio 25 d„ 1929
A

Puslapis Trečias . (

LAI S VOJI zjlinė spauda negalėtų užmesti 
ą laužYma konstitucijos.SAKYKLA ♦ [Tada p. Raginskas pare škė, 

i—..

BALTIMORE, MD.

S. E. Vitaitis Nurodo Mano 
Nekompetentiškumą į S.L.A.

Iždininko Urėdą
“Tėvynės” No. 51 ger. Vi

taitis, parašęs savotiškus išve
džiojimus apie moralį bandi
tizmą, ir po tam ilgame apra
šyme nurodo mano neteisingu
mą, melus, faktų falsifikacijas 
ir patalpino mano laišką, rašy
tą p. Jurgeliūtei, pasiųstą kar
tu su pareiškimu, kurį prašiau 
patalpinti organe “Tėvynėj,”

kad per Wilkes-Barre seimą 
i savo kokuse, ku

riame ir jis dalyvavo, yra nu-' 
tarę visokiais būdais atakuoti 
P. T., tai kad ir mane paskir
tų iždininku, vistiek jie P. T. 
šmeiš. . •į’

Po tokio pasikalbėjimo ap
leidau posėdį. Ir kas protoko
le randasi, kad Gerdauskas 
grasino teismu, kad apsiėmė 
eiti iždininko pareigas veltui, 
kad ateinančiuose rinkimuose 
nekfindidatuos, ir padarė išva
dą, kad jeigu apsiima veltui

‘^fcad nariai žinotų, kas buvo j dirbti, tai .jau negeras ir te
veikiama laike tų trijų mene-į jau nepasįtikėtų ir už 
Šių Gegužiui izdimnkaujant. j juos neatsakytų nei «Surety 
Ir tas laiškas būk parodo ma-: ę0 bondsai. Api'e teisingu- 
no flietinkamumą užimti iždi-ima išsireiškimų patariu S. 
mnKO urėdą, nes rašytas ant nariams pasiklausti pas 
mašinukės be lietuviškų ženk-;vįetįnį apsaugos agentą ar 
lehų ir parodo Kokio issilavi-, “surety co ” padaro užstatą už 
mmo yra Gerdauskas. Apiejžmogų> atliekantį urėdą vel
tai lai sprendžia S. L. A. na-j^į? Kadangi mano minėta

me (?—Red.) S. L. A. na
riams pranešimą patvirtina P. 
T. protokolas, < tai aš melsiu 
ger. S. L. A. narių būti teisė
jais, ar Gerdauskas yra faktų 
falsifikatorius, melagis, ir ka
me jis pamelavo? Ar Vitaitis

CASTON ROPSEVICH

S. V. Ramutis.

LIETUVIS GRABORIUS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

’ Stagg

5043

GRABORIUS

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

SI

kuopa nutarė pakviesti Wil
kes-Barre Meno kuopą sulošti 
veikalą “Blindą” Shenandoah- 
rVje.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

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

di-
miestuose Euro-

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir Uz žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mąne galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
cuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą. .

1023 Mt. Verųon Street /, 
PrilLADELPHIA, j IPA.

SHENANDOAH, PA.
--------- ( • į

Mūsų Darbuotė
Sausio 18 d. . Lyros Choras 

laikė metinį susirinkimą. Nau
ja valdyba užėmė savo vietas. 
Pirmininkas, Antanas žemai
tis, raštininkas, Stasys Kuzmic
kas, iždininkė ta pati, E. Mo
tuzienė.

Koncerto ir baliaus, įvyku
sio lapkričio 28 d., komisija 
raportavo, kad pelno liko $55 
su centais.

Operetės “Grigučio” komi
sija pranešė, kad lošimas 
įvyks vasario 7 d., High 
School Auditorium.. Taipgi Ly
ros Choras atvaidins “Grigu- 
tį” dar .dviejose vietose : vasa
rio 3 d. Minersville, Pa., vas. 
9 d. Wilkes-Barre, Pa.

Pranešimas Visuomenei
Draugai! Visiems yra žino

ma, kokia svarbi užduotis sto
vi artimoje ateityje prieš mū-

' sų. akis. Tai rengimasis prie 
taip garsios operetės “Grigų- 
tis,” kuri h«s perstatyta vasa
rio 17-tą dieną, Philadelphijos 
Lyros Choro spėkomis.

Pirmas ir svarbiausias užda
vinys, tai rinkimas apgarsini- 
hių programom Rinkdami pa- 
remsime finansiniai, taipgi iš
garsinsime daugelyje nežino
mų vietų. Laikas jau suvis 
trumputėlis,, o darbo daug ir 
jis gana svarbus. Todėl visi, 
draugai ir draugės, privalo iš
mėginti savo spėkas bei gabu
mus rinkime apgarsinimų.

Kurie šį darbą įvertins,! 
gaus apgarsinimų, malonės at
silankyti 3Į-mą dieną sausio, 

■8-tą vai. vakare, 2538 McHen
ry St., nes ten įvyks operetės 
“Grigutis” komiteto susirinki
mas, ir bus galutinai užbaig
tas darbas programos klausi-i , . . . _ .
me, kad būtų galima pasiųsti P°rt«> Paviete naują valdybą 
spaudai.

O. Kučiauskaitė.

Sausio 20 d. įvyko; Ą. L. D. 
L. D. 17-tos kuopos metinis su
sirinkimas. Organ izatorius 
Ant. žemaitis, ‘atidaręs susi
rinkimą, po perskaitymo pro
tokolo ir senosios valdybos ra-

‘GERAI PATAIKOT
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į 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
ima ant syk. VISI sUpratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 ,Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šinjtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A., Lepo-} 
nis, 2759 Arsenal

riai, ar galima suprasti jo 
deikšmę. žinoma, Vitaitis ne
suprato, nes kur yra parašy
ta: “Tada gal šis pareiškimas 
taps nereikalingas,” jis išskai
to: “Tai jau nereikės nei jo 
pareiškimo talpinti organe.” 
Ir taip iškraipęs žodžius, jau j 
primeta man kompromisą. varda, moralis banditas?

•t ' _

Pažiūrėsime, kam yra tin- la, kad Vitaitis mano, kad nu-'locijos, įvyks nedėlioj, sausio 
kaifnas moralio bandito var-; rodymas P. T. klaidų yra nie-'27 d 
das. “Tėvynės” No. 52, Pil-ginimas konstitucijos.
domosios Tarybos ]

ROCHESTER, N. Y

Baigęs Philadelphijos muzikoš kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. ■ Kreipkitės šiuo adresu:

% 4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden. N. J.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yrą apimtas 
kokios nors ligos t>ei 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 

ile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenore valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. 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 mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
ReikauSkas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kui 
yra, geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen- 

Į tų, arba po vardu Petro Cigaras.
Todėl, draugai darbininkai ir pro- 

gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčs 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigaru Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

užimt vietas. Org. tas pats, 
A. žemaitis, nutarimų rast. S. 
Kuzmickas, finansų rašt. K. 
Motuzą, ižd. J. Stagniūnas.

Iš org. metinio raporto pasi
rodė, kad kuopa praeitais me
tais gerai veikė. Narių turė- 

Šiame susirinkime pri-___ o____ ir jo 110.
i yra, pagal jo paties išrastą draugiškas pasilinksminimas, sirašė vienas naujas narys—A.

. i • i i • i _ _ ___ - z^ v i • (*■< . •  . _ - m. ..

Pirmas tikrai gražus

Gai-j rengiamas Darbininkių Fede- Gražalis.
_ i •• • i T — T • • _ . . _. • _ IV X i z-k z4 i i z-

6-tą vai. vakare, Ukrai- 
Jau nu salėje, 975 Joseph Ave. 

posėdžių taip nustojo tikrinę ir kunigai. Lietuvių ir kitų tautų jaunuo- 
Srotokole, 5-toj sesijoj, p. Gu-.Buvo laikai, kada nors ir ge- liaį duos turtingą programą, 

is likosi paskirtas iždininku iriausias parapijonas, jeigu tik susidedančią iš Ynuzikos, dainųUi--------------------------------------- i-------------------- --------------------------------------' O - -

ir jau atidarius 6-tą sesiją, į-! ką išsitarė prieš kunigą ar dar j įr šokių, 
zesdinamas naujas iždininkas prieš jo gaspadinės netikusius mos bus šokiai, 
ir sudeda prisiegą, ir jau Gu- pasielgimus,tai jau šliuptarnis, 
9fis dalyvauja kaipo Pildomo-' bedievis ir t. t. Jei P. T. ma- 
ios Tarybos narys. Tadalno nekompetentiškumo prieža- 

?ekr. Jurgeliūte praneša, kad:s^s» tuos klausimus ir atsaky- 
Gerdauskas nori atsilankyti į mus» Pūtų patai pinus savo pro- 
■)osėdį ir ką tokio P. T. paša- tokole, tai būtų paniatę nariai, 
yti. Man .pribuvus į posėdį, kokį egzaminą išdavė Gerdau- 
au p. Gugis buvo, ne kaipo.skas, ir ateities kandidatai ma- 
Zitaitis tikrina, kad kaipo ko- ’tytų, kas nuo jų bus reikalau- 
tisijos pirmsėdis, bet kaipo S. iaina’ Prhms kandidatū-

<‘A. iždininkas, nes ir proto- nes Iki šiol visi manė, kad ( 
olas taip sako, ir mano pa- užtenka išpildyti gautą nuo tų.

rim4, kad mane šaukė raštininkės blanką, kad pri- '
telegramą, bet jau turėjo ^rna kandidatūrą ir apie desėt-

šsirinkę iždininką, patvirtina kas klausimų. Bet jeigu labas 
.as, kad man pasakė p. Gegu- ar ne labas organizacijos rei- 
žis važiuoti namo, o per laišką 
nuosprendį praneš, 
vakare paskirtas 
jau ant rytojaus 
posėdyje, kaipo P.
Taigi, klausiu ger. Vitaičio, ar 
prisiimi tą savo pagamintą 
vardą moralio bandito? Man 
atsilankius į minėtą posėdį ir 
.užklausus, ar būtų galima ži
noti, dųį ko mane diskvalifi
kavo, pranešė, kad tai buvo P.
C. vienbalsis nuosprendis. Nu- 
odžiau, kad daro klaidą pa- 
kirdaimi iždininku ypatą ne 
agal konstitucijos nurody

mus. Pats Gugis man nuro
dė^ kad neužsimoka man pro
testuoti, nes didelis darbas, o 
maža mokestis. Aš nurodžiau, 
kad nesvarbu, koks yra atly
ginimas ir del labo organiza
cijos aš dirbčiau, nes esu daug 
dirbęs veltui, išbuvęs du metu 
užleisčiau kitam ir tas išeitų

mus, .būtų patalpinus savo pro-

Prieš ir po progra- 
Kadangi ren

gėjos pačios gamins ir užkan
džius, tai jau aišku, kad bus 
galima ir pasivaišinti, nes už
kandžiai bus labai skanūs ir 
neklysite, jei ateisite visai be 
vakarienės. Ateikite, pasi-1 
linksminkite ir susipažinkit su ] 
kitų tautų progresyve darbi
ninkija. Ypač moterys turėtų 
dalyvauti savo organizacijos 
parengime. Įžanga tik 15 cen-i_

ei
»ei

kad mane

O Gugis 
iždininku, 
dalyvauja 
T. narys.

, - Cliffside, N. J. '

DIDELIS MASKARADŲ

BALIUS
tgia A. L. D.« L. D. 77-ta Kuopa 
LD.SA. 68-ta Kp., Cliffside, N.J.

W įvyks Nedėlioję

l d. Sausio, 1929
|N. CARRELLO’S SALĖJE
Walker St. ir prie Palisade Karų

Geležinkelio, Cliffside, N. J.

Ičs 3-čią Vai. Po Piet

fžanga 50c ypatai
J®* 1
Tai bus linksmas ir didelisjfoalius, 

visus ir visas kviečiame atsi-
L Apsimaskavusiems yra ski

na net Šešios puikios dovanos: 3 
Trų ir 3 del moterų.

Komitetas.

WHWWWWW94

Nuoširdžiai kviečiame- visus 
ir visas. j j

kalauja ilgo katekizmo, tai na
riai turi tiesą žinoti. Mano 
nekompetentiškumas yra ta
me, kad organizacijos reika
luose visur ir visada esu atvi
ras ir tas yra žinoma jau nuo 
senai P. T., nes atskaitos būtų 
aiškios, ant užklausimų, vietoj 
kelionių, aiškūs atsąkymai. Aš 
nesutikčiau ant tokio prez. Ge-. 
gūžio atsakymo “Tėvynės” 
No. 51 į progresyvių komiteto 
lapelį, kur yra užmetimai ne
teisingų išlaidų. Jei orgahas 
nebūtų uždarytas tam tikslui, 
tai -panašių lapelių nereikėtų. 
Na, ir ger. Gegužis, vietoj pa
duoti skaitlinėmis atsakymą 
ant tų užmetimų, ištempia ke
turių špaltų raštą “Komunistų 
šmeižtų vajus,” kur nurodo, 

i kad pravalgo ant dienos $3.50, 
kad ant dienos turi nuostolių 
$8.00, kad insurance kompani
jos keliauninkai padaro dides
nes išlaidas. Tas neparodo, už 
ką užmokėta tame lapelyj mi
nėtos sumos. Tokis išbarimas 
už primetimą eikvojimo turto, 
reiškia prisipažinimą prie kal
tės. Ir vėl “Tėvynės” 
šių metų, ger. Bajoras taria : mis 
“Saugokim Milioną” ir tokie1 
išsireiškimai: 
dolerių,” “f 
milionas mus neprispaustų

Rengėjos

WATERBURY, CONN.
Svarbios Prakalbos

Sausio 27 d., Venta svetai
nėj, 103 St., įvyksta svarbios 
prakalbos paminėjimui Lenino, 
mirties, šios prakalbos bus 
tarptautinės, 
vai. vakare.
apielinkių lietuviai privalo jo
se dalyvauti, nes labai svarbu 
paminėti revoliucijos vado 
mirtį.
mis

Pradžia 7:30
Visi vietos ir

revoliucijos
Bus įvairiomis kalbo- 

kalbėtojų.
Rengėjai.

HARRISON, N. J
f ________

, Senųjų narių sumo
kėjo duokles už šiuos metus 
virš 20. Pradžia gera. Rei
kia tikėtis, kad šiais metais vi
si nariai užsimokės duokles lai
ku.

Naujuose s u m a n y m uose

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
I '

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim.. Bile- 
rėika'lui esant, jis bus jū< 
siį geriausias pagelbėtoj as; 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

“LAISVEI i '
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

A. L. D. L. D. 136 kuopos 
metiniame susirinkime, sausio 
6 d., draugai rimtai svarstė 
kuopos reikalus. Iš finansų 
raštininko raporto pasirodė, 
kad kuopa pereitais metais iš-< 
aukojo darbininkų reikalams 
$37.09. Aukų surinko strei- 
kieriams $21.41, Agitacijos 

, Fondui $21.25; per kuopos pa- 
No. 1, [sidarbavimą, bendrai su kito- 

draugi jomis, angliaka
siams surinkta $151.04. Viso

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVE”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y

Mathew Pi. Bellas
(BIELIAUSKAS)

turime milioną $230.79. J
žiūrėkime, kad tas Kuopos iždas neblogai stovi. 

n v * t t. _____ _ j.* j •!

saugokime^ tų, kurie mūsų at- tai kuopos organizatorius per- 
r* 1 a aitai A %* 4- -t va • • t _ • a t T r __ _   ___ _ • 1 1 •

Valdyba pasiliko ta pati, tik-

skaitomis susirūpino.
ka teisingam žmogui tokis iš
sireiškimas : “Saugokimės tų, 
kurie mūsų atskaitomis susi
rūpino.” Teisingo žmogaus 
atskaitai nėra pavojaus, teisin
gas žmogus, laiks nuo laiko, 
reikalauja, kad jo atskaita bū- kimai įvyksta reguliariai, 
tų peržiūrėta, nes ir teisingas 
žmogus gali, padaryti klaidą. 
Bet teisingas žmogus prisipa
žįsta prie klaidos ir su noru 
atitaiso. Todėl tokie išsireiš
kimai, ypatingai iš mūsų tar
nų, tai yra, redaktorių, priver
čia narius manyti, kad kas 
nors yra negerai, nes centras 
saugoja atskaitas, nesako, kam 
už ką yra užmokėta, bet nie^ 
kiną tuos, Ifurie anų reikalaut 
ja. , ' ' .

J Ona A J. Gerdauskas.

Ar tin- • sikeitė. Kuopa nėra skaitlin
ga nariais. Mat, vietiniai lie
tuviai paskendę religiniame 
fanatizme, per 'tai sunku ir 
daugiau narių gauti.

Kuopiečiai tarpe savęs labai 
draugiškai sugyvena. Susirin-

susirinkimų būna diskusijos, 
pasirenkant kokį nors klausi
mą.

Taipgi kuopa rengia prelek- 
cijas sveikatos klausime dak
taro Kaškevičius (?—feed.). 
Įvyks sausio 27 d., 2 vai. po 
pietų, A, L. P. Kliubo svetai
nėj,; 134 Schuyler Ave., Kear
ny, N. J. t.

Kuopos draugai mokinasi 
veikalą “Už Dievą ir. Tėvynę” 
ir neužilgo mano įerstatyti.

oresp. S.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE”

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nejusiuose Nesveikumuose, Nervų,. 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SP1NDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kairios prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. Z I NS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

V JuixjjLjirvkJ a/,

undertaker//
Mes išmokiname taisyti ir vai 
automobiliais į trumpiausj* h 
Mes i gvąrantuojam laishius ir 
lomus*. įllnas mokslo kursas 
Taipgi duodame važinėjimo l< 
jas už $10. Pamokos dienom 
vakarais. Informacijos d;
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka-' 
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave^ cor. 14th St., N. Y

Naujausios Mados Žemiausia Kairia
1 -I

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o,patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau pėr kelioliką metų savo! 
prof esi j o j e praktikavosi 
džiuosiuose 
poje.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford AVe.
Brooklyn, N. Y.

ORNICIAI 
(PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
Iš priežasties daugumo stako parduoda- 

|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėie.
I •[Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
Įme daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tarpe Bedford ir Driggs Aventies
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. Vakare
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DARBININKUKALENDORIUS
1929 METAMS

Jaučiasi gerai ant nugaros
Paruošė R. MIZARA

DAR YRA 900 EGZEMPLIORIŲ

malkas

APMOKĖTAS PERSIUNTIMAS

pas

MENDELO
BALTIMORE, MD

UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

nors 
ma- 
vie-

Reikalaūj an tieji po vieną knygą Darbininkų Kalendoriaus, mo
kestį galite siųsti pašto stampomis 2-jų ar 5-kių centų vertės

Red Cross' 
Kidney Plaster

dau- 
kon- 
Bet 

susi- 
dau-

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

Red Cross Ink- 
stamsPleiste- 
r j ai Gaunama 
visose aptieko- 
sc. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson, New 
Brunswick, NjJ

SO. BOSTON, MASS

jos, atėjo iš nariij rinkti mo 
kesčių sekretorius Poul ir ma- 
nadžeris Rudik. Vienas dar 
bininkas nusiskundė, kad da
bar negali mokėti, nes neuždir-

Sulig reikaląv.imo, šiu^s„ cigarus ■ taipgi 
per paštą iššiūritiiį^jamd," kaij)o y 

užsakymus (pr d ertus). * .

dvi puikios dovanos 
doyana $2.50 auksu— _ 
mergina ar moteris, kuri 
laikys 
Antra dovaną- 
puikių kendžių 
gina ar moteris, kuri bus ga
vusi daugiausia atviručių po 
pirmajai.

Apart to, taipgi bus skanių 
gėrimų, šaltų ir karštų užkan
džių ir kitko. Todėl kviečia
me atsilankyt kuo skaitlin
giausia, nes tai bus paskutinis 
prieš užgavėnes balius.

Svetainės durys atsidarys 6 
valandą vakare, q šokiai prasi
dės 7 vai.

Įžanga 50 centų ypatai.
Visus užkviečia,

A.L.D.L.D. |16 Kuopa.

Todėl prašome visų platintojų, kurie jau išleidot 
pirmesniuosius užsakymus, kad kuoveikiausia 

užsisakytumėt daugiau Kalendoriaus

praugai! Jei Kalendoriaus liks nors pora šimtų egzempliorių 
neišplatinta, tai “Laisve” turės nuostolių ant jo. Nes už tokią 
knygą kaina tik 25 centai yra labai žema. Bet jei jis išsiplatins 
iki paskutinei kopijai, tai ir kitiem metam išleisime metraštį! 

už tą pačią kainą.

DUODAME NUOLAIDĄ PLATINTOJAMS
Kurie imsite nemažiau, kaip 10 egzempliorių del platinimo,

IŠLEIDO DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

I VISAS ŠALIS
Parūpinam mortgičius namams ir

Darbininkai Visų Kraštų, 
Vienykitės!

JERSEY CITY, N. J.

ŠOKIAI, DAINOS

BOSTONO IR APIEUNKES 
ŽINIOS

SKAITYKIT IR PLATU
EIT “LAISVĘ”Dabar southbostoniškiai en

tuziastiškai kalba apie rengi
mą sekančio metinio koncerto 
ir mano, kad sekantį koncertą 
bus galima surengti dar dides
nį ir pasekmingesnį.

A. Taraška.
Neteisingas Minties Skleidimas

Aną sykį A- L. D. L D. 
2-ros kuopos susirinkame, pą-

Būtų didelis nusidėjimas darbininkjškam judėjimui, jei kur 
esant galimybei platintis DarbiUinkų Kalendoriui, niekas ne
platintų jo. Kur tik yra lietuvių, visur išleisite Kalendorių. 
Juk veikalas labai turiningas, o kaina visai žekna. Būtų baisi 
tinginystė mūsų pačių, jei ne visose lietuvių kolonijose parody

tume tą svarbų literatinį tvarinį. / *

ti, jeigu čia negerai. Dabar
tiniu laiku unijos viršininkai 
daugiau niekuo nesirūpina, 
kaip savimi, kad tik susirinkti 
pinigus ir -pasidaryti sau al
gas.

Į vieną dirbtuvę, kurioj visi

ištaisytas iš lauko 
Kreipkitės tuojaus
A. J. KUPSTIS 

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

gą pragyvenimą ir pašei pa 
jam esanti nereikalinga. 'Tas 
draugas, nežinodamas drg. 
Karsono gyvenimo padėties, 
manė, būtų geriau išrinkti ko
misiją ir ištirti, ar ištikrųjų 
jam nereikalinga pašelpa.

Tūlos ypatos So. Bostone, 
remdamosi to draugo išsireiš-

ūkiams.
mortgičių,
Inšiurinam
duodam ir ant išmokesčio
Massi valstijoj. i

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių i’t krautuvių 
Meldžiant ipreiptis pas mus ir per
sitikrinti.' !

Parduodam anglis 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

kavalkų:
1. šokiai, griežiant puikiai 

muzikai.
2. Dainuos pagarsėjęs Ly

ros Choras iš Maspetho.
3. Dainuos jaunų vyrų 

kvartetas Ufa iš Brooklyno.
i 4. Bus lekiojanti krasa ir 

pirma 
gaus ta 

i ap- 
daugiausia atviručių, 

didelis baksas 
gaus ta mer-

|žipono pasiuvimą gaudavo po 
j'$2, šiemet jau apsiėmė siūti 
po $1.80. Toj dirbtuvėj per 

Karsono šelpimo sav^itę padaro apie 500 žipo- 
"■■į. Kadangi iš tos firmos ir 
kitos dirbtuvės gaudavo dar
bo, tai dabar jau reikalaus, 
kad ir jos siūtų po $1.80.

Gustaitis iš vienos firmos 
paėmė siūti po $1.75, Vilkas

■Kas turi pinigų del 
kreipkitės pas mus.

viską, reikalaujant
•bet tik

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų 

/

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

Į Lietuvaitė Fotografistė
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
| vojų Visokiom Spalvom 
? Paveikslus
■ Studija atdara kiekvieną dieną ir 
į nedėliomis nuo 9;30 iki 
| 5 vai. po pietų.
IMARGARETA VALINČIUS
1 Room 32, Weitzencom Bldg., 

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

Du Geriausi-Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,000. Įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite, gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu- ją praleidžįa, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukini, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA . 80. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvėj 
kampine vieta. Rondos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rejndos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne ‘ būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

Juos išdirba ,

STANLEY PAUL 
526 N. 11 th St. Philadelphi

Baltimorės kriaučių padėtis1 
vis darosi blogesnė ir bloges
nė. Pereitą sezoną dirbo la-! 
bai mažai, vos galus su galais, 
sudūrę. Pradžioje gruodžio( 
jau daugelis užbaigė darbus.'! 
Dabar firmos jau pradėjo 
dirbti, bet kontraktoriams ne
duoda. Kuomet boseliai nuei
na prašyti darbo, tai atsako, 
kad jiems dar nėra strioko, 
dar kostumeriams nereikia. 
Kiti atsako, kad jeigu pigiau i 
dirbsite, tai gausite darbo. 
Kai kurie kontraktoriai pigiau 
neima, bet yra ir tokių, kurie 
prašo, kad tik jiems duotų 
darbo nepaisant, kiek mokės.

Washington Park dirbtuvė

kimu, tuojau pradėjo- skleisti J ne unijinė. Pereitą sezoną už 
mintį, kad tai gal būti aš taip 
informavau tą draugą ir varau 
agitaciją prieš drg. Karsono 
šelpimą. Dar prideda, kad aš 
buvęs drg. i 
komisijoje A. L. D. L. D. 7-to J1^ 
Apskričio ir per pusantrų me
tų nieko neveikęs del jo sušel- 
pimo. - Tos ypatos taip daro 
sužiniai, kad diskredituoti ma
no asmenį.

Aš turiu pasakyti, kad aš tik po $1.40.*
Kitų kolonijų kriaučiai gal 

'nusistebės, kaip taip pigiai ga
lima dirbti ir kaip darbinin
kai gali pragyventi. -- Turiu 

j pasakyti, kuomet užeina dar- 
tekę bymetė, tai dirba ^ienomis ir, 

naktimis ir tai vos gali užsi
dirbti del skurdaus gyvenimo.

Pas mus unijos nėra, tai ne
patariau 'ra kam nei už darbininkų rei

kalus užsistoti. Jeigu kuriose 
dirbtuvėse dar ir skaitosi uni-

Suteikia pageltos 
strėnų gėloje ir 

reumatizme
Kas Darbavosi del Dienraščio 

“Laisvės” Koncerto
. Dienraščio “Laisvės” kon
certo raportas jau prirengtas' 
ir viskas sutvarkyta. Priren- 
gimas raporto ilgai užsitęsė, 
nes nebuvo galima taip grei
tai surinkti išsiuntinėtus po vi
są apielinkę tikietus ir išrinkti 
pinigus iš biznierių už skelb- 
mus programoje.

Rengime koncerto daugiau
siai padėjo darbuotis šie drau
gai ir draugės. Rinkime skel
bimų į programą: J. Petriką, 
E. Čeikienė, Geo. Likas, M. 
Užunaris, J. Rainardienė ir K. 
Barčienė.

Tikietus pardavinėjo išank- 
sto: N. Jonuška, A. Vaitiekū
nienė, Kazlauskienė (Roxbu- 
ry’o), J. Putrius, M. K. Bolys, 
Zinskienė, J. Naujokaitis, Sa- 
bulienė, A. Baginskas, M. Ba
nevičiūtė, J. Grybas, G. Simai 
tis, J. Pūtis, J. Plandunis, J 
Petriką.

Garsinti daugiausiai pade 
jo: N. Jonuška, M. Kazlaus 
kas, L. žilaitis ir P. Kubiliū 
nas.

Visi draugai ir draugės dar
bavosi energingai ir už tą rei
kia paačiuoti visiem.

Koncertas pas southbosto- 
niškius draugus ir drauges pa 
liko neblogą įspūdį. Mat, 
gumas manė, kad ir šis 
certas bus be pasekmių, 
pasirodė, kad visuomenė 
interesavo šiuo koncertu 
giau, negu I “ 
praeityje susiinteresuodavo

LAKIOJANTI KRASA
A. L. D. L. D. 16 kuopa rengią

LINKSMĄ VAKARĖLJ 
kuris įvyks subatoj, 

26 d. Sausio (January), 1929 
110 Grand St., Hoboken, N. J.
Programa susidės iš sekamų | pasveikusi, dar silpnutė iš po 

ligos, su baisiu kosuliu nuėjo 
dirbtuvėn dirbti. Tas jau ro
do, kad ne perteklius, bet 
vargas verčia tą daryti.

Tad, be jokio abejojimo, vi
si ir visos turėtumėt paaukoti, 
kiek išgalit. - ,

tę. Ponai viršininkai aprėkė, 
liepė išeiti iš tos dirbtuvės, o 
jie padėsią jo vieton kitą dar
bininką.

Panelės Vaikas.

AI FIIDCTIC 332 WEST BROADWAY
• Jo SoP Boston, Mass. i

į į ' Tel., So. Boston 1662-1373
Ofiso Valandoj n(i6 9 ryto iki 9 Vai, Vakaro 

\ REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ 
\ SENIAUSIA'AGENTŪRA SO. BOSTONE!

niekada ir niekam nesu sakęs, 
kad drg. Karsonui pašelpa ne
reikalinga. Jei kas ką 
panašaus yra girdėjęs iš 
nęs, gali tatai paskelbti 
šai.

Kiek man su kuo yra 
kalbėti apie drg. Karsoną ir 
kiek kas yra klausęs manęs 
apie drg. Karsono padėtį, vi
suomet ir visiems 
šelpti drg. Kai^soną

Taipgi aš nešu buvęs nieką
da drg. Karsono šelpimo ko- ja, tai ir iš jų, nieko gero nėra, 
misijoj, tad ir veikime del jo Viršininkai ateina, išsirenka 
šelpimo nėra tekę man daug duokles ir viskas. O jeigu 
pasirodyti. (darbininkas nusiskundžia, kad

Buvo komisijos iš apskričių! blogos sąlygos, kad nieko ne- 
ir pastaraisiais ..metais jos vi-!gali uždirbti, tai tik ranka pa
sai mažai veikė. Bet negali-;moja ir liepia eiti kitur dirb- 
ma mane už tai kaltinti, kada 
aš tose komisijose niekada ne
buvau.

Kas del kalbų, kad drg. 
Karsonas turi įplaukų, iš ku
rių galėtų daryti pragyveni
mą, jos yra be pamato. Aš 
drg. Karsono gyvenimo padėtį darbininkai priklauso prie uni 
gerai žinau ir drąsiai galiu sa
kyti, kad šelpdami jį atliksite 
gerą darbą.

Tik pasižiūrėkime, kokios 
drg. Karsono yra įplaukos ir 
iš to galėsime spręsti, ar pašei- ba neUrylikos dolerių į savai 
pa jam reikalinga, ar ne. 

kitais koncertais Draugo Karsono šeimyna susi
deda iš trijų—jo paties, jo 
draugės ir dukters, kuri dabar 
pradeda lankyti pradinę mo
kyklą. Jo draugė dirba dirb
tuvėj ir, kaip išdirba pilną sa
vaitę, gauna tarpe 15 ir 16 do
lerių, bet čia darbai taip silp
nai eina, kad draugė Karsonie-r 
nė labai retai išdirba pilną sa
vaitę—daugiausiai įdirba po 
dvi, tris ir keturias dienas į sa
vaitę. Tad jei paimsipie drau-l 
ges Karsonienės uždarbį skait-P 
liuoti sulyg metinių įplaukų,!

šono šelpimo, vienas draugas pamatysime, kad ji neuždirba 
išsireiškė girdėjęs kalbas, kad ’ neį p0 dešimtį dolerių į sa-1 
drg. Karsonas turįs kokių ten vaite.

1 Aš esu labai įsitikinęs, kad 
drg. Karsonas kitokių įplaukų [ 

i neturi, kaip tik tas, kurias jo, 
i draugė uždirba ir ką suauko
ja draugai ir draugės. Netu
rint kitokių įplaukų arba, ki
taip sakant, tik su tokiomis 
įplaukomis, kokias jo draugė, 
uždirba, šeimyna, susidedanti 
iš trijų ypatų, jokiu būdu ne- 

igali pragyventi. Per pasta
ruosius tris ar keturius metus 
aukų drg. Karsonui labai ma
žai atėjo ir per kalbamus me- 

|tus jis turėjo iš tų pinigų, ku
rių gal buvo biskį susitaupęs 
pirmais susižeidimo metais, 
pasiimti, kad sudurti galas su 

■galu.
Pora savaičių atgal visa d. 

(Karsono šeimyna ir jis pats 
(buvo apsirgę karštinėmis. Drg. 
Karsonas skundėsi draugams, 

|kad neturįs pinigų pasišaukti 
(gydytoją. Jo draugė, pusiau

▼a’
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apis Penktas

VIETOS ŽINIOS JUOZAS KAVALIAUSKAS1928 M. ATSKAITA

ID inch 75c

16119-F

Bell

Keystone.16118-F

16120-F

Mass 1G114-F

Ma
1G11

16116-F

Brockton

16117-F

MassABELNA SUTRAUKA
16112-F

BRID6EWATERI0 DARBININKŲ KO-OPERATYVES DRAUGOVES'STOVIO

Lapkričio (November) 30, 1928
MARCY BATHS16118-F

TURTAS
VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y,

$652,682.29
Band Instrument Co

SKOLOS

Columbia

$225,033.95

ŠĖRAI, ATSARGA IR PELNAS

$652,682.29

DIVIDENDŲ po $10.00 ant sero bus išmokėta dalininkams

pabaigoje Birželio mėnesio, 1929 metų

Sų Sausio 1, 1929, dalininkų yra 623

$ .65,427.16
257,221.18
105,000.00

PASIULI 
JIMAS

Stata
Stata.

$ 30,711.38 
165,000.00 
23,880.00 

5,442.57

NAUJAS TEISMAS PRIEŠ 
7 ADATOS DARBININKUS

Miestas
Miestas

$ 71,440.68 
231,799.96 
207,954.39

. 2,685.07
64,792.41
5,800.00

42,813.95
16,783.19
5,566.77
3,045.87

. Bridgewater.
Brockton 
Bridgewater,

1928 
$652,682.29 

224,021.95
65,427.16

257,221.18

AREŠTAVO AUDĖJŲ 
ORGANIZATORĘ

ATNAUJINO “TREČIĄJĮ 
KVOTIMO LAIPSNI

Far 
savo

ANGLŲ KALBOS KURSAI 
DARBININKAMS WORKERS 
SCHOOLĖJ

Made theNewWaq 
čiecfrically

Už prekes (tavorą) . .
Bankų paskola............
Dagininkų paskola . . . 
Darbininkų algos, etc

1927 ' 
$553,863.46 

189,270.62
50,525.33 

201,868.51

NEPRIIMA LAVONO 
KAIPO SAUŽUDŽ1O 
PALIKIMO

.Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

243 West 34'kSt. 
‘Between 7 th & 8th Art,

Abelnasturt.
r Skolos 
|;Ątsarg. pinigų

Neišd. pelnas

kaliniai buvę pakankamai ge 
rai ir sveikai šeriami.

Nopri7.int.um
Du Bėga

MOTERŲ
DIENOS:

Pa nedaliais U 
Utarininkafe

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA II 

NAKTĮ

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
Su Orkestras Akompan.

Vakar

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telephone, Stagg 8326
9745

Bankose ir ant rankų pinigų. . 
Čeverykų parduota ant kredito 
Dirbtuvės inventorius ..............
Dirbtuvės žemė A & B............

Viva'* tonal Recording 
TheRccoida

‘without Scratch

\ *Two ‘Ne’*' York Stores 

111 East 14th St. 
Wear Union Square

Bridgewaterio Darbininkų Ko-operatyvės
Draugovės

Bridgewater, Mass.

ANTANAS VANAGAITIS 
(Su Piano Akompan. M. Yuozavitas) 
i Tos Vietos

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utarainkais nuo 12-to* 
vai. dieną iki 11 vai. 

nakties

1929 Metams Board Direktoriai Paskyrė
J. Tolivaišą, Manageriu ..........................Bridgewater,

1929 METAMS VALDYBA:
Aleksandras Baginskas, Pirmininkas. ^Bridgewater, Mass

< • i * w » 4
Vladas Kelley, Pirmininko Pagelbininkas, Brockton} Mass.

• • > * /
Vincas Tamulevičius, Protokolų Raštininkas u
Izidorius Katilis, Iždininkas......................Bridgewater

NUSIŠOVĖ, BEVALYDAMAS 
REVOLVERI

DIREKTORIŲ VALDYBA 
ii' I 

Petras Budrunas . . .
Jonas Davis ..............
Stasys J. Kirslis ....
Leonas Mundrus . . .* • ą
Simonas Staknis ....
Antanas Tamulevičius
Kazys Ustupas ......... ..

LIETUVIS GRABORIUS
[R BALZAMUOTOJA8

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

pamylėjau 
‘TBsigčrinu ■ Arielkytčs

VA^I 
įleidžiami " utaminkais

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis 
Nedėliomis 

dieną ir naktį

Ties didžiąja Kayser Hosier 
Mill (mezgimo) dirbtuve, 
Brooklyne, areštavo Sarą čer- 
novaitę, organizatorę vietinio 
distrikto Nacionajes Audimo 
Darbininkų Unijos, už lapelių 
dalinimą ties dirbtuve ir už 
agitaciją tarp einančių darban 
ir išeinančių darbininkų.

TELEFONAI:

---------------- Oregon S1M

__________ Main ’ 96*Močiute Širdele 
’Ispanė

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader. Singing by A. Šaukevicius 

Vilniaus Polka 
Petronėlės Polka

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojkme budinkus iš viršaus ir iš viclaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

: Y ‘ Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu;

K. M. S.

Per 5 metus turtas pakilo ant $336,604.58 arba ant 107% 
DABAR ŠĖRAI PARSIDUODA PO $365.00

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Puiki Porelė, Polka
Šešupės Bangos, Polka

1924 ' 1925 1926
$316,077.71 $364,903.36 $404,849.88

140,476.03
32,401.34
22,900.34

627,898.57
120,300.00 Pirm nusižudant, Howard 

W. Young, newarkietis, paliko 
testamentą, užrašydamas savo 
kūną Cornell Universiteto me
dicinos skyriui: sako, išpjaus- 
tykit mano lavoną; gal tuo bū
du patirsite daugiau apie li
gą, kuria aš sirgau, ir tais pa
tyrimais pasinaudosite gydy
mui kitų ligonių. Bet kad va1- 
stijiniai įstatymai nepripažįsta, 
tokių palikimų panašiuose at
sitikimuose, tai Cornell Uni
versitetas atsisakė nuo tos do
vanos. Nors medicinos kurso 
anatomijos skyriui nuolat rei
kalingi lavonai pjaustymui.

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
(Su Orkestras Akomp.)

(La Spagnela)

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

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

Nusidėvėjimui dirbtuvės atsarga 
Uždirbtas ir neišdalintas pelnas. 
Šerų parduota už ....<................

Naujas New Yorko policijos 
komisionierius viešai prisipa
žįsta, kad jis -atnaujino taip 
vadinamą “trečiąjį laipsnį” 
prieš areštuojamus žmones. 
Trečiasis gi laipsnis yra tame, 
kad policija ir detektyvai mu
ša, budeliuoja, visaip kankina 
areštuotą asmenį, norėdami iš
veržt iš jo priripažinimą, kad 
jis tikrai yra padaręs tą, ka
me kaltinamas, arba prispirt 
išduot kitus žmones, dalyvavu
sius kriminaliame žygyje. Tuo 
būdu dažnai pirm teismo nu
kankinama visai nekalti ir nie
ko apie prasikaltimą nežinan
ti, žmonės, kuriuos paskui teis
mas būna priverstas be baus
mės paleisti, nesurasdamas jo
kių apčiuopiamų prieš juos į- 
rodymų. .

Panedėlyj kukluxinis teisė
jas Smith klausys apeliacijos 
bylos Mineoloj, Long Islande, 
pernagrinėdamas pirmesnį ka
lėjimo nuosprendį, išneštą 
prieš septynis adatos darbinin
kus, prieš kuriuos buvo pada
rytas suokalbis neva kaip 
prieš mušeikas laike pastarojo 
streiko, Mineoloje. Jis tą by
lą išnaujo pernagrinės, sulig 
įsakymo iš augštesniojo Alba
ny Apeliacijos Teismo. Ka
dangi SmitKas išdavė pirmąjį 
nuosprendį ir jis pats spręs tą 
dalyką išnaujo, tai nėra vilties, 
kad apeliantams bausjnė būtų 
panaikinta ar palengvinta. Du 
iš devynių jo nubaustų darbi
ninkų jau sėdi kalėjime, nu
teisti pustrečių metų terminui.

Bylą veda Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas, kuris 
šaukiasi į darbininkus aukų 
tam reikalui. Aukas reikia 
siųsti šiuo adresu: Internatio
nal Labor Defense, 79.9 Broad
way, New York City.’

Dirbtuvėje mašinos ir prietaisos 
4 Dirbtuvėje kurpaliai ir»modeliai 

Ofiso rakandai ir prietaisai. . . 
Kitokis turtas primokėta........

ANTANAS VANAGAITIS
Su Piano Akomp. M. Youzavitaa

Trys Jaunikiai
Mudu Du Broliukai

Antanas Vanagaitis ir K. B. Kriaučiūnas

CVTDA! Laike bedarbes pirtjes kaina nupiginta iki Cf) 
ixAllLn' Nuo 8 v. ryto iki 6 v. va k.; po 6 vaŪ—7i^vV UvJIlą

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta RusiškaLTnrkiška Pirtis dabar atidarS naujausio* 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su Šviežiu tutini* vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPERJMUI VANTOS VELTUI ~~

KALINIO PIETŪS—
8 CENTAI .V4? F;

Miesto kalėjimų vyriausybė 
apskaito,^ 4og 1928; ■ metais 
kiekvienas paįvalg^dinimąs ka
linio atsiėjo tiktai po 8 ęejntus; 
tai būtų 24 centai į dieną ka
linio maistui išviso. Bet virši
ninkai be rėikalo priduria, būk

G.reenpęint 9632

K. M. S

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGRNT 1177-9474 “Mokykla bu Reputacija”
Bukite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių 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 savininkų, šoferių, mechanikų, 
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 Uty

New Wk Band Instrument Co.
‘Brooklyn Store 

1227 Broadway 
Wear Greene Avenue

Jau laikas užsiregistruot pa
vasariniam terminui į Workers 
School (partijinę Darbininkų 
Mokyklą), 26 Union Square, 
New Yorke. Kreipiama ypa
tinga dome tų darbininkų, ku
rie norėtų trumpu laiku pra
mokt taisykliško$ rašybinės ir 
šnekamosios anglų kalbos. Iš 
trylikos kursų aštuoni bus pa
švęsti anglų kalbai, du specia- 

iliai ištarmės pagerinimui, du 
I prakalbininkystei ir vienas 
darbininkiškų korespondentų 
lavinimui, Rudeninį bertainį 
tuos kalbos kursus ėmė 543 
darbininkai. Ypač pabrėžia
ma taip vadinamas 4‘anglų 
kalbos kursas darbininkams,” 
kuris yra praktiškiausiai sutai
sytas, taip kad paprastas dar
bininkas galėtų trumpu laiku 
išmokt reikalingiausius, nuo
lat naudotinus kalbos dėsnius.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
(Fr. Yotko, Leader)

Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė—Mazurka

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Kalakutų' Barškalai, Polka
Nekaltybės Valcas

Mirtinai persišovė policma 
nas Eldridge garner, 
Rockaway, bevalydamas 
revolverį. M .»

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr; Yotko, Leader; Singing by A. Šaukevicius 

Jaunikio Polka 
Žuvininkų Valcas, Mabanojaus Lietuviška Orkestrą, 

Fr. Yotko, Leader

& Šį atskaitų raportą sutaisė HURLEY & SMITH CO., 
Certified Public Accountants, Brockton, Mass.

{. ęniodžio 1, d„ 1928 m. . . . .

118,467.04 103,631.63
43,777.07 54,295.78
77,637.85 133,567.47

796,289.51 1,124,202.42 1,298,660.59 1,374,413.12
117,200.00 113,400.00 112,200.00 ' 105,000,00

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

Magdės Polka
Medžiotojo Valcas

DIDŽIAUSIA UETUVIįJ APTIEKA 
Kas yra žmogaus amžina* priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausiai 

ligas jvaro, bet ir J grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusias

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius ®uo šalčio) \

jokių lalčią nebijo. Už 76 centus už baisą apsiginkluok «uo savo 
amžino prielol

URBO LAX TABS 
(2S centai už skrynutę) 

yra tai kanaol# priež kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietSji* 
mą,—kuris Žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y. 

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, x Brooklyn, N. Y.'
________________________ ORDER BLANK:___________________ _____

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ^ ui kurj 
malontsit man prisiųsti URBAN’f 
su vis&is nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

Pasižymėjęs Girtuokliais 
Kaimas

TIRKŠLIAI.— Račių kai
mas pasižymi girtuokliais. 
Čia didelis nuošimtis gyven
tojų yra ųuolatiniai girtuo
kliai. Yrą keletas net tokių 
ūkininkų, kurie baigia pra
gerti savo, ūkius. Girtavi- 
jmas čia tiek praplitęs, kad 
per kokį susirinkimą ar 
puotą, degtines išgeria už 
kelias dešimtis litų.

USIOS MADOS

PIRTIS tūrkiska

records from y our/oecd t/ea/er or orderly 
<Mad from nearest dea/er and ask for Complete Catalogue.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANYinc.
New York City

Columbia^-Records

i 644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
J Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS

Panedėliais
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties
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Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
NEPAMIRŠKITE A.L.D.L.D.
II APSK. KONFERENCIJOS

* Sausio 27 d., 10-tą vai. ry
te, “Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyne, įvyks A. 
L. D. L. D. II Apskričio kon
ferencija. Visų kuopų išrink
ti delegatai privalo laiku pri
būti. Atpraskime nuo tos ma
dos*, kąd valanda arba ir dau
giau vėliau atvykti. Turime 
prąįdntis prie tvarkos. šie
met' konferenciją pradėsime 
laiku ir kurie delegatai vėliau 
pribus, tuos įrašysime į proto
kolą, kad į laiką nepribuvo.

NtOFĮCIALlS TAXI 
STREIKAS PRIEŠ POLICIJOS 
KOMISIONIERIŲ

LINKSMAS BALIUS SU 
PROGRAMA

po27 d. sausio, 4-tą vai. 
pietų, Ridgewoode įvyks pui
kus balius su gražia progra
ma. Rengia A. L. D. S. 132-ra 
kuopa 
kuopa, 
tainėj, 
grama 
zikos.
kys Senas Vincas.
Brooklyn© lietuvių publikai at
silankyt ir išgirst prakalbą to 
žymaus apysakų rašėjo. Atsi
lankydami paremsite ir mūsų 
darbininkų judėjimą, o turit 
nepamiršti, kad ir laiką pui
kiai praleisite prie geros mu
zikos. Bus ir skanių užkan
džių.

Kviečia visus ir visas
Komisija.

Degulio ir šapalo sve- 
147 Thames St. Pro- 
susidės iš dainų ir mu- 
Apart to, prakalbą sa- 

Patartina

likt “gerą darbą,” kaip rašo 
sporto žinovai. Vienas iš tų 
žinovų, W. O. McGeehan, He
rald-Tribune, vakar pakarto
jo, kad Šarkis savo susikirti
me su Dempsey’u, pralaimėjo 
tik todėl, kad Dempsey pakar
totinai, priešingai taisyklėms, 
smogė Šarkiui peržemai į pa
pilvę; ir jeigu būtų sprendėjai 
teisingai pasielgę, tai, girdi, 
būtų turėję pripažint Šarkį tos 
kovos laimėtojom, kaip kad 
paparastai daroma tokiuose 
atsitikimuose, kur oponentas 
panaudoja uždraustus “trik- 
sus.”

“LAISVĖS” DIREKTORIAMS I

Pirmadienį, 28 d. sausio, įvyks 
“Laisvės” spaudos Bendrovės direk
torių susirinkimas^ Visi ateikite, nes 
yra svarbių reikalų ąptarti.

J. Nalivaika, Sekr.
(21-23)

PRANEŠIMAI B KITUR
PHILADELPHIA, PA^

A. L. D. L. D. 47-tos kuopos susi- 
inkimas bus seredoj, 30 d. sausio, 

Amerikos) Liet. Ūkėsų Kliube, 3138 
Richmond St. Pradžia 8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit laiku, tu
rime svarbių reikalų apsvarstymui. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. P. Zaleckas.
(21-22)

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERN®, M. J. 

Kastant, savininkas, po No. 3353 
Washington St., kampas Green St., 
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel. 
Jamaica Plain 1123.

(21-47)

REIKALAVIMAI

LIETUVE/ valgykla
Visokių Rūšių Šviežūsralgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

r:

REIKALINGAS gerai mokantis bu- 
čeris dirbti visą bučemės darbą. 

Taipgi turi mokėti anglų kalbą. Dar
bas nuolatinis ir gera mokestis. At
sišaukite: 564 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y. ' (21-23)

IŠRANDAVOJIMAI

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

GANSONAS Už MĖNESIO 
BOSIĄS KLASIŠKŲ ŠOKIŲ 
AKTORIUS

Ęina, kad ir oficialiai nepa
skelbtas, streikas taxi-cab ve- 
ZėjŲ, kurie teatrų atsidarymo 
ir užsidarymo valandomis at
sisako vežti bei išvežti iš teat- 

. rinio distrikto, tarp 42 ir 50 
gatvių, New Yorke, “kostume- 
rius,” protestuodami prieš ta- 
xi-cabų judėjimo suvaržymą 
toje vietoje.

Taxi-cabų judėjimas gi ta
me distrikte taip suvaržytas, 
sulig patvarkymo policijos ko- 
misionieriaus Whaleno, kad 
darbininkai taxi vežėjai daž
nai turi daugiau nuostolių, ne- 
gu Uždarbio, iš važiuojančių į MIRĖ MARE KELMELIS 
“teatrinę New Yorko širdį 
vakarais. *
7 Turčiams, turintiems savo žiaus, 
šoferius, naujasis patvarky-’ Maspeth, L. L, mirė 23 d. sali
mas nedaro jokių kliūčių. Jų Is*0’ įus laidojama 26 d., 10-tą 
šoferiai atveža savo ponus, ka-'va^- rYt°, šv. Jono kąpinėse. 
da tik šie nori, ir sugrįžta pa- Laidotuvių apeigas prižiūri

ATITAISAU KLAIDĄ

Įsiskverbė nemaloni klaida 
“Laisvės” 7 ~
1929 metų, žinioj iš Jono Vaz- 
nio vestuvių, kur nepaminėta 
vieno aukotojo pavardė, nes 
P. žiaunis aukojo dolerį, o jo 
pavardė nepaminėta, 
teiksitės atleisti.

J. Kairys.

siimf ponus paskirtu laiku.

KONFERENCIJA ANTRO 
DARB. PARTIJOS 
DISTRIKTO

Šią subatą, 1-mą vająpdą 
po pietų prasidės Darbininkų. 
Partijos Antro Distrikto kon
ferencija, kuri tęsis ir nedėlioj. 
Konferencijos vieta—Irving 
Plaža svetainė, Irving Place ir 
15th St., New Yorke. Visi de
legatai privalo dalyvaut, o 
šiaip partijiečiai nedelegatai 
yra kviečiami atsilankyt ir pa
siklausyt svarstymų.

TEISIA Už GYNIMĄSI NUO 
SOCIALISTINIŲ MUŠEIKŲ

■ Kiek laiko atgal detektyvai, 
vadovaujami socialistinių lyde- 
riukų iš Hebrew Trade Uni
jos, įsiveržė į mitingą pažan
giųjų, priklausančių kairia- 
sparnei Grosernių Tarnautojų 
Unijai, ir pradėjo razbajų. 

kSusirinkusieji gynėsi nuo už
puolikų; užtat tapo areštuoti 
trys iš dalyvavusiųjų apsigy
nimo kovoje: pažangiųjų orga
nizatorius J. Vacker, vice-pre- 
zidentas M. Kovalski ir orga
nizatoriaus brolis Hyman Vac- 
ker.

Vakar prasidėjo teismas tų 
trijų nekaltų kairiosios unijos 
darbuotojų.

ajija 
dąfbininkų priešas, 

salsky, Criminal 
ulldlnge, New Yorke.

Teismui pirmi- 
žinomas kairiųjų 

teisėjas 
Courts

DRAUGAI!
svės Vakarienė Nedėlioję,

3 d. Vasario (Feb.), 1929
Tuojau® Įsigykite įžangos 

Tikietus!

Dieną bus šėrininkų suva
žiavimas, o vakare puikus 
koncertas, prakalbos ir skani 
vakarienė.

“LAISVĖS” SVETAINĖJ 
6 Ten Eyck St

Bus šokiai prieš 
po vakarienei, 

uniai į orkestrai.,

Vakarienę 
.griežiant

nga $1.50 ypatai

Pasirandavoja forničiuotas kamba
rys del vieno vyro arba merginos. 
Yra šiluma. Galima matyt iš ryto 
iki 10 vai. vakarais nuo 6 iki 10 vai. 
Važiuojant Myrtle Ave. traukiniu į 
Ridgewood, reikia išlipt ant Forrest 
Ave. stoties.—M. Kubilius, 811 
Woodward Ave., Brooklyn, N. Y.

(20-25)
LIETUVIaT PROGA! 

j i ■ j.

Maži ir dideli forničiuoti kamba
riai įtaisyti del light housekeeping. 
Viri moderniniai. įtaisymai ir labai 
prieinamos kainos.—57 Concord St., 
Brooklyn, N. Y. : (19-24)

417'Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.ELIZABETH, N. J. '
L. D. P. Kliubas rengia labai šau

nu vakarėlį, kuris įvyks sausio 27 d., 
1929, L. D. P. Kliube, 69 So. Park 
St. Pradžia 7-tą vai. vakare. Kvie
čiame visus. Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbu Kiekvienam Pažangiam 

Draugui arba Draugei
Nedėlioję, 27 d. sausio, Darbininkių 

Susivienijimo 11 kp. rengia svarbią 
iškilmę, taip vadinamą “Arbatos 
Puotą” su smagia programėle. , To
dėl užprašome drauges iš Lf D. S. A. 
80-tos kp. ir visus, kas tik galite pri
būti iš plačios apielinkės. Tas įvyks 
kaip 3 vai. po pietų, Finų Salėje, 
8-ta ir Fairmount Ave. Maloniai už-

•; y-pv/t. •

' ' R AL. PH KR ŪC Hrrt

FOTOGRAFAS
65-2,3 GhAND AVENUE 

Maspeth. kLy,’ < •.i ’"

m., 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.

Atrodo, kad greitu laiku ne
teksime Jack Gansono, kaipo 
ristiko ir oficialiai pripažinto 
lietuvių ristikų čampiono. Iš 
ristynių srities žada ištraukt 
Gansoną teatras.

Pereito utarninko vakarą, 
‘ laike Gansono imtynių su
Pendletonu, ex-jampionu pa
saulinės ' sporto Olympiados,-1 įrašome. 
Gansonas krito į akį Loew’s 
vodevilinių teatrų atstovui, at
silankiusiam į Madison Square

Gan
sono kūno dailumas ir žvalu
mas padavė jam mintį, kad 
Gansonas labai tiktų į klasiš
kus šokius ant teatro pagrin
dų. Ir

PAJIEŠKOJIMAI
į Tel., Triangle 1450
Į Lietuvis Fotografas Į
Į IR MALIORIUS Į

JIEŠKO Elzbieta Teiberiūtė iš Lie
tuvos savo tėvo Juozo Teiberio, 

kuris ją paliko dar mažą. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinote, malonėkit 
pranešti žemiau padėtu adresu: A. 
Stankevičiūtė, 9 Meadow St., Anso
nia, Conn. (21-23)
JIEŠKAU dalininkų į organizuojamą 

kooperatyvę dirbtuvę, su įnašomis 
po 2,000 dolerių. Jau yra trys geri 
vyrai prisidėję prie šios pelningos 
pramonės. Reikėtų dar kita tiek. 
Kviečiama ir moterys ar merginos, 
ne senesnės kaip 45 metų. Jos galė
tų ir apsivesti su vyrais dalininkais. 
Aš turiu gražaus gamtinio turto— 
miško, tinkamo popieriui gaminti. 
Nepraleiskite progos . Atsišaukite 
del platesnių žinių.—Jos. • Apinaitis, 
Route No. 1, Seaside, Oregon.

17-28
PAJIEŠKAU giminaičio Albino 

Gratkausko, iš Lietuvos. Antalo
Miesto sodžiaus, Labanoro parapijos, 
Vilniaus gubernijos. Norėčiau su 
jumis pasimatyti arba susirašyti.— 
Kazimieras Rukšienas, Coles Lane, 
Bay Terrace, Staten Island, N. Y.

1-24

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

L. D. S. A. 11 Kp. Komisija 
(21-22)

ELIZABETH, N. J.
Pirmas metinis Balius, dargi ne

paprastas, amerikoniškai vadinamas 
Shadow and Confetti Dance, rengia 
Aušros draugyste, įvyks Subatoj, 26 
d. sausio (January), 1929, Lietuvių 

_ Laisvės Svetainėje, 269-271 Second 
po ristynių Loew’s i St;, Johny Allen Muzika; pradžia 
Y _ J’ . 8-tą vai. vakare. — Gerbiamieji! šis 

atstovas davė Gansontu pa- balius yra Šešėlių ir blizgančių skli- 
padaryt 42-iems sa- pučių, kas puoš svetainę ir visą pub

liką. Todėl prašome ir jus būti ta- 
. j me gražiame būryje savo draugų ir

kompanija, turinčia 365 teat- pažįstamų, čia rasite geriausią savo 
rus ne tik Amerikoj, bet ir sielai pasitenkinimą. Įžanga 50 cen- 
Europoj ir kitose pasaulio da- tl( ypalai' K™{lame

WORCESTER, MASS.
A. L. D. L. D. 11-tos kuopos 

nis susirinkimas bus nedėlioj, 
sausio; Lietuvių svetainėje, 29 
cott St. Pradžia 10;30 vai. 
Draugai ir drauges, visi susirinkit 
laiku, nes tai bus svarbiausias susi
rinkimas. Turime daug reikalų ap
svarstyti. Sekretorius.

, : , ■ ■ (20-21)

CLIFFSIDE N. J. x ’ ■* . ‘ ‘ »
Didelis Maskaradų Balius

Rengia A. L. D. L. pi 77-ta Kuopa 
ir Li D. S. A. 68-ta Kp., Cliffside, N. 
J., -įvyks nedėliojb, 27 d1. Saūšid 
(January), 1929, N; Catrellb’s Salėje, 
Walker St. ir prie Palisade Karų 
Geležinkelio, Cliffside, N. J. Prasi
dės 3-čią vai. po piet. Įžanga 50c 
ypatai. Tai bus linksmas ir didelis 
balius, į kurį visus ir visas kviečia
me atsilankyti. Apsimaskavusiems 
yra skiriama nęt šešios puikios dova
nos: 3 del vyrų ir 3 del moterų.

Komitetas.
(20-21)

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10-tos kuopos susi

rinkimas bus panedėlyj, 28 d. sau
sio, Liaudies Name, 1214 Spring 
Garden St. Prądžia 8-tą vai. vaka
re. Visi nariai ateikit ir naujų na
rių atsiveskit. Turime svarbių rei
kalų aptarti. Org. A. G.

(20-21)

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 141-mos kuopos su

sirinkimas bus nedėlioj, 27 d. sausio, 
928 E. Moyamensing Avė. Pradžia 
10-tą valandą ryte. Visi nariai ma
lonėkit susirinkti į laiką, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti į 
kuopą prirašyti.

Sekr. F. Linkus.
(20-21)

HARRISON, N. J.
Svarbios Paskaitos, Prelekcijos 

duos Dr. J. J. Kaškiaučius Vyrų ir 
Motenj Sveikatos Klausimais. Ren
gia Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Dr-jos 136 Kuopa, Harri
son, N. J. Įvyks nedėlioję, 27 d. 
Sausio-Jan., 1929, Lietuvių Politikos 
Kliubo Svetainėje, 134: Schūyler Avė., 
Kearney, N. J. Pradžia 2-rą vai. po 

'pietų. Gerbiamieji! Norite žinoti; 
apie žmogaus kūno, sųdejimą-anato- 
miją ir jo punk'cionavimą-veikimą ? 
Būkite it išklausykite Dr. Kaškiau- 
čiaus svarbios prelekcijos. Žinodami 
patys apie save, lengviau galėsite 
apsisaugoti nuo influences ir kitękių 
ligų, čia išgirsite daug ko naujo ir 
pamokinančio; Todėl būkite visi. 
Ypatingai moterys nepraleiskite šios 
progos. Įžanga yięįems veltui. >

Kviečia Rengėjai.
(19-21)

\8'tame. Gardena, New Yorke.
Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
todėl

Mary Kelmelis, 31 metų 
60-34 Clinton

am- 
Ave.,

graborius 'Matthew P. Ballas.

MANDAGUMAS ĮKLIUDĖ 
PLĖŠIKĄ

Tūląs Mark Robinsonas 
mandagiai paprašė, kad Wal
ter Berlinas, vedėjas restora
no po'num. 112 West 23rd St., 
New Yorke, pasitrauktų į už
pakalinį kambarį; sako, aš at
ėjau apiplėšt šią vietą, bet ne
noriu, kad tu būtum sužeistas 
arba nušautas. Beperkalbinė- 
jant plėšikui Berliną, vienas iš 
valgyklos tarnautojų, jam ne
matant, išėjo į gatvę, atsivedė 
policmaną, ir mandagusis plė
šikas liko areštuotas.

DOMEI L. D. S. A. PIRMO 
RAJONO DELEGAČIŲ

Draugės, kurios norite kar
tu su Pirmos kuopos delega
tėmis važiuoti į Bayonne, N. 
J., į konferenciją šį sekmadie
nį (27 d. sausio), susirinkite 
į IIewes St. stotį 8 :45 vai ry
te. Visos stengkitės būti laiku, 
idant nesuvėlintume traukinį, 
kuris išeis nuo Liberty St. sto
ties 9:30 vai. ryte.

New Yorko, 31-mos kuopos, 
draugės būkite ties Chambers 
St. stočia 9-tą vai. ryte.

Delegate.

SPORTAS
KAIP ŠARKIS STOVI, TAI 
PASIRODYS ŠĮ VAKARĄ

siūlymą 
vaitėms sutartį su Loew’s

lyse. Grupėje šokikų/ suside
dančioje iš šešių gražuolių 
mergaičių ir trijų parinktinų 
vyrų, Gansonas loštų žymiau
sią rolę, kur reiki’a parodyti, fi
zinis drūtumas ir gražūs kūno 
judėjimai. /

Po tam pirmam pasikalbėji
mui su minėtu teatrų atstovu, 
ant rytojaus Gansonas turėjo 
antrą pasimatymą su atsako- 
mingais tos teatrinės kompani
jos žmonėmis, žodžiais sutar
tis jau padaryta; pirm negu 
Gansonas galima bus matyt 
“ant steidžiaus,” taciaus, dar 
praeis mėnuo laiko. Tuo tar
pu gi jis ne tik risis didžia
jame New Yorke, Bostone ir 
kitur, bet ir lavinsis jam nau
joj teatrinėj rolėj.

Ristynių sporto mėgėjai, be 
abejo, apgailestaus, kad pasi
traukia iš tos srities Ganso
nas, kuris, turbūt, sukūrė 
daugfausia susidomėjimo ris- 
tynėmis tarp lietuvių.

Pirm negu Gansonas galuti
nai pasitrauks bent 42 savai
tėm iš ristynių arenos, jis dar 
norėtų persiimt su Požėla, ku
ris tokios didelės domės į sa
ve atkreipė tarp amerikoniš
kos ir įvairia-tautiškos ' publi
kos, su savo nepaprastais ris- 
tikiškais gabumais ir savo tik
rai sportišku elgesiu. Ganso
nas sako, kad Požėla yra tin
kamas jam oponentas galuti
nai persiimti del lietuviškų ris
tikų čampionato, ir jis sutiktų 
ristis su Požėla bile laiku bė
gyje vieno mėnesio, pirm ne-

įl|'gu Gansonas pereis į teatrinę 
Į | karjerą, apie ką toliau maty

sime amerikoniškuose ir lietu
viškuose laikraščiuose.

Interviujeris.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

meti- 
27 d. 
Endi- 
ryte.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas. Biznis 
įdirbtas ir geroj Vietoj. Parduosiu 
labai pigiai, tat pasinaudokite ta 
proga tuojau. Kreipkitės po No. 
768—-3rd Avė., tarpe 25th ir 26th 
Sts., Brooklyn, N. Y. (21-23) 
PARSIDUODA NAMAS ir biznis 

(lietuviška užeiga) prieš įstatymus 
neprasikaltus, įdirbtas per 22 metu. 
Namas 4 šeimynų ir 4 fomišiuoti 
kambariai, viso yra 21 kambarys. 
Delei nesveikatos turiu greitai par
duoti, nes daktarai liepia važiuoti į 
Lietuvą. Parduosiu pigiai, tat pasi- 
naudokit proga.—V. Zabita, 126 
Jackson St., Newark, N. J.

(18-29)
PARSIDUODA lietuvių apgyventoje 

vietoje grosernė ir delicatessen 
krautuvė. Parduosiu už gana žemą 
kainą, nes aplinkybės verčia greit 
parduoti.—22 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. (18-21)
PARSIDUODA mūrinis, 2 šeimynų ir 

su 2 krautuvėm narnąs, visi mo
deminiai įtaisymai. Parduodu to
dėl, kad kovo (March) mėnesį išva
žiuoju į Lietuvą. Taipgi turiu ir Sto
rą ant randos. Savininką galite ma
tyti nuo 8 vai. vakare. Kaina labai 
žema. Atsišaukite: L. Paraščiakas, 
116 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
Parduodamas namas yra po antrašu 
6358 Prospect Ave., Ridgewood.

16-21 
. _________________ _j----------------- ------------ -------

PARSIDUODA kostumieriškas kriau
čių biznis. Noriu greit parduoti, 

todėl parduosiu pigiai visą biznį ar
ba kavalkais mašinas ir kitką. Kreip
kitės tuojau.—P.
Driggs Ave., Brooklyn, N. Y

Yozaitis, 636

(20-22)

Beach’yje, 
27 d. Daug 
kaip seksis 
Christneriu 
Christneris

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Teį. Foxcroft 8523
: SHELLAN MUSIC

ACADEMY
' 1 1 ’ iMokiname1 Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo 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. Nedėliomis lįO'iki 1 P. M.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.. Y, 

Telephone. Stagg 0783

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.

MALONAUS PASIMATYMO

Jfis pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai xmatimSsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažjstate mdse, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

214 Perry Avenue

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Iki po Šarkio kumštynių šį 

vakarą su Christneriu, Madison 
Square Gardene, New Yorke, 
nėra ko ęerdaug sau galvą 
sukt, kaip išeis, Šarkio kova su 
Striblingu Miami 
Floridoje, vasario 
priklausys nuo to, 
Šarkiui darbas su 
šiandien vakare.
nėra menkas Šarkiui oponen
tas; tik prisiminkime, kaip 
Christneris nudžiovė Knutą 
Hanseną; o Hanseną velionis 
kumštynių promoteris Tex 
Rickardas skaitė dideliu žmo
gum bokso sporte, ir tūlą lai
ką buvo manoma, ar tik ne
teks Hansenui Amerikos bok
sininkų vainikas.

Antra vertus, Šarkiui nėra 
ko bijotis Christnerio. Jeigu 
Šarkis neaptings ir neskaitys 
svetainės balkių, kaip kad 
darė besikumščiuodamas 
Heeney’u, tai Šarkis galės

jis 
su 
at-l

MENININKŲ ATYDAI!
Trečiojo Apskričio seno ir naujo 

komiteto susirinkimas įvyks sekma
dienį, 27 d. sausio, “Laisvės” Na
me, Brooklyne. Pradžia 10-tą vai. 
ryte. Todėl, draugai, visi sueikite, 
kad tinkamai būtų pradėtas darbas 
dailės reikale. Nepamirškite ir ne- 
sivėluokite! i

J. Nalivaika, 
Buvęs Apskričio Sekr.

_____ ' 
RIDGEWOOD, N. Y.

A. L. D. L. D. 55-ta kuopa ir L. 
D. S. A. 132 kuopa rengia šaunų ba
lių nedėlioj, 27 sausio, Degulio sve
tainėje, 147 Thames St. Pradžia 4 
vai. po pietų. Bus gera programa, 
skanių valgių ir gėrimų. Gera mu
zika iš Maskvos grieš įvairius šo
kius. Kviečiame visus atsilankyti 
pasilinksminti.

Rengėjai.
(20-22)

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve
Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 
ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

MV TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS .

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbfcnu, 
ant perkamų daiktų nuleisim© dešimtą procentą,

WALTER GARŠVA
3194 Fulton ŠtręeV ' ‘ Brooklyn. N. Y.

Kiekvienas iš mūsų gerai Žino,’ kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai.. (Mūsų žmonės taip pigiais naminiai^ vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
gerjausįai patarnauti, pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žplių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurią ir 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 60c, 75c, $1.00 ir už daugiau*
Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių seklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų , 
Čepronėlių 
Čobrių 
Čyščlų , x
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių RemunSlių
Kadugio uogų Beneso plokičiukių
Kaštavolų Salmččių
Kmynų Šalavijų
Liepos Žiedų > Beneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių 
Medetkų 
MSlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių

■Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų
Pinavijų šaknų

Parušanijos ir Trūkžolių
daugybę kitokių Valerijono šaknų

Debesų* 
•arstyiią _

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

Petras Kundrotą
Ph. S. Vaistininkas i 

229 Bedford Avenue, 
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
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Brooklyn, N. Y




