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Kasdien, Apart

LONDONAS.— Sąryšy su 
suareštavimų 150 trockistų,

da skleidžia gandus, būk 
Trockis turi susiorganiza
vęs savo armiją ir su ja pa
sirengęs kariauti prieš So-

• it

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re- 

•> i ’ • Ii

težius, o Islaimesit 
Pasaulį!

LITHUANIAN DAIDM <

KRISLAI
Nepatinka Teisybė. 
Apie Saužudystes. 
Cappelini Teisme 
Kapitalistų Susitarimas.

Rašo M. ž.

Vienas iš liberalų rasėj ų, 
Channing Pallocks, vienam savo 
rašinyje nurodo, kad Amerika 
per pastaruosius 28 metus ne
padarė jokios civilizacijos, bet 
priešingai, atgal nužengė į bar
barizmą. Jis tarp kito ko sako: 
“Nuo 1900 metų saužudysčių 
pasidaugino keturis kartus, gi 
abelnai žmogžudysčių paaugo 
net.700 sykių daugiaus, negu 
buvo kada nors pirmiaus.” To- 
liaus jis sako: “šilkinių pančia- 
kų rinka padidėjus 98,950 sy
kių. Abelnai kultūra likosi tik 
judžiuose. Pilni teismai, pilni 
laikraščiai persiskyrimų ir kito
kių visokių nekultūrinių įvy
kių.”

Wilkes Barre vienas kapitali
stų laikraštis nei nebando už
ginčyti to fakto, tik skaudžiai 
barasi, kad, girdi, Pallocks ne
matąs civilizacijos, kuomet mo
kyklose dabar daug daugiaus 
mokinių. Toliaus sako: “Milio- 
nai žmonių vaikšto gatvėmis ir 
gyvi. Kalbasi maloniai, nuolan
kiai, nuoširdžiai vieni su ki
tais!” Taip. Bet buržuaziniai 
elementai tik ir kalbasi', kad 
tik ir kaip nors apgauti kitą, 
kaip nors pasidaryti daugiaus 
pelno, daugiaus grobių; prade
dant nuo mažiuko bučerėlio, 
baigiant Rockefelleriu, vieni ki
tus smaugia, vieni kitus skriau
džia, žudo, ir vien tik už dole
rį. Gal nei vienoj šalyje nėra 
taip daug apsigimusių silpna- 

i pročių, kiek Amerikoj. Ir gal 
niekur kitur neįvyksta tiek 
žmogžudysčių, apiplėšimų ir vi
sokių užpuolimų, kaip šioj civi
lizuotoj šalyj.

Industrija pakilo į augštesnį 
laipsnį, bet kartu padidėjo kaip 
industrijoj, taip ir tarp žmonių 

, anarchija. Ir kapitalistinėj 
4 tvarkoj n e gailina nei tikėtis ką 

nors daugiaus.- : I

Cappelini likosi patrauktas 
teisman Penn Coal Kompanijos 
už padarytus jai nuostolius lai
ke .streikų 1922 ir 1924 metais. 
Kompanija reikalauja užmokėti 
$25,000. Ar tą sumą gaus, at
eitis parodys. Bet tame yra dar 
vienas svarbus dalykas. Kuo
met pastaruoju laiku McGarry 
parsidavė kompanijoms ir tūks
tančius mainierių apvylė, išme
tė <iš darbo ir niekas jų padė- 
čia nesirūpina, nei Boylan, nei 
McGarry, tai mainieriai jieško 
sau išeities. Ir radikališkas ju
dėjimas eina tvirtyn. Kompa
nija ^patraukia jį teisman ne to-

Užsimušė Judžią Aktorė, 
Šokdama iš Orlaivio SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS 

 

DARBININKU PARTIJOS NARIAMSHOLLYWOOD, Cal.— Li
tą Belle Wichard, 22 metų 
amžiaus, dirbanti už aktorę 
Universal Pictures kompa
nijoj gaminime krutamu pa
veikslų, ketvirtadienį užsi
mušė šokdama iš orlaivio 
parašiutu nuo 3000 pėdų 
augštumo. Parašiutas ne-' 
atsidarė. Nežinia, ar ji ne
suspėjo jį atidalyti ar pa
rašiutas neveikė kaip reikia, proga išsklaidyti nepamatuotus, destruktyvius gandus, 

_______ kuriuos Partijoj paskleidė nekurie draugai, Tasai žings
nis atidėjimui Nacionalės Konvencijos daromas pilnam 
sutikime su Komunistų Internacionalu. Mes cituojame 
sekamus faktus:

Sausio 17 d., 1929 m., tuojaus prieš prasidėjimą rin
kimų vienetuose, opozicija apeliavo į Komintemą, pra
šydama sulaikyti rinkimus/atšaukti visus rinkimus, ati
dėti konvenciją. Nuo to laiko opozicija dėjo pastangas, 
kad Centralinis Komitetas atšauktų distriktų konvenci
jas.

14 Darbininkų Suareš
tavo Išdeportavimui
CHICAGO. — Federates 

valdžios detektyvai sustab
dė keturiolika darbininkų, 
kuomet jie po darbo ėjo iš 
Chicago Crane kompanijos 
dirbtuvės, ir suareštavo, ne
galėjus jiems suteikti savo 
pasportus arba kitokius įro
dymus, kad jie legaliai at
vyko į Jungtines Valstijas.

Visiems jiems gręsia išde- 
portavimas; kėli iš jų gali 
būt išdeportuoti į fašistų 
valdomas šalis, iš kur jie 
pabėgę nuo fašistinio tero
ro.
' Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas paėmė advo
katą ginti tuos darbininkus. 
Tarybą Gynimui Svetimša
lių Darbinfnkų daro žingsnį, 
kad juos apsaugoti nuo iš- 
deportavimo.

t

Nužudė Sūrnj. Peršovė Pa
čią ir Dukterį

Nauji Kapitalistą Spaudos 
Gandai apie Trockį “Pravda” Iškelia Trockistų Planus Rengi

mui Sukilimų Prieš Sovietų Valdžią

*

i—-----------— ------— —Darbininkų (Komunistų) Partijos Centralinis Pil-Į Anglijos kapitalistinė spau
dantysis Komitetas praneša, kad nacionalė Partijos Kon- u-i.
vencija tapo atidėta iki kovo 1 d. Tarp kito ko savo pa
reiškime Pildantysis Komitetas sako:

Centralinis Pildantysis Komitetas Tiutąrė atidėti Na
cionalės Konvencijos atidarymą iki kovo 1 d. '
ma grynai del technikinių priežasčių, kurių smulkmenos j tano rubežiaus. 
žinomos visiems vadovaujantiems Partijos'komitetams.

> Sąryšy su tuo Centralinis Komitetas’ naudojasi šia

Centralinio Pildančiojo Komiteto pozicija buvo tokia, 
kad prieš mūsų Partiją stovinčios svarbios užduotys ir 
padėtis mūsų eilėse reikalauja kuogreičiaųsia likviduoti 
pragaištingą frakcijinę kovą. Centralinis Komitetas lai
kosi tos nuomonės, kad nėra pamato tęsimui frakcijines 
kovos ir kad Partija turi turėti vienybę pamatu neapsi- 
rubežiuotu (besąlyginiu) priėmimu visų šešto Pasaulinio 
Kongreso tarimų ir visų po to sekusių Kominterno Poli
tinio Sekretoriato tarimų. Partija turi pradėti veikimą 
visomis savo spėkomis be atidėliojimo.

Visas tas klausimas nuėjo į Kominterno Politinį Se
kretoriatą, kuris pddarė sekamus nutarimus:

1. Atmesti opozicijos apeliaciją atšaukti konvencijos 
rinkimus.

2. Atmesti padarytą sumanymą atidėjimui distriktų 
konvenciją, • ' j

3. Rekomenduoti Centraliniam Komitetui atidėti Na- 
cionalę KonVeiiciją iki koVo 1 d.

4. Ta rekomendacija nėra politinė, bet grynai techni
kinio pobūdžio.

Centralinis Komitetas šias informacijas, aplaikė sau
sio 21 ir 23 d. Tuo pagrindu vaduojantis'Načionalė Kon
vencija prasidės kovo 1 d. r

Draugai! Centralinis Komitetas laikosi tos nuomo
nės, kad sekamos savaitės turi būti sunaudotos likvidavi
mui frakcijines atmosferos Partijoj ir susimobilizavimui į 
darbą vedimui visu smarkumu mūsų kampanijos prieš

Akron, Ohio.— George S. 
Thomas, gurno darbininkas, 
smarkiai susipykęs su savo ...... .... ...... .
žmona bandė išžudyti visą imperialistinio karo pavojų, kovoti prieš dešinįjį pavojų 
šeimyną ir pats_ nusižudyti. įf. trockizmą, vesti vajų organizavimui neo'rganizuotų, 
Nušovė savo^ sūnų Robert, sutvirtinti Daily Workerį ir Partijos spaudą abelnai ir 
4 metų amžiaus; peršovė budavoti Partiją. Tai yra užduotis kiekvieno Partijos 
dviejų metų dukterį, peršo- narj0 

v • • 1 —vė pačią ir pats persišovė.
Jis į save paleido du šūvius.

Daktarai sako, kad jo pa-
del, kad jį nubaudus. • Išanksto ti veikiausia praras regėji- 
ręikia' sakyti, kad jį nenubaus, 
nes jis buvo jų 
miausių tarnų, 
agentai vėl kalba mainieriams: 
Žiūrėkite, Cappelini koks geras, 
jis pirmiaus vedė gerai kovą už 
mus, dabar jį kompanija tampo 
po teismus. Reikalaukime, kad 
jis vėl būtų vadu. Ir tame 
randa daug lengvatikių, kurie 
mano, kad Cappelini išgelbės 
juos. Kad Cappelini ,organi-[ 
zuoja savo spėkas tarp mainię- 
rių, tai faktas. ‘ Mainieriar įu-^ 
rite nepasiduoti toms iliuzi
joms. \ ‘ ‘ 1 /' •

Iš Skurdo Vagia 40 Žmonių Nuskendo
m a. v

vienas ištiki- 1 ----------- —------ r-
Sykiu paleistiI Rengiasi Sugrąžinti Sostą

• • » — * * a *Karaliui Amanullah

Aštriai Nubausta 150 Trockistų už Kontr-Revoliucinj 
. Veikimą; Sovietą Valdžia Ves Begailestingą Kovą

• Chamber of Commerce rapor
te už 1928 metus kalba, kad ne- 

Uvo tvirtos sutarties visų laik- 
tininkų ir vėliaus, tik feika-

^aujant anglies kompanijoms; 
likosi nutarta nekalbėti daug 
jpie streikus ar kitokius dar
bininkų susikirtimus su darbda
viais. Nereikia manyti, kad jie 
nieko nekalbės apie streikus; jie 
kalbės, bet kitokiu būdu, negu, 

ad iki šiolei buvo daroma. Da- 
r bus visa spauda sujungta 

©moralizavimui streikų, ardy
mui darbininkų spėkų. Nors ir 
iki šiol visa kapitalistinė spau
da tarnavo anglies viešpačiam, 

ISB' bet anglies karaliams dar ne- 
f bu^o gana. '■ <

įĮ* Špaudd ir anglies viešpačiai 
sujungia savo spėkas kovai 

leš darbininkus. Darbininkai

Senatorius Borah Stoja 
už Didelį Laivyną Nuga

lėjimui Anglijos

teisė 150 Trockio pasekėjų 
už kontr-revoliucinį veiki
mą į kalėjimą. Sakoma, vi
si tapo aštriai nubausti, kai
po priešai darbininkų vals
tybės.

Apie trockistinių gaivalų 
anti-Sovietinį veikimą pla
čiai aprašo “Pravda,” Sovie
tų Sąjungos Komunistų 
Partijos organas, ketvirta
dienio laidoj. Nurodo, kad 
dabartinis nelegališkas troc
kistų organizacijos veiki
mas privertė Komunistų 
Partiją ir Sovietų valdžią

vo narius civiliam karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

“Visi anti-Sovietiniai^men- 
ševikiški elementai vienija
si aplink Trockį. Pastara
sis pirma savo smūgiais kir
to Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos vadovybei, 

:bet kovos logika privertė jį 
atsukti savo smūgius prieš 
proletarinę diktatūrą. •

“Trockio laiškas, datuo
tas spalių 21 d., 1928 m,, in
struktuoja savo organizaci
jos narius organizuoti strei
kus* prieš kampaniją atnau
jinimui darbo unijų, kolek
tyvių sutarčių. Trockistai 
remia anti-Sovietines ata-( 
kas prieš Sovietų Sąjungą ir 
stengiasi suardyti Komuniš- 
tų Internacionalą. Trockis
tai dabar lošia tokią rolę, ' 
kokią menševikai pirmiaus 
lošė prieš Sovietų Sąjungą.

“Dabar reikalinga Sovietų 
valdžios organams vesti be
gailestingą kovą prieš troc- 
kistus. Areštai ir ištrėmi
mai jau pradėta. Visi Ko
munistų Partijos nariai tu
ri suprasti, kad nesuderiną^ 
mas" skirtumas randasi tarp 
buvusios trockistų frakcijos 
.Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijoj ir dabartinių 
trockistų, kurie sudaro nele- 
galę, anti-Sovietinę grupę,”.

__ \ ............................... ............. —m*.

WASHINGTON.—Ketvir
tadienį po prakalbos senato
rius Hale, senato laivyno 
komiteto pirmininko, kuris 
reikalavo, kad 15 kreiserių 
būdavo jimo bilius būtų pri
imtas be jokio pakeitimo, ir j skirtingiau atsinešti linkui 
po kalbų kitų senator., kurie 
taipgi pritarė tam biliui, sa
kė prakalbą senatorius B'o- 
rah, kuris iki šiol buvo skai
tomas “liberalu” ir priešin
gu dideliam laivynui. Jis 
savo prakalboj pranašavo 
karą tarp Jungtinių Valsti
jų ir Anglijos. Prie kreise
rių budavojimo biliaus Bo
rah dar pasiūlė priedą, aiš
kindamas, jog tai esąs viso 
senato ^ęntimehtas. ' Tas. jo. 
pasiūlymas yra tiesioginis 
grū'mojiĮnaa Ąhglįjpš impe
rializmui.) , . . ' į ’

Jis savo pasiūlytanr prie
de sako, kad Jungtinių Val
stijų kongresas linkęs iš- 
naujo išaiškinti ir pertvar
kyti taisykles įstatymo, ku
ris valdo elgimąsi kariau
jančių ir neutrališkų šalių 
ant jūrų laike karo. Tokis 
to įstatymo taisyklių per
tvarkymas turėtų būt pada
rytas, jeigu tai būtų gali
ma, pirma konferencijos del 
apribavimo ginklavimosi, 
kuri įvyks 1931 metais.

Tai yra tiesioginis Ameri
kos imperializmo užsipuoli
mas ant Anglijos imperializ
mo.. Reiškia, Amerikos im
perializmas nebepasitenki- 
nęs įstatymu, kuriuo vaduo
jantis Anglija viešpatauja 
ant jūrų.

Senatorius Borah skaitė 
ištrauką iš Anglijos parla
mento pareiškimo del Angli
jos viešpatavimo ant jūrų ir 
aiškino, kad Anglijos politi
ką, yra tokia, kad nepaisyti 
neutrališkų šalįų laike karo.

“Jeigu tas išreiškia politi
ką, , kurią* Anglijos valdžia 
priims ateity,” sake Borąh, 
“tai daugiau nieko mums 
nelieka .daryti, kaip tik bu
davoti savo laivyną. , Jeigu 
tai yra , tiesa, mes galime 
tik įeiti į laivyno b.udavoji- 
mo lenktynes.

“Jeigu bus tokia Anglijos 
doktrina, tai nėra jokio bū
do sulaikymui Jungtinių 
Valstijų nuo budavojimo 
laivyno, kuris tinkamai ga
lėtų apginti mūsų prekybą. 
Jokiai, šaliai nebus leidžia
ma naudotis viešpatavimu 
ant jūrų. Jungtinės Valsti
jos, nesutiks, kad jų preky
ba priklausytų nuo užma
čios kokios nors vąlstybės.

“Nebent -męs sutiksime 
pripažinti neutrališkų šalių 
teises ir laisvę ant jūrų, aš

jos, negu tai buvo daroma 
pirma Penkiolikto Partijos 
Kongreso. “Pravda” rašo:

“Bėgy 1928 metų trockis- 
tai perėjo nuo nelegalės, an- 
ti-oartinės frakcijos į nele- 
gale. anti-Sovietinę organi
zaciją. Tos aplinkybės pri
vedė Sovietų organus pri
imti slopinimo priemones. 
Gyvavimas nelegalės, anti- 
Sovietinės o r g a nizaėijos 
prąteląrjuė^^ktątūros šaly 
neleistinas. Jrockistų , na
rių, skaičius , labai Renkas, 
bei jie turi savo spaustuvę1 
ir komitetus, kurie stengia-' 
si suorganizuoti anti-Sovie- 
tinius streikus, ir rengia sa-

Paskelbė Lokautą 25,000 
Tekstilės Darbininką

Kalba apie Budavojimą Tune
lio po Anglijos Kanalu '

BERLYNAS— Trečiadie- 
nio rytą savininkai 67 teks
tilės dirbtuvių Saksonijoj ir 
Thuringijoj paskelbė lokau
tą 25,000 darbininkų.

Keli mėnesiai atgal darb
daviai pradėjo varyti kam
paniją už algų nukapojimą. 
Darbininkai pasipriešino, 
paskelbė streikus ir reikala
vo pakelti algas ant 24 nuo
šimčių. Kad sukriušinti 
darbininkų atskirus strei
kus, darbdaviai suplanavo 
paskelbti lokautą.

LONDONAS.— Anglijoj 
ir Francijoj vėl pradėta 
diskusuoti apie budavojimą 
tunelio po Anglijos kanalų 
sujungimui Anglijos su 
Franci j a.

Trečiadienį įvyko atstovų 
bute pokylis tų parlamento. 
narių, kurie pritaria buda- 
vojimui tokio tunelio. Fran- 
cijos ambasadorius kalbėda
mas pareiškė, kad Francija 
pasirengus bile kada prisi
dėti prie to darbo, jeigu An
glija su W sutiktų.

1907 ^metais Anglijos val
džiai buvo padarytas pasiū
lymas būdavo ti tunelį, bet 
pasiūlymas tapo atmestas 
vaduojantis strategijos at
žvilgių. 19Į4 metais Kara- 
liškąs Apsigynimo Komite
tą^ nusprendė,' kad sąlygos 
nėra užtektinai pasikeitu
sios, kad būtu galimą leisti 
tokį tunelį. Net ,1924 me
tais, kuomet Darbo Partijos 
valdžia buvo atnaujinus tą 
sumanymą, militariniai vir
šininkai jį atmetė, kaip Me
dinga iš strategijos atžvil
gio. Militaristai aiškina, kad 
Anglijos apsigynimas būtų 
susilpnintas, jeigu Anglija 
būtų sujungta su kontinen
tu tuneliu.

Anglijos Kanalas yra 21 
mylia pločio siauriausioj 
vietoj. <

SHANGHAJUS—Už 100 
mylių nuo šio porto nusken
do chinų laivas Hongchong, 
kuris pirmiau buvo vokiečių 
laivas Sandakan. 40 įgulos 
narių žuvo. 20 vyrų išsigel
bėjo. Valtimi plaukė dvi 
dienas, kol juos laivas išgel
bėjo.

Laivas Hongchong plaukė 
su anglies įkrova iš Tsing- 
tao į Shanghajų/laike aud-' 
ros prakiuro ir vanduo pra
dėjo veržtis. r n

JŪŽINTAI, Rokiškio aps. 
— Kulių kaimo pil. D. nu
ėjęs rarotinių mišių klausy
ti, pasidėjo savo valgio tar- 
belę pas žydą. Sugrįžęs ne
berado duonos. Žydui nu
rodžius D. pasivijo apysenę 

D. moterėi dova
nojo, nes ji vogė iš skurdo.

Londonas. — Pranešama, 
kad Afganistano provincijų, 

rėmėjai kara- vagilką. 
rengiasi

swsavo armijomis, maršuoti TiFužė’ję *trysT"seniūnai tą cnatinoc TAolviil / • v- -n r . j n /

viršininkai, 
liaus Amanullah, rengiasi

ant sostinės . Kabul, nu
versti sukilėlių vadą ir

JoseMilwaukee, Wis.
Horik, 72 metų amžiaus mo
teris, dirbanti prie tilto pri
žiūrėjimo; tapo automobilio 
užmušta prie darbo, ant 
Pleasant Street tilto j - «‘

f 

♦'v

męterį apmušė. Matyti ba
daujančią moterį priviliojo'

seniūnams'1 teisti ib! bausti,
1 •• ♦ L _1_ *  1-7.  - -1_ _T. 2.-_

AmanuUah atgal) sugrąžinti esanti taftoje duona. Tik 
ant sosto. .... .;;;; • seniūnams teisti ii' bausti,

, v v “Z ~ 7. tai j aU geriau, kad nebūtų
Nušovė^ Vakaruškose leista. Šiais metai$ čia kar- 

Kumgiskiai, švedasų vai. atsiras vagių ir tarpe
Per kalėdas bevakaruo- (padorių žmonių, nes škur-

ant sostOc ką,. kuri

— Per kalėdas bevakarūo- 
jant vienas to pačio kaimo 
vaikinas susiginčijo su vie
nu šauliu, kuris ir šovė iš 
šautuvo, šaulys areštuotas. 
Vaikinas buvo nuvežtas į 
Rokiškio ligoninę ir ten pa
simirė. Gruodžio 31 d. ve
lioni iš Rokiškio senutė mo
tina ir sesuo didžiausiu bal
su raudodamos parsivežė 
namo.

daš taip didelis, kad turint 
širdį net kaltinti tokius va
gis nebegalima.

Uždraudė Radikališką 
Literatūrą

1 i 1

Numirė Buvtisi Vergė
“ *........ .......

Clarendon, Ark.— Hickey 
Halvey, 105 metų ’ amžiaus 
negrė, buvusi vergė, numi
rė.

Brighton; Anglija.-— Pat
eliam mokyklos vaikai strei
kuoja prieš nesanitariškas' 
sąlygas.

Topeka, Kan.Topeka, Kam— čia strei
kuoja kelių teatrų krutamu 
paveikslų operuoto j ai.

tinai skaityti savo klases laik
raščius. - Angliškai suprąntąntt>neš darbininkus. Darbininkai rašęius. - Angliškai suprąnt 

uri tą pati padaryti. Turi bū- turi skaityti “Daily Workei

Budapest, Vengrija.— S. 
Bethlėn, Vengrijos fašisti
nis premjeras, išleido įsaky
mą, kad radikališkosį revo
liucinės knygos ir laikraš
čiai nebūtų įleidžiama Ven
gri j on. Dabar valdžios de
tektyvai reguliariai aplan
kys knygų krautuves, jieš- 
kodąmi radikališkos litera
tūros. ' ' ■

Sniegas Užgriuvo;. Traukinį

Budapest, Rumunija. — 
Traukinys su 40 pasažierių 
tapo sniego užgriūtas tarp 
Tumumagurele r ir , ^Dita, 
Vengrijoj, pereitą i antradie
nį, pasak čia rgaūto-.praneši
mo*. Pasiųsta f gelbėtojai. J drįstu pranašauti, kad 1931 paybjų.

metąis. bus nušluotos, pasku
tinės liekanos )Vąshingtono 
konferencijos (ginklavimo
si apribąvimo) ir šalys už
siims ginklavimosi Jenktynė- 
mis. Mes turėsime ginkluo
tis ne tik prieš tvirčiausią 
valstybę (Angliją), bet ir 
prieš kombinaciją tvirčiau
sių valstybių. Šalys pradės 
ginklavimosi lenktynes nie
ko kito • nelaukiant ateity, 
kaip tik didelės taksų naš
tos Amerikos žmonėms ir 
kitos katastrofos, tokios, 
kaip ištiko 1914 metais.”

Amerikos imperialistai vis 
atviriau ir atviriau kalba 
apie karą su Anglija. Ka
ro pavojus gręsia. Darbi
ninkai turi kovoti prieš tą

Berlynas.— Vokietijos Fc 
deralė Taryba priėmė bili 
užtvirtinimui Kelloggo “ta 
kos” pakto

y;
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Jaunuomenė ir Bažnyčia
Lietuvos “blaivininkų” 

“Sargybą” šitaip apibudina 
Lietuvos jaunuomenę:

“Pirmiau, kai. gyvenome ru
sų žūspausti ir prislėgti, mes 
buvome dorovingesni ir labiau 
rnėgdme knygas, • laikraščius. 
Mū»ų seneliai už lietuvišką 
knygą.net Sibire atsidurdavo, 
į prūsus eidavo knygų, parsi- 
hešti, vienas su kitu ‘dalijoši, 
pasislėpę skaitydavo,, į žemę 
kasdavo,slėpdavo, I 
žandaras nerastų. O dabar

vikų ir parazitų, kad Ko
munistų Partijos “diktatū
ra” b(ūtų nuimta, nuo sovie
tų valdžios. Nes jeigu nę-i 
būtų Komunistų-! Partijos, 
kuri vadovaują darbinin
kams ir valstiečiams, tai so
vietų valdžią nuverstų 
kontr-revoliucionieriai ir 
užsienio kapitalistai. Rusi
joje sugrįžtų senoji carų ir 
kapitalistų gadynė, arba įsi
steigtų kruvina fašistų dik-

kad rusų tatūra, kokia dabar viešpa- 
. . . - dabar įauja Lietuvoje ir Italijoje,
daug mūsų jaunimo net ir pa- §irVyjulę0 troški-

tauja Lietuvoje ir Italijoje
žvelgti nenori į knygą. Ji jiems 
nereikalinga, jos nemėgsta. 
Koks tai skirtumas!

O išgelbėjimui jaunuome
nės “Sargyba” siūlo bažny
čią. Bet kiekvienas pro
taujantis žmogus žino, kad 
bažnyčia . ne tik nešviečia 
jaunuomenės, bet dar ją 
tamsina/ Kur tik bažnyčia 
galingiausia,; , ten žmonės 
tamsiausi^ • 1 Viduramžiuose, 
kuomet ■ kataliku ' bažnyčia 
buvo visagalinti Europoje, 
pasaulyje. ’ viešpatavo bai
siausia r tamsybė,- prietarai 
ir dorinis* supuvimas.'’..........

Lietuvos fašistų valdžia 
mokykloms skirtus pinigus, 
išleidžia L__ _____  ___ „1

mai neišsipildys, kaip jie ne
išsipildė per visus paskuti
nius vienuolika metų. Juk 
kasmet “Vienybė” pranaša
vo galą Komunistų Partijai 
ir “naują gyvenimą” Rusi
joje, tačiaus niekas iš tos 
pranašystės neišėjo.

Darbininkų Literatūros 
Draugijos Nariams!

KNYGA KARŲ IR REVO
LIUCIJŲ GADYNĖ JAU 

KAIP IR PABAIGTA

kunigams ant ai- • Už pereiluš' metųs Ą.llb. 
L.D. nariams dar išpuola 

; J gauti yds ųL. Rrūseikos kny
ga, kųriį ūžyaj’dinU’J'Karų 

> ir Reyoįiuęijų GadytdK^ Tuo 
i būdu,| jpei'eįtai^ /metais ? na* 
įriams teko tryš knygos.

Delei to, kad pabaigoje 
pereitų mėtų “Laisves” 
spaustuvė buvo apsivertus 
darbais, tai už knygos sta
tymo galima buvo imtis tik 
gruodžio gale, o sausio mė
nesį visas darbas buvo la
bai smarkiai pavarytas. 
Pereitame Centro komiteto 
susirinkime “Laisvės” me- 
nadžeris d. P. Buknys pra
nešė, kad sausio mėnesį 
“Laisvė” užbaigs knygą. 
Tas buvo išpildyta.

24 d.- sausio knyga užbaig
ta statyt ant linotype. Su
statyta viskas.* Gi ant nau
jojo preso jau atspausdinta 
320 puslapių, vadinasi, 

] spausdinimas ėjo beveik 
taip greitai, kaip ėjo rank- 

Įrąščio statymas. Paskutinio 
mušimo bus dar 30 ar apie 
tiek puslapių. Taigi, su pa
baiga sausio “Laisvės” 
spaustuvė išleidžia . d. L. 
Pruseikos knygą.

Iš viso kųyga turės maž
daug pusketvirto šiiįito pus
lapių. Jos tįų įnys dpie įka
rus, tęvolitifciBį judėjimu ir 

„ r, i paveggt-ų ; kojpnįjų > koyą.
do Lėninul’primesti. (• Tie 
obalsfai .parodo, kad Leni
nas ųesiekė j jokios galios, 
bet kovojo už galią n^asems, 
Dbalsis “visa galia sovie
tams” kaip tik ir reiškė, 
kad pačios masės, pati dar
bininkų klasė ir valstiečiai, 
turi paimti visą galią. ( 

Toliau širvydukas trau
kia: “Gyvenimas ten pasi
ruošę^ vėl kilti ir bujoti 
kai t$c nuo 
bus nuimta žiauri ir azi
jatiško tipo komunistų par- 
ijos diktatūra, kuriai Leni- 
as daug dirbo ir rašė.” 
’ai Snorna, troškimas ;fa- 
itų, F t vesk imas visų apga-.

nes fašistai nesirūpina;
< x- f 

. n — . »-4»v .h /

Fašistinis Peckelis Apie 
Didįjį Revoliucijos Vadą.

“Vienybė” Nr. 11 irgi pa-1 
mini pęnkią ijnetii sukaktu
ves nto mirties Lenino, di
džiojo proletarinės revoliu
cijos vado. Leninas, girdi, 
“priklausė tai fanatikų rū
šiai, • kuli save tiki esant 
dievo pašaukta pasaulį iš
gelbėti nuo viso pikto ir 
įkurti rojų.” Tik Sirvydu- 
•kas arba Valaitis ir tegali 
takią nesąmonę plepėti apie 
Leniną. Niekas taip neko
voję prieš fanatikus ir die
vus, kurie visuomet tarnau
ja išnaudotojams, kaip Le- 

’ ninas. Betgi, matote, tas 
fašistinis žvirblis čerška, 
būk -Leninas. buvęs fanati
kas ir tikėjęs į “dievo pa
šaukimą.” ■

Toliau “Vienybės” fašis-i 
telis ske rečio ja: “Čia Lėni-1 
nas tuoj ėrmėĮsiekti vienatį-] 
nio tikslo, kurio visi fanati
kai siękid—galios. Jis metė į 
minias obajsį ‘visa gaRd'so*-' 
vietatp, žmonėms duonos, 
kare|fiaips taikos, ūkinin
kams j žėmės” ir t.k Tas tie
sa, kądf. tuo|> oįjąJšfus Leni
nas rietė įjininiąš, bet tatai

JOS

„ ,4 i; ; k<m-
Knyga padalini a j aštuonis 
skyripB. i . t .A-1 p H ■ tol 

Išleistą iš spaustuves 
.knygą, dar teikės siųsti ap- 
daryntui. Taigi, greitu ^lai
ku ’ nariai gaus brangią kny
gą, kurios turiniu jie susi
domės.

Būtų geistina, kad kuopų 
susirinkimuose, kuomet na
riai atsiims šią kęiygą už 
pereitus metus, jie pasimo
kė tų už 1929 metus.' Juo 
anksčiau pasimokama mo
kestis, tuo gėriau pačiai 
Draugijai ir tuo mažiau rū
pesčio individualiam nariui.

J. Alekšis,

■ (Pastabos)
Nesiimu čionai visoj pilnu

moj nušviesti, kas tai yra bol
ševizmas »ir ihenševizmas. Ma
nau pasitenkinti vien keliomis 
pastabomis, kurios, mano nuo
mone, ne tik Lietuvos komunis
tams, bet ir aplamai tiems Lie
tuvos darbininkams, kurie skai
tys šias pastabas, padės geriau 
suprasti bolševizmo ir menše- 
vizmo esmę.

Bolševizmas ir MCnševiz- 
mas iki 1914—4918 metų 

karo
■ ; Iki 1914—1918 m|tųl i karo 
daugelio buvo manytą, ? kad bol
ševizmas ir menševižrnąsj-r-tai 
grynai rusiškas' apsįfeįsįkimas 
ir jam Vakarų Euroųqjį įnėra 
vietos. Tokios pat nuomonės 
laikėsi ir dauguma tų sąmonin
gesnių LSDP narių, iš kurios 
kairiojo sparno išsivystė LKP. 
Ir tikrai bolševikus .iki pasauli
nio, imperialistinio karo mes 
matėm vien Rusijoj; kitose ša
lyse mes matėm tik pavienius 
social-demokratus, simpatizuo
jančius Rusijos bolševizmui. 
Vakarų , Europos social-demo- 
kratų partijos bolševikų ir men
ševikų sriovių nežinojo. Ten 
buvo kairesnieji social-demo- 
kratai Jr dešinieji s.-d., visokių 
rūšių reformistai, oportunistai. 
Be to tų “kairiųjų” kairumas 
buvo neaiškus, pas juos nebuvo 
matyti to revoliucingumo, ku
ris buvo pas Rusijos bolševikus.
Bolševikai, kaip RevoliucL 

nio Proletariato Partija (
Rusijos bolševizmas glaudžiai, 

susirišo su darbininkų ko^ade! 
proletariato diktatūros. Išpra- 
džių, iki 1903 metų, klausimų 
centre stovėjo revoliucinės dar
bininkų partijos įkūrimas kovai 
del carizmo nuvertimo vadovau
ti. 1903—1904 metais į centrą 
pereina da^’binirikų įgalių t t^aui- 
kimas, jų mobilizavimas buši- 
idai kovai del chHžmo nuverti
mo. 1905 |ihetąįs ; | jąęlšęvikąi 
stoja revoliucines kovos prieša
ky, ’j ieško talkininkų revoliuci
jai, randą j uos J valstiečių asme
ny. Visų klausimį: centre sto
vi’ carizmo nuvertimas ir darbi* 
ninku ir valstiečių diktatūra, 
kaip pereinama forma į prole
tariato diktatūrą. Bolševikų 
partija, kuri 1905 m. laikinai 
atsiskiria nuo menševikų, pasi
rodo, kaip revoliucijos partija. 
(Nors 1905—1906 metų revo
liucija buvo buržuazinė, bet 
prie proletariato hegemonijos.)

1905—1906 metų revoliucija 
nelaimėjo. Carizmas laikinai 
paėmė viršų. Revoliucija neat
siekė savo; įsiviešpatavo kontr- 
revoliucija. Nežiūrint to bol
ševikai toliau vedė savo darbą 
del buržuazinio surėdymo nu
vertimo ir proletariato diktatū
ros įgyvendinimo. Išpradžių 
bolševikai stengėsi suturėti nuo 
byrėjimo palepinęs organizaci
jas ir jau subyrėjusias atstaty
ti, nes be revoliucinės partijos 
negalėjo būt ir tikro vadovavi
mo revoliucinei kovai. Prieš 
pat karą jau klausimų centre 
stovi vadovavimas smarkesnei 
revoliucinei proletariato kovai. 
Karo metu, kada Rusįijųs 
tariatas del rea^cij.os^ smūgio 
daug nukentėjo,, bolševikai 'įkąs
tu rūpinosi ir palėpinėmis idr- 
gįnizacijomis ir masių \ruošimu 
būsimiems revoĮiuciniem^ mū
šiams. Rusijos bolševikai ne
sitenkina vien ‘Rūdijos ^bųmis; 
jie savo darb^ > į&jbįečia it-įeitose 
šalyje, kad' ir ftėhai -padėtų re- 
vbliuciniems daį^iąlnkąins tvir
čiau-stot ant kojų. Jie kartu 
rūpinosi tarptautinės proleta
riato revoliucijos vado—Trečio
jo- Internacionalo kūrimu. 1917 
.metais bolševikų partija stačiai 
stoja kovos del sovietų prieša
ky, vadovauja Spalių revoliuci
jai, o po Spalių revoliucijos sto
vi socialistinės statybos prieša
ky. , A '
Menševikų Dardėjimas Į 
Kontr-revoliucįjos Lųgerį
Kuomet bolševikai per visą 

Rusijos proletariato kovos isto
riją buvo glaudžiai susirišę su 
revoliucinio proletariatą -kova ir 
pasirodydavo,, kaip proletarinė

B01SCV'1Santyk^nSCV,kli ’ Apsigynimo ReikB
Nuo tų aviejų kita kitai visai >11

priešingą rolių' priklausė bolše
vikų ir męnšeVikų santykiai. 
Iki 1903 metų ir buvusieji bol
ševikai ir buvusieji menševikai 
bendrąi kovęjo įsu ekonomistais 
del Rusijos darbininkų partijos 
įkūrimo. Bet ta k<>va ėjo ne
vienodai. Kuomet būsimiems 
bolševikams su Leninu prieša
ky rūpėjo įkurt revoliucinę pro
letariato partiją,; , į busimieji 
menševikai su Martovu prieša
ky tenkinosi kūrimu palaidos 
darbinįnkų .partijos,, faktinai 
nestatančios sau tikslo kovot del 
proletariato diktatūros. Todėl, 
ne nuostabu, kad, > 1903? motų; 
Rusijos darbininkų partijos kū
rėjai skilo jšpradžių ;įj dvi frak
cijas, ,o paskui! į dvi partijas. 
Maitovo frakcija kartu sų t bu
vusiais “ekonomistais” -susivie
nijo , ir sudūrę Rusijos social
demokratijoj menševikų srovę. 
.Tos dvi frakcijos 19^^'motais, 
būtent revoliucijos ‘metais, kada 
klesų kova paaštrėjo, ‘ 
skilti į dvi partijas: į bolševi
kų, kaip proletarinės reVoliuči-' 
jos partiją, ir į menševikų par
tiją, kaip partiją kliudančią re
voliucijai plėstis. ■ ’ Menševikai 
su savo nusistatymu vilktis pas
kui liberalę buržuaziją ir nusi
statymu prieš darbininkų kle- 
sos ir valstiečių sąjungą kovai 
del carizmo nuvertimo1 ir del dar- 
'bininkų klesos ir valstiečių dik
tatūros paskelbimo, faktinai 
dirbo prieš 1905 metų revoliuci
jos plėtimą ir gilinimą ir tuo 
faktinai. dirbo ir carizmo nau
dai. Po 1905 metų revoliucijos, 
kada sumažėjo Rusijos proleta
riato revoliucingumas ir pirmoj 
Čilėj turėjo t stovėti palėpinių 
orįgūnizacijų atstatymas, . buvo 
galimas laikinas susidėjimas 
bolševikų ię menševikų į vieną

Tačiau greit 
paaiškėjo, kad menševikai ne 
tik pametė savo .190^ Pi., ręvo- 
lihcioniškumą (geriau, buržua^ 
zinįl jrevolįucionįškumą)!,. bet nęt 
būvio; prięšįngi. pąįępej,' s ve( 
įturijo suskiltą į jĘų^ijps social- 
dėniokraUją ij$vi partijas,, j įąd 

pradžių ne Sąmoningų, o pas-r.'jaū i. dąųgįaų, >ebęsus(jųį|£|ų-

la-visuomet taikydavosi < prie 
biau atsilikusių darbininkų, tai
kėsi prie buržuazijos viešpata
vimo ir iš. revoliucinės partijos 
vis labiau keitėsi į kontr-revo- 
liucinę. Menševikų pirmtakū- 
nai, “ekonomistai”, nėstatyda- 
mi sau uždavinio stot kovos del 
carizmo nuvertimo priešaky, iki 
1903 m. nesirūpina: ir darbinin
kų partijos kūrimu. 1903-1904 
metais menševikai tratikia pir- 
meiviškesnį proletariatą atgal 
nuo revoliucinio veiksimo. ■ 1905. 
metais nors jų ir buVo« revoliu
cinė partija, kovojanti del ca
rizmo ( pi vertimo# bet į i griež
tai buvo prieš jdarbininkų ir 
valstiečių diktatūrą ir atiduoda
vo revoliucijos vadovavimą bur
žuazijai, nors buržuazija vis at
viriau ėjo prie sųsitaikinįmo su 
carizmu, ignoravo, valstiečius. 
Rėakcijos pradžioj | j(po; 1965—^ 
1906 m. revoliucijos)’ menševi
kai ne tik; nesirūpino palėpinių 
partijos organizacijų atstaty-. 
mu, bet priešingai—greta revo
liucinių obalsių likvidavimo ėjo 
prie palepinės darbininkų par
tijos likvidavimo. Jų nuomone, 
buržuazinė 1905 m. revoliucija 
jau užbaigė savo darbą, ir da
bar reikia taikytis prie sąlygų. 
Darbininkų judėjimo pakilimo 
metais menšęvikąi atvir'ai sto-. 
ja prieš darbininkų kovos aš
trinimą, karo metu vis labiau 
slysta į social-patriotų pusę, po 
vasario revoliucijos atvirai re
mia buržuazinę - valdžią, daly
vauja joje ir atvirai eina prieš 
proletarinę revoliuciją. Po Spa
lių revoliucijos menševikai da
lyvauja pilietiniame kare prieš 
Sovietų valdžią. Rusijos men* 
ševikai iš atsilikusių darbinin
kų partijos, dar neatsikračiu
sių nuo smulkiaburžuazinių įta- partiją. ;Tas ir įvyko 1906 me- 
kų,viš partijos taikstimosi prieitų suvažiavime. ‘ 
carizmo regimo ir suturėjimo 
nuo revoliucinas -kovos pereinat 
į kontr-revoliucijoš liogerį ir 
lieka kontr-ro^pliųcijos partija.

Vadinas, ’ menševikai visoj 
Rusijos proletariato 'kovos isto-f 
rijoj lošė darbininkų eilėse HŠ- 

kui sąmoningų buržuazijos 
agentų rolę. - L’1 • "M?

(Tąsą ♦ bųš) (
Z. Angarietis.

ALDLD. Centro Sekr. revoliucijos’ partiją,; morišbvikaf
. - /

^ Suturi Kraujo Bėgimą?
L - • •: i f x

Iki pat paskutinių laikų, matomus ultra-violetinius
buvo manoma, kad kraujas 
turįs tik dvejopus, būtent, 
raudonus ir baltus kūnelius 
(corpuscles), vadinamus 
kraujakūniais. Bet dabar 
išrastais naujais, galingais* 
mikroskopais, tokiais moks
liniais padidinirpp įrankiais, 
atidengta ir trečios rūšies 
maželyčiai kraujakūniai, 
kurie iki šiol nebuvo paste-r 
bimi per senuosius mikros
kopus. šių naujai susektų 
kraujakūnių cirkuliuoja bi- 
lionai su žmogaus kraujo 
sriove. Jie vadinasi “plate
lets.’' Jų suradę j as yra F., 
F. Lucas, Bell Telefonų La->; 
boratorijos š^abo/mokslinin- 
kas, New Yorkę. Šių neįsi
vaizduojamai mažyčių krau- 
jakūnelių pareiga yra šutu2- 
rėt kraujo bėgimą'iš kūno; 
jeigu ne jie,*tar••®ykį'-pradek 
jęs tekėti kraujas taip ir ne
sustotų, kol’ visas išbėgtų.

Savo paskaitoje apie tai 
Brookjyųiįskįaių MP.ksl° 
Meno fh||itūt^/<jųdąs, kal- 
bėdamfe apie* Visus ftrauja- 
kūniųs abelnai, pasakė:

“Žjnogaus kraujo lašelis, 
ne ųidespis už *fį(įūtihėą 
spilkįi tėį įg ąjfcęfe M^iavy- 
je penkišfiki';^šiųL:. ifflibnų 
senai! žinomų^,į į^ąudonųjų 
^raujakūnių ir nedidelį 
skaičių baltųjų kraujakū-1 
nių. Kiekvienas krau j aku- 
nis yra i viericeljnė (vieno 
narvelio) savaranki gyvybė. 
Baltieji kraujakūniai . giną 
kūną nuo ligų bakterijų.

“Naujai atrastieji krauja- 
kūneliaj, vądiųąmi “plate
le t š,?; yra visų v mažiausi. 
Prie '■ k''11-'—-LHiU> 
po da

ngiadsib Mifiosko- 
panatrdo  j an t * ir•ne-

tilps “Labor Defender” laidoj, 1 ' 
vasario mėnesyje. 5 Ten jis nu
rodo, kad norint sunaikinti 
Amerikos imperialistų veikimą 
Cuboj, ko siekiami Cubos revo
liucionieriai, tai nepakanka 
vien Cubos darbininkų veiki- k 
mo, bet turi pagelbėti ir Jung
tinių Valstijų darbininkai.

Toliaus, Mella savo straips
nyje nurodo, kad Amerikos 
imperialistų, teroras yra labiau 
žiaurus. Mirties bausmė ten "I 
atliekama primityviškomis te
roro metodomis, taip vadina
mu krėslu “garotte.” Nuteis-

sekretoria^tasis pasodinamas minimon 
kėdėn ir Sriubas persukamas 
per nuteistojo kaklą taip,'kad 
nuteistasis užmušamas ne *ant

spindulius, dabar šie krau- 
jakūneliai galima nufoto-, 
grūfuot ir net patirt, kokia 
.yrą vidujinė jų struktūra 
(subudavojimas). '

“Kur tik pasidaro kad ir 
mažiausia skylutė krauja
gyslėje (venoje ar arterijo
je), ten šie mažulyčiai kūne
liai tuojaus ir metasi, kad 
užtvert, užtvenkt tą spragą 
ir neleist kraujui bėgt lau
kan. Jie yra lipnūsvir tas 
lipnumas labai afatinka jų, 
kaipo kraujo bėgimo stab
dyto jų; rolei; tai nuo jų su
kreka, sustingsta, pragimu- 
$ęs kraujas bile kokioje 
spragoje bei spragelėje.” ■
• rRaš kuriuos žmones krau
jas, ‘$ykį ^prąsivetžęs/ sunku 
yra įšušt^bdft; tak reiškia, 
kad pas juos yrą.silpni arba 
nęgątia skaitlinei ‘šie mažy- 
ciaį ikraujč -apšdu^btdjaif(: -

T. D. Apsigynimo Lietuvių 
Sekcijos Pranešimai

Kuopų sekretoriai yra gavę 
blankas rinkinių Centro- biuro 
viršininkų 1929 metams, bet 
iki šiol da mažai kas sugrąži
no blankaš. Būtų gerai, kad 
kuopų sekretoriai pasistengtų 
sušaukti kuopų susirinkimus ir 
apkalbėtų kandidatus į Centro 
viršininkus, kurie yra tinkami 
į viršininkus, už juos atiduotų 
balsą ir nubalsavę blankas su
grąžintumėte sekcijos centrui 
pe vėliau 31 d. sausio šių me- 
tų.
• Taipgi ' kuopų
praneškite apie- veikimą, narių 
ir kuopos stovį praeitų metų. 
CeritrO1 biuras tūrėtų žinoti 

jiš 'iki šiol su daugėliu kuopų 
visai htetdrėjo’ ryšių iš priežas^- 
ties sekretorių’ 1 apsileidimo.’ 
Todėl, draugai1 Sekretoriai; su
teikite žinių apie praeitų me*

Nužudymas Julio Mella
žinia apie tarptautiniai ži

nomo -Cubos revoliucionieriaus 
Julio Mella nužudymą sukra-* 
tė visus. Jis buvo nužudytas 
Mexico City, Cubos prezidento 
Machado agentų. Tai vėliau
sia Cubos baltojo teroro auka.

Julio Mella yra suorganiza
vęs Cubos Komunistų Partiją 
ir buvo jbs sekretorius. Laike 
jo nužudymo, jis buvo vyriau
sias sekretorius Carribean 
Tarptautinės Raudonosios pa- 
gelbos ir sekretorius politinių 
pabėgėliu grupės Meksikoj.

Gruodžio 5 d., 1925 m., jis 
buvo areštuotas Havana, Cu
ba, ir kaltinamas už padėji
mą bombos prie mažos dirbtu
vėlės. Visi Havana laikraš
čiai pripažino, kad jo kaltini
mas juokingas. ‘ Su jud buvo 
areštuota ir vienuolika kitų 
veikėjų. Jų išbiluoti neleista. 
Tuomet Mella pradėjo pado 
streiką. Pasipylė protestai 
prįeš Amerikos imperialistų1 
pairąjį tenorą, ‘vedamą per prę-, 
zidęn^ Machądo. ProięsUi 
buvo ne Jtik Cūboj, Amerikoj. 
bet1 ir Europoj. ' Anti-iniperią-‘ 
listing Lyga, ' Ta^ptaUtinls• Daįr- 
bi^inkį' Apšigynim’as1 ’ iV5 Kb: 
ihuništį Partijos vadovavo 
protestams. Mella, išbadavęs 
19 dienų, tapo paleistas iš ka
lėjimo? Kitj;areštuotieji: pa- 

! likti už kalėjimo grotų.
z Mella, išėjęs iš kalėjimo, 

veikė ’del darbininkų ir vals
tiečių labo. Cubos valdžia 

»tuomet jį išvijo iš jo tėvynės. 
Tuomet jis nuvyko į Sovietų 
šalį, o iš tenfsugrįžį į Meksi
ką vesti komunistinį darbą ir 
dirbo Anti-imperialistinėj Lyr 
go j.,

Paskutinis Mella laiškas, ra
šytas gruod.,15, pražymi, kaęl 
jis daug pasidarbuoti negali 
del Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, nes susisiekimas 
su Cuba imperialistų labai 
trukdomas. Laiškas eina pen- 
kioliką dienų. Susisiekimas su 
kitomis Lotynų Amerikos tau
tomis yra sunkokas. - .

Paskutinis jo straipsnis, ra
šytas “Dolerio Teroras Cuboj,”

apiė 'organizacijos stovį, nes karto, bet turi kankintis ilgas

tų kuopų stovį.

i

valandas. Kad išgąsdinti dar
bininkus teroru/ ’daugelis žu- 
d omą slaptai.1 'Kitos metodas 
žudymo, tai metant į- Havana r“" 
prieplauką. ’ Taip buvo nužun 
dyta 200’ Cubos darbininkų; ' 
Daugelis amatinių unijų išar- 
dyta.. Visa opozicijos spauda 
uždaryta, o . jos redaktoriai 
viešai sušaudyti.

Mella buvo vadovaujanti fi
gūra Pietų Amerikoj. Už jo --
nužudymą yra atsakomingos •
Jungtinės :’ Valstijos, kurios
kontroliuoja Cubą per ištikimą 
joms Machado valdžią.

šios šalies darbininkai turi *’’/• 
stoti kartu su Lotynų Ameri- • 
kos darbininkais prieš imperi- 
alistų teroristinius darbus. ♦ •; 
Mes turime sudaryti artimes- ' '**’ 
nius santikius su Pietų Ameri
kos komunistų partijomis ir A-
abelnai revoliuciniais darbiniu- -ę
kais. Mes turime demonstruo
ti ir parodyti tiems žmogžu
džiams imperialistams, kad 
Julio Mella tie veltui gyveno 
ir mirė.’ • ■ '

Šalin baltasis -teroras Loty- ' 
nų Amerikoj!

Tegyvuoja 'Julio Mella revo
liucinis: veikimas prieš Ameri
kos imperialistus! «

Kuopos, !sa visais T. D. A. L.
S.’reikalais, kreipkitės visados’ 1 
(šiuo ; adresu :■ sefcr.’ V. V. Va^ ’> ,
lšysp3Į 16 So. Haifeted Sti/ Chi- - • 
cagO/Tlt i b' i \ j i f -tfu . *

bpt V. V. Vasys,
•i J f z: ’Centro Sekr. L ■ '°

Schenectady ir Amster
dame R. . Mizaros 

t Prakalbos
šį. sekmadienį, sausio 27 

d., Mohican svetainėje, 117 
E. Main St., Amsterdam, ,N. 
¥., įvyks labai svarbios pra
kalbos; Pradžia 2 vai. po 
pietų. Kalbės R. Mizara, 
nesenai sugrįžęs iš Argenti
nos. Kalbės apie Argenti
nos lietuvių ' gyvenimą ir 
apie padėtį Lietuvoj. Pasa^ 
kys daug žingeidžių dalykų.

Tą pačią dieną, 7 vai. va
karo, kalbės jis Schenecta
dy, Lietuvių Apšvietus Kliu- 
be, 703 Windsor Terr.

•J/.'

1$
Kas Yra Meilė?

t ! i ’i i ■ ’ ———<—t-
K 4

•

speqaiiikai parašytos Brooklyn© Ufai.)

otėrįs, meilės dievaite, , > 
felęlį,' lai'vėl R&rti. . .&

1 CRICACČ^HL.^
IĮ 9 4 i : i. t •.

Judžiųosei Naujas yętfcąlas "
Vasario 'Į d.< nuo 7 iki 11 

vai; vakaro, bus rodomas ju- 
džiuosę, ųąųjąs yęikąlag “Kon
trastas tarpe darbo ir Kapita
lo,” SęhoęnhoffpĄ kam- ■' 
pas Ashland ir Milwaukee ] 
Ave, į Pusė pelno skiriama ko
munistų' įataitįasiiui x “Novy 
Mir.”į Ku^įe pirks, tįkietus iš- 
ankstb, gaus po 40 centų, tą 
vakarą. kasoj .;bus parduodam^

1-
(U 

Kviefcianii visi “Laisvės” skai- 
;ytoj ą| atsilankyti.

• l«.., .» • u 4 Rengėjai? « •

po 50, centų; vaikams 25 cen 
tai.

> *
,1

■as yrąįmėilė?,.. Niekas nežino, 
[ėĮ-anpį&lo vyrai f suprast bėgai 
ętpjėi kani meile prisikabino, ' 

: į Hi H IfW; if : bępropiū '.palikti gal.
ĮMėilėjž laimę,-. hieilėj į prakeiksmas 

, tMeilęj; prakilni į slepiasi mintis.
; Meilėj gyvybė, meilėje -skausmas,
Meilė jd tūno tragi 'mirtis, 

į įr i v į Už meilę kaujas'įf -įmokslo vyrai, 
[U z/^MuŠasį bemokšlisii, plėšos tigrai.

5 r 'Daugum’s aukoja®4r meilei tyrai, 
Aukštai, prakilniai—meilei tikrai.

Meilėje kerštas, meilėj pavydas, 
^Vergija, kančios, proto liga. -

Meilėj paskęsta, ir blogos ydos— 
Driekiasi meilė saldi—ilga. .

: ' Moteris, moteris, meilės dievaite, 
Karlais tu saldi, tai vėl karti.

„■ i Šviečias per tave graži pašvaistė, 
.x. ‘. Tai. vėl sukyla audrą rusti.. ......

} •' ■ ■ .; • Senas Vincas.'

įėję skausmas,

1

knyg%25c4%2585.net
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L WATERBURY, CONN.
Puslapis Trečias

choras gerai. Prie pabaigos 
programos, pąts Vilijos Choras

ir| slenką darbininko gyveni 
rrias diena iš dienos.,

vieną draugę CASTON ROPSEVICHvo garažiuj turėjo parengimą 
bet išėjo labai prastai.
' t ’ . ' » f iYonkc.rietis.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apitatas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* ,; 
sinį kalną parodytum, tai Jam malt* į 
nesne būtų sveikata, ‘ negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs

Sausio 13-tą d. buvo sureng
tos prakalbos, kurių čia nuo 
senai nėra buvę. Kalbėti tu
rėjo drg. K. B. Karosienė ir 

Už tai dalis garbės priklauso ; M. ž., bet Karosienė nepribu- 
mokytojai B. Rasimavi- vo. Buvo pranešta, kad, ji 

vėl sugrįžo namo, nes jos mer
gaitė sunkiai susirgo. M. ž. 
kalbėjo mainierių reikalais, jo 
kalba gerai patiko.

žmonių visai mažai tesusi- 
! rinko. Kas parodo, kad dar 
i darbininkams nerūpi jų klasės 
[reikalai. Tai blogas dalykas,

sudainavo dvi daineles. Kai
po iš tokių jaunų dainininkųSausio 13 d. įvyko Vilijos

juokų vakaras, žmon.ų Vj]ijos Choras sus?dedanti at4 
aplanke ap.e du suntu ma- Hko sav0 užduotj .irtinai. 
žiau, negu buvo tikėtasi. Patsl^ 
vakaras vietomis nelabai vyku- j^orQ 
šiai buvo atliktas. Turiu paša- į Gintei 
kyti, kad komedija “Sulygj 
Naujausios Mados" prasta; ,.o programa j krQ ir0. 
pirmas aktas išėjo gerai, visi 
lošėjai buvo savo vietose ir iš
pildė savo užduotį gerai, 
antras aktas išėjo kur 
silpniau^; gal del to sulošė silp- 
iyaii, kad didžiuma lošėjų pir- 
rtU sykį dalyvavo ant scenos 
ir labai nervavosi pasirodę 
prieš publiką. Antra, nekurie 
lošėjai rolių nemokėjo ir silp
nai kalbėjo, kad svetainėj 
prie durų nebuvo galima gir
dėti. Tas turi būti lošėjams 
pamoka ant visados, kad roles 
reikia gerai išmokti ir garsiau 
ant steičiaus kalbėti. “Vos 
Neapsiyedė” komedija išėjo 
kiM kas geriau, nes pati ko-1 
mediją buvo daug gyvesnė ir 
juokingesnė, nors ir šioj kome
dijoj buvo lošėjų, kurie rolių 
nemokėjo ant atminties, ir ant 
scenos nežinojo iš katro galo 
pradėti. Mes turime suteikti 
kreditą už gerą lošimą Mor-']e norą turi.

. Ji tą, Waterburio Žvalgas.

Sutraukus visą juokų vaka-

do, kad vakaras buvo neblo
giausias ir rengėjams liks ke-

Yonkery šiuo tarpu yra tiktai 
vienas draugas. Kažin kad 
taip paraginus ir kitus drau
gus prigulėti prie partijos?

Lietuvių Piliečių Kliubui se
kasi visai gerai. Jį vadovauja 
žmonės, kurie rūpinasi 
bešaliai*.

Cibuliui sekasi nekaip.

būti

Sa-

liolika dolerių pelno.kas •
Diskusijos

• A. L. D. L. D. 28-ta kuopa, bet taip yra.
savo 
nutarė surengti diskusijas ir iš- kad daugiau būtų tokių pra- 
rinko komisiją iš drg. P. Boko, kalbų surengta.
J. Strižausko ir M. Krasnits- ta $3.25 del lėšų padengimo, 
kienės. Ta komisija beveik Aukojo L. Kaspariūnas, A. I 
per mėnesį ir pusę jieškojo | Maksiiriavičienė ir J. Kaspa-Į 
progos surengimui diskusijų. [ riūnas po 50c ; kiti, liepė nėra-j 
Pagalinus, surado patogią pro
gą, nes 3 d. vasario, svetainėj 
774 Bank St., bus diskusijos 
temoje “Kokią naudą neša 
darbininkiškai žmonijai dabar
tinė prohibicija.” Laike dis
kusijų jei pasirodys, kad toj 
temoj nebus galima diskusuoti, 
tai bus paimta kita tema. Dis
kusijos rengiamos viešos, gali 

, ateiti ir pašaliniai žmonės, bi-

metiniame susirinkime, Kurie dalyvavo, pageidavo,

Aukų surink-

šyti vardų. Visiems aukoto 
jams širdingai ačiū. 1 i

i Rep.

YONKERS, N. Y

Cliffside, N. J.

DIDELIS MASKARADŲ

BALIUS
i Rengia A. L. D. L. D, 77-ta Kuopa 
j ir L.D.S.A. 68-ta Kp., Cliffside, N.J.

tos rolėj E. Cesiniutei. Ji tą 
rolę paėmė tik keliomis die-; 
nomis prieš lošimą. Mat, pir-; 
mesnė Mortos rolės lošėja su-į 
sirgo ir buvome priversti pra-i 
šyti E. Cesiniutę, kad apsiimtų 1 
lošti. Po lošimui B. Rasimavi- žinučių mūsų spaudoj, tartum 
čiūtė pagriežė smuiką solo la-ičia nieko tokio neįvyktų, kas 
ba^ gerai, publika nenorėjo pa
leisti nuo estrados, reikalavo 
vis daugiau grajyti; pianu jai 
akompanavo gerai prasilavi
nus muzikoj E. Muraškiūtė.
Duetus* broliai Vaitoniai sudai
navo vidutiniškai. Klasiškus 
šokius išpildė dvi jaunos mer-į 
gaitės—O. Inamaičiūtė ir A. 
Dumšiūtė; tas publikai labai 
patiko, iššaukė kad atkartotų 
Šokius. E. Tamošaičiūtė solo 
dvi daineles sudainavo labai 

. pagirtinai.. Ji turi gerą bal
są ir ant steičiaus moka užsj-;1 
laikyti, ši jauna dainininkė 
dąr pirmu karUi pasirodė ant prie kasyklos ir maldaute mal- 
e^J-ados. Aš nuo savęs patar-idauja darbo. Kompanijoms 
čiau tai jaunai dainininkei la-fųerūpi, kad mainieriai savo 
virti balsą ir tapti garsia dai-[ gyvastis, .lyg tęs žiurkės, klote 
nir/mke. Toliau, sudainavo kloja po akmenimis; jiem ne- 
dvi daineles “Ant Barikadų” i rūpi nei apie šeimynas, kurios 
ir “Raudonarmetinę” vyrų' lieka be duonpelnių. Taip

DURYEA, PA
Iš šios kolonijos visai nėra

.Pereitą nedėldienį Lietuvių 
Piliečių Kliube įvyko prakal-. 
bos, kurias surengė A. L. D. L. 
D. 178-ta kuopa. Kalbėtojum 
buvo pakviestas d. L. Prūseika, 
kuris pusėtinai pavėlavo, bet' 
publika kantriai laukė kalbė-| 
tojo. Jisai pasivėlavo del 
svarbių priežasčių, nes iki ant
ros valandos turėjo kitą labai 
svarbų susirinkimą.

Publikos, reikia pasakyti, 
susirinko gana daug. Visi la
bai atydžiai klausėsi to, ką pa
sakojo kalbėtojas. Jisai dau-j 
giausia kalbėjo apie Amerikos] 
Lietuvių Darbininkų Literatu-] 
ros Draugiją ir kokias knygas 
jinai leidžia. Paskui drg. Prū- B 
seika trumpai pakalbėjo apie; 
Lietuvą. Publika užsilaikė ra
miai, išėmus dviejų moterėlių’, 
kurios kampe purškavo ir pas
kui apleido susirinkimą. Tuo
met jau visiškai buvo ramu.

Reikia pridurti, kad susirin-

Įvyks Nedėlioję

27 d. Sausio, 1929
N. CARRELLO’S SALĖJE

Walker St. ir prie Palisade Karų
Geležinkelio, Cliffside, N. J.

Prasidės 3-čią Vai. Po Piet

Įžanga 50c ypatai

Tai bus linksmas ir didelis balius, 
j kurj visus ir visas kviečiame atsi
lankyti. Apsimaskavusiems yra ski
riama net šešios puikios dovanos: 3 
del vyrų ir 3 del moterų.

būtų svarbu. Čia taip pat yra 
daug svarbių įvykių, kaip ir 
kitose kolonijose, bet nėra kas 
tas žinutes spaudai paduotų. 
Kita priežastis, tai labai mažai 
lietuvių skaito darbininkiškus 
laikraščius.

Darbininkai čia visi sunkaus, 
darbo, visi mainieriai, visi I 
sunkų gyvenimą turi. Tankiai > 
ir labai tankiai pasitaiko, kad 
sužeidžia arba užmuša darbi
ninkus kasyklose. Bet, et, i
kam čia galvoj, kad vieną ar kimą atidarė J. Juška, Pilie- 
kelius sutrynė akmuo kasyk-,čių Kliubo pirmininkas, kuris 
loj. Jų vieton šimtai laukią

VAGIŲ BALIUS
l

Pelnas Skiriamas Sušelpiami Drg. J. Karsono, 
j Kuris Neteko Abiejų Kojų

Rengia L. D. S. A. 27-ta Kuopa, Cambridge, Mass.

Sukatoje, 2 d. Vasario (Fek), 1929
CENTRAL HALL SVETAINĖJE

40 Prospect Street, Cambridge, Mass.
ŠIAME PARENGIME BUS IR PATS DRG. KARSONAS

Pradžia 7:30 Valandą Vakare
Gerbiamieji! šis va

karas bus nepaprastas, 
bet Vagių Vakaras. Ja- 

bus duodama proga 
tačiau, vagis tu- 

kad nepa
vagiant. Pagau- 

turės užsimokėti už 
daiktą. Bet jei 

vogti, tai tik- 
pralobti, nes 

galybės turto.
Turėsite puikią progą 

ir tuo pat 
skau- 

paliestą 
Karsoną. Nors 

sužeistas, vie- 
Karsonas 
eilėse ko- 

už darbininkų 
reikalus. Todėl 

kurių reikalus 
drg. Karsonas, 

šiame paren- 
•paremti jį.

ugotis

Jonas Karsonas

Gera Orkestrą Grieš Įvairius Šokius
tik iš Cambridge’iaus, bet iš visos Bostono apielinkės

RENGĖJAI

Komitetas.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIšKAS 

ir 
ANGL1ŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

‘GERAI PATAIKO!
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 1 ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 

i Į j savo krautuvę
kas mėncsis po 
kelioliką šimtų 

jĮ Pritraukia. Net 
KMSSBRmHH 1 tolimą St. Louis 

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

St.,; nuolatos parsitrhukia 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, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Čigaras.

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 viršminetais 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 Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

: i

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

4715 N. 5th Street \ 
PHILADELPHIA, PA.

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

apimtu kokių nors nesmagumų, tai ■ 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų Ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Hgu» 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), persalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gau|i vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tąi atsiųsk 85c, o, gau- j « 
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- ’ 
sų Neiyų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi ‘ 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. ' '

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

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY •

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.Tel

SKAITYKITE IR
PLATINKITE . 

’LAISVE’’

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 ‘ Metų Patyrimu'
Mano kainos prieinamos ?

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI;

D R. ZINS
110 EAST 16th ST., H. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų >
- ' I H .......—■■■ I'

paprašė publiką ramiai užsi
laikyti, o jeigu kas bus neaiš
ku; tai vėliaus galima 'bus už
duoti klausimai. > Jišai prista
tė pirmininkautiT'.Korioną, 
kuris taip pat pratarė kelius, 
žodžius. ’ • !

Prakalbomis publika pilnai 
užsiganėdino. ' . . . ' F

Seniaus Yonkery gyvavb put 
sėtinai drūta Darbininkių Su
sivienijimo kuopa, kuri turėjo 
nemaža narių. Būtinai reikė
tų atgaivinti kuopą, nes yjra 
būrys draugių, kurios mielai 
sutinka pristoti prie kuopos. 
Draugai sakė, kad apie tai bus 
vėliaus pakeltas klausimas Li
teratūros Draugijos kuopos su
sirinkime. Tik neužmirškite 
tą klausimą pakelti ir būtinai 
atgaivinkite Darbininkių Susi
vienijimo kuopą, čia gyvavu
sios kuopos yra ir iždas ir ji
sai randasi pilnoj čielybėj pas

Iš 18,000 žodžių 
'■ . • ; f Mr

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su sayįm, Bile 
reikalui esant, jis- bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA |1.25c

. 7^; “LA1SV£^^;
46 Ten Eyck St., Broo^ffri, N. Y.

Mathew P. Bellas I
(BIELIAUSKAS), 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

LIĘTUVIŠKA AUTOMO-.
BiLIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti | 
auto mobiliais i trumpiausj laikąll 
Mes gvaranttiojam laisniuš ir aip-n 

x lomus. Pilnas mokslo kursas $25.
1 Taipgi duodame važinėjimo lekci- 
1 jas už $10. Pamokos dienomis ir
1 vakarais. ' Inforrhacijos 1 dykai. ’

ro.| Nedėldieniais nuo 11 iki1 2 
vaL dieną.
NEW YORK, AUTO SCHOpL
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y;

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

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

! ' “BALSĄ”
“BALSO” KAINA, AMERIKOJE:;

Metariis ....................$1.75
6 mėnesiams..............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD.
, - Cleveland, Ohio

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

DIENRAŠTĮ “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 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVE”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

Stagg

5043

GRABORIUS
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.

už

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

FORNICIAI
| PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
| PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
j Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
|mę negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
I statome j namus visqje New Yorko ir 
I Brooklyno apieiinkęie.
ĮTurime didelį štorruimį, kuriame laiko-1 
ime daugybę puikių rakandų del pasirin-1 
| kimo. I Jžeikite ir persitikrinkite. I

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon ^Street
PHILADELPHIA, PA.

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau • per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
Po j e. .

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Dabar gaupami 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 Avenues
Telephone, Greęnpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 V. vakare
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^Įleisti ne savo politikos žmogų ir 
jeigu iždo sutvarkymui ėmė 
'apie 5 mėnesius? Kas girdėjo, 
|kad tokios organizacijos, kaip 
SLA., būtų ta pati ypata prezi
dentu ir iždininku? Prie tam, 

SLA., kaipo savitarpinio su-1 tiesi ir todėl mėgini pasiteisin-j Gegužis buvo dau-
sišelpimp organizacija, yra ti kitus apkaltindamas. Nema- otZ
svarbi ypatingai darbo žmo- nyk, p. Simanauskai, kad visi; 
nėms, kurie savo uždarbiu ne- kiti SLA. nariai yra maži vai- 
gali užtikrinti savo bei savo kai ir bi kokiomis nesąmonė- 
šeimynų ateities. Prie tam, mis juos galima apmulkinti.” 
Susivienijimas, kaipo tokia di
džiulė organizacija, su savo; 
organu “Tėvyne”, galėtų būti 
apšvietos centru tarpe Ameri
kos lietuvių ir dar Lietuvos 
liaudžiai galėtų daug prigelbė- 
ti.

Tarpe SLA. narių darbinin
kai sudaro apie 95 nuošimčius, | 
o likusią dalį sudaro tūli ver- rie rašosi į Sumviėnijimą vien 
telgos ir įvairūs profesionalai, j blogais norais ir , blogais tiks- 
Bet ta mažuma faktinai valdo' r o ir
Susivienijimą ir tik todėl, kad 
ta milžiniška didžiuma narių 
permažai tekreipia domės į sa
vo taip svarbią organizaciją. 
Kaip faktai rodo, tai tūlų ver
telgų ir nekuriu profesionalų 
ir prigulėjimo tikslai skiriasi mybę ir tuo tikslu daliai narių, 
nuo didžiumos SLA. narių. Ją1.kurie buvo ir yra priežastimi 
tikslai Susivienijime yra poli-^ vaidų, davė naują kuopos nu
liniai ir medžiaginiai. Pabai- merį ir įsakė susiorganizuot į 
goj pasaulinio karo tūli vertei- atskirą kuopą, 
gos ir nekurie profesionalai, pabraukta—J. N. S.) 
turėdami sau įtekmingą SLA. 
Pild. Tarybą, kuri leido jiems 
“Tėvynėje” sieksniniais straips
niais, papuoštais 
statymu, ’ ’ 
sinti savo 
bendroves 
tie “savas 
niai išsikaulino 
čius dolerių iš SLA. narių. O 
pradžioje 1924 m. tie vertelgos 
jau atsišaukia f 
per jų organą “Sandarą”, kad del, kad* davus - sandariečiams 
sandariečiai, eidami disciplinos jiuosas rankas 14 kuopoj, kurie 
keliu, centralizutų SLA. su [ įvairiom intrigom tempia tą 
“Sandara” po vienu centru ir;kuo.pą ir patį Susivienijimą į 
disciplina. Pasekmė to, da- kelių vertelgų bučių. Prie tam, 
bar kiekvienoj SLA. kuopoj, aš galiu be baimės pareikšti vi- 
kur tik randasi/tų vertelgų ar siems SLA. nariams, kad aš jau 
sandariečių, jie daro visą, kad vįrš 18 metų priguliu SLA. ir 
jiem galima, kad tik vykdyti tų'dar niekas neturėjo pamato pa-

I sakyti, kad aš būčiau įsirašęs 
SLA. su r _............. * '
būČiAu buvęs priežastimi bėh 
kokių ten vaidų, kaip -i kad! į. 
Vitaitis tam savo rašiny sakę | 
Jeigu jau -būtų buvę bent ką 
panašaus primesti man ar ki
tiems 14 kp. nuskriaustiesiems 
nariams, tai p. Vitaitis turėjo 

J progos tą padaryti teisme. Bet

'.U ■ I. 1.1 J. Į II . .................. ....................... .. ..................... ...........

S. L A. Nariai Turely Daugiau Susidomėti 
Savo Organizacija

ką, kuriam, pagal SLA. konsti
tuciją, ta vieta priklausė? To- 

. kiai tvarkai einant, reikėjo 
samdyti “Accountant” sutvar-

Iv ..VI 1 11 /-M

Kiek čia šlykščiausios veid- '/"mui perduodant Gegu- 
išsisukinejimo! Z1U1; 0 ,vehau. Padaryti tą patįmainystės ir

Bet pasiskaitę pors pačią pra
džią 'to Vitaičio minimo rašinio, 
galėsime geriau spręsti, kas

perduodant kitam. Tai vis di
delės ir bereikalingos išlaidos.

o x ovx Numatant organizacijoj tokią
šmeižia, meluoja, ir mulkina S. _
L.A. narius. Jis tą savo raši
nį pradeda sekamai:

“Kad yra tokių žmonių, ku-

..-/» • • > ' « • / A. • t > \

negalėjo sųrąstį, o Tareila su
riko, kdd susįripkiiiią tęstų to
liau. į i < ‘ b • r ii1-:- - i- - :-

Sausio 13 d. įvyko Lietuvos 
Sūnų Draugijos susirinkimas. 
Iš raportų pasirodė, kad drau
gijos turtas paaugo ant $1,000 
ir nariais virš 400. Veikiau
siai bus didžiausia draugija 
šiame mieste., Ji yra prisidė
jus ir prie lietuviškų kapų. Du 
sand’ariečiai, duodami raportus 
apie kapus, norėjo sukelti 
draugijoj lermą, tik laimė, 
kad jų niekas, neklauso.

Atsišaukimas j Visas Pitts
burgh!) ir Apielihkčs Lietuvių 

Draugijas

lais besivaduodami, ’tai šitą fak
tą kuoaiškiąusiai įrodo SLA. 14 
kuopos, Cleveland, Ohioį gyve
nimas. Kaip jau visiems Susi
vienijimo nariams yra žinoma, 
kad Pildomoji Taryba buvo 
bandžiusi įvesti 14 kuopoj ra-

(Visur mano

Taigi, apie ką čia eina kalba, 
jei ne apie mane ir kitus 50 14 
kuopos nuskriaustuosius narius, 
kuriuos P. T., su pagelba p. Vi
taičio, Zabulionio ir vietos san- 
dariečių, per du metus šmeižė, 
niekino, išmetė iš kuopos ir su- 
sirgusiem pašelpos nebemokėjo? 
Tik ne už tai, kad mes būtume 
įsirašę į SLA. su blogais tiks

lais, ar būtume buvę priežasti- 
į sandariečius, imi kokių ten vaidų, bet tik to- 
sJnnrln vn ” Ir A .7 t i 1 1 _ ____ . _ .. 1___

tėvynės at- 
“tėvynės meile” gar- 
įvairių įvairiausias 

ir tokiu būdu 
prie savo” tėvynai- 

sau tūkstan-

“savas prie savo” tėvynainių 
pageidavimus. Oi mūsų organo 
“Tėvynės”* redaktoriai, • lyg pa
samdyti, eina ranka .rankon, su 
tuom vertelgų žalingu uŽsimo/i- 
nyi apt SLA., ? . . .• : ; i •

Sandariečiai Draudžia SLA.
> Nariams Rūpintis Savo 

Organizacijos Likimu
SLĄ. 14 kuopos susirinkime nei p. Vitaitis, nei visi Cleve- 

buvo duotas įnešimas SLA. iž- įando sandariečiai nieko pana- 
dininko klausimu ir tą įnešima šaus neįrodė.

blogais tikslais įir kąc 
įves priežastimi bėh;

Baigdamas savo laišką, p. Vi- 
Tas piktas

rėmė didelė didžiuma susirin
kusių nartų, bet kp. pirminiu- taitis man sako: 
kas, kuris yra sandarietis, ne- rašinys perduotas Pildomajai 
priėmė to įnešimo. Nepaisė, Tarybai ir ką su juo Pildomoji

DARBININKŲKALENDORIUSšiuomi pranešame visoms 
draugijoms ir kuopoms, kad 
lietuvių skyriaus angliakasių 
šelpimo konferencija įvyks 24 
d. vasario, A. P. L. A. 2-ros 
kuopos svetainėj, McKees 
Rocks, Pa. Pradžia lygiai 1 
valandą dieną. Kadangi ang
liakasių šelpimo komitetas ta
po sutvertas 1928 m., 26 d. va
sario ir sutverė suvažiavę de
legatai iš įvairių draugijų ir 
kuopų, tai visos draugijos ir 
kuopos, kurios tik randasi 
Pittsburghe ir apielinkėj, ma-

. Per vajaus mėnesį užra- lonėkite prisiųst ) delegatus į / 
__ 7‘Ląisvei” 37 . skaitytojus; minėtą konferehcij'ą.i ši kon- 
naujų narių į kuopą gavo 21. fėrencija šaukiama likvidavi- 

Nutarta Vesti griežtą "kovą mo klahsimu. • Kadangi drau- 
prieš alkoholizmą. Nutarta gijų atstovų tapo sutvertas ken • 
duoti $10 :tam, kuris daugiau- mitetąs, tai tų.! pačių draugijų 
šiai narių, prirašys prie kuo- atstovai turės ir panaikihti ar- 
pos, bet ne mąžiau 20. Drau- ba: -palikti' ant toliau.' Taipgi; ; 
gas Namikas pareiškė, kad ta bus išduotas pilnas raportas.

Lietuvių Skyriaus Anglia-

1929 METAMS
Draugai! Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 400 
egzempliorių. “7 
gelbos visų platintojų nebegalės išleisti į 

svietą tą visą skaičių.

taus. var yra apie
L.” Administracija be pa-tfc iSausio 14 d. įvyko A. L. D. 

L. D. 28-tos kuopos susirinki
mas. Drg. P. Namikas išdavė 
raportą, kaipo “Laisvės” agen
tas, 
šė

tas narys, kuriam neapeina sa
vos organizacijos 'likimas. 
Drausti narius rūpintis organi
zacijos likimu gali tik tas, ku
ris mato sau ypatiškos ar poli
tiškos naudos iš tokios betvar
kės. . . i i
Pr. Bajoras irgi Neatsilieka 
Narių šmeižime ir Provokavime 

’ • . 1 I i

Pr., Bajoras, matomai, prisi
pratino niekinti ir šmeižti jam 
nepatinkamus SLA narius, ap
eidamas juos aplinkiniais ke
liais. šį kartą jis “Tėvynės” 
Nr. 40-tam, norėdamas patei
sinti p. Žuką už draudimą 14 
kp. nariams rūpintis savo orga
nizacijos likimu, pradeda su & 
L. A. 36 kuopa, sakydamas: 
“SLA 36 kp., Chicagoje, dar
buotojai džiaugiasi nuo taip va
dinamų ‘progresyvių’ perskyrą 
gavę.” Pasklnu, padaręs savo
tišką peržvalgą tų perskirtų 
kuopų, p. Bajoras sako: “Ir 
to požymio smagumą labiausia 
atjaus gal tie, kurie dar neuž
miršo, kuomet 36 kuopoje ėjo 
frakcinių partizanų kovos. Juk 
tuomet šitoje kuopoje apie nau
jų narių gavimų, apie parengi
mus, apie paskaitas bei kitus 
kultūrinio pobūdžio pasireiški
mus nebūdavo nė prisimenama. 
Tais laikais ten ‘kruvini’ mūšiai 
ėjo už ‘idėjas,’ už ‘partinius įsi
tikinimus,’ kurie Susivienijimo 
Visiškai nešildo. Nebroliškai 
ten' kautasi už 600 narių vado
vybę.” (Mano visur pabrauk- 
tyU-J, N.. Sįy ’• f | I ■ 
? ^tegalėjo; p. .Bajorąą įiležirioti, 
fed netolimojJ. praeity;! 36 kp'. 
turėjo apie 150 narių. | O prieš 
P. i . perskėlimą tos kuopos, jau 
ir p. Bajoras žino, kad kuopoj 
jau buvo 600 narių. Tai ir už
mokestis jums, draugai, buvę 
tikrieji 36 kp. darbuotojai! Tai 
Bajoriškas fratebnalizmas.

Įsismaginęs nuo 36 kp., su vi
su savo smarkumu p. Bajoras 
puola ant Į4 kp. narių. Jis sa
ko:
kitoje SLA kuopoje, čia turiu 
minty keletą žodžių tarti apie 
SLA

į

prieš alkoholizmą.

pos, bet ne mažiau 20.

Knyga

200
Puslapių

Kaina

Kopija

dešimtinė klius jam. Aš tikiu, 
kad jis dovaną ir gaus.' O gal* kasių Šelpimo Komitetas.
kiti nariai kitaip mano?

Vasario 3 d. įvyks viešos dis
kusijos, kurias rengia A. L. D. 
L. D. 28-ta kuopa, svetainėj 
774 Bank St. Pradžia 7-tą vai. 
vakare. Tema—Alkoholizmas 
ir Religija.

Vasario 24 d. įvyks prakal
bos, kurias rengia A. L. D. L. i 
D. ir L. D. S. A. kuopos, Ven
ta i svetainėj, 103 Green St. i 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Kal
bės drg. A. Bimba.

Sausio 27 d. įvyks prakal
bos paminėjimui Lenino mir
ties, kurias rengia A. D. (K.) 
P. skyrius, svetainėj Venta, 
103 Green St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kalbės anglų ir 
lietuvių kalbomis kalbėtojai.

r K. B. Narys.

Ad No. E-52 
Del nevirškinimų ,ir , 

prasto apetito
E-52 ■ . j' !

Kitaip betgi dalykų,esama ! gerai, kaip nesijaučiau

. DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-4 po pietų 
6-8 vakare

Nedeliomis pagal sutarti.
799 Bank Street

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2 '

WATERBURY, CONN.

Kurie dar neturite Darbininkų Kalėndo 
riaus, tuojaus reikalaukite iš “L” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokestį galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertės. 
Knyga labai svarbi. Daugybe mokslinių 
straipsnių parašyti žymių politikų ir moks
lininkų. Puikus rinkinys labai svarbių in
formacijų. Yra daug ir dailiosios literatū
ros. Kas tik įsigijo šių metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ir platintojams^

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo'

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijom 
Laivų tik Astuonias Dienai-

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tiki atskiri kambąriai \ ;
Pas bilie vietinį, agent} 
i arba ,
57 Broadway - New York
NORTH GERMAN i >

Platintojams, imantiems ne mažiau 
5 egzempliorių, duodame! liž 15c 
kopiją. Tai , didelis nupiginimas. 
Laukiame naujų užsakymų su dide
liu susidomėjimu.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck Street, , . . Brooklyn, N. Y.

- Su šiais paskutiniais užsakymais sykiu prašome pri- 
; siųsti ir mokestį. Taip pat prašome draugų greit 
< atsiteisti ir, už pirmejspiuą (Užsakymus, . l^ęs, dabar 
... j “Laisvei* ’. labai reikalingi centai..Ad ..... .. ........ ...

Praartą viržkinimą ir menką apetitą ilgai
niui seka Visokios ligos ir negalės, kaip ga- * 
sai ar išpūtimas pilvo ar vidurių,, inkstų ar, 
pūslės šueržinirrias, Skausmas mtiskulų ar są
nariuose, kopstipacija, galvos skaudėjimas, _ __
kvaituliai, nervų silpnumas, bemiegės naktyje 1 
ar nupuolimas svarumo ar spėkos. Bet pra- . >
dėjus imti Nuga-Tone tuojaus pnjaučiamas . s 
būna abelnod^Sveikatos pagerėjimas. Apeti- Į 
tas geresni?, .'.viduriai gauna sveikatą, stimu
liaciją ir maistas lieka tinkamai suvirškin
tas, nuo ko pasididina spėka ir jėga visų 
organų. |

#-as Everett Smith, Gallatin, Mo., turpjo 
vidučių paįrimą Jis sako: ‘‘Aš turėjau 
taip prastą virškinimą, kad kiekvienas val
gis man teikė didelio nesmagumo. Aš turė
jau daug gasų viduriuose ir mane labai var- . 
gino konstipacija. Dabar aš jaučiuos taip ,

. . ...... . i per daugelį metų. |
Mano virškinimas yra geras, viduriai veikiu 
ir nervai stipresni—visa tai dėlei Nuga- 
Tono.” Nuga-Tone yra pastebėtini sveikatą 
ir spėką budavojantieji vaistai, kurie pagel
bėjo milionams žmonių įgyti geresnę sveika
tą ir jeigu jūs kenčiate nuo vienos iš vir.š- 
minėtų ligų ar negalių, būtinai išbandykite 
Nūga-Tone. Jie pardavinėjami visur, kur 
pardavinėja vaisius, arba jūsų Vertelga gali 
gąuti del jūs iš urmo sandėlio.

Lietuvaitė Fotografistė
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia-
I vojij Visokiom Spalvom 
u Pavėikslus
Ištudija atdara kiekvieną dieną ir 
| nedeliomis nuo 9;30 iki 
| 5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

H Room 32, Weitzencorn Bldg 
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.

i_uu__i xJL

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekviena biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.4

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. 'Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

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

K. M. S.

n

WATERBURY, CONN

joras 40-tam “Tėvynes” nume-itimoj spaudoj įrodinėti mūsų 
šiuose parašė po 4 špaltas *vi-' organo redaktorių tokius bėgė-

diskus šmeižtus ant SLA narių, 
bet kas' lieka daryti, jeigu jie 
patys prie to verčia?

SLA. konstituciją. O kad pa
teisinti Žuką nepaisyme SLA. 
konstitucijos bei narių teisių 
rūpintis jų organizacijos liki
mu, p. Vitaitis 39-tam ir p. Ba-

14 kuopą.
(Pabaiga bus)

J.\N. Simans.

kad ir SLA. konstitucijos para- Taryba padarys, negaliu pasa- 
grafas, kur sakoma, kad “Įne-jkyti.” Tai aš ir laukiau iki šio- 
šimas, jei yra paremtas, turi lei, pilnai tikėdamas, kad P. T. 
būti leistas susirinkimo svars-' duos mano pasiteisinimui vie- • 
tymui,” buvo jam parodytas, tos “Tėvynėj.”
Bet, matomai, p. Žukui Sanda-1 Nebetekus vilties gauti vietos 
ros disciplina yra svarbesnė už “Tėvynėj,” prisieina prašyti 

vietos geros valios pašaliniuose 
laikraščiuose, kad nors prieš da
lį SLA narių galėčiau pasitei
sinti. Nors tikrenybėj yra la-. 
bai nesmagu, kad prisieinu sve-

šokių nesąmonių, šlykščiausių 
šmeižtų ir demoralizacijos ant 
tų 14 kp. narių, kurie rūpina
si savo organizacijos likimu. 
Tas aiškiai rodo, kad mūsų or
gano redaktoriai yra po ta pa
čia Sandaros disciplina.

Vitaitis, Nė'' P. T. Neduoda 
“Tėvynėj” Vietos Atsakymui 

it : ■ į Tuos Šmeižtus
Jausdamasi, kad mane ir ki

tus 14 kp. veikliuosius narius 
taip nežmoniškai apšmeižė, pa-‘ 
rašiau straipsnelį į “Tėvynę” 
pasiteisinimui prieš SLA. na
rius. Bet p.- Vitaitis mano 
straipsneliui vietos nedavė 
“Tėvynėje,” tik per laišką at
sako: “Nematau reikalo su 
Tamsta polemikas vesti.” Taip 
atsakyti gali tik tas, kuriam 
kas kitas rūpi, o ne mūsų or
ganizacijos likimas, iš kurios 
jis algą, dar taip riebią, gauna. 
Tam pačiam savo laiške p. Vi
taitis mėgina man pasiteisinti, 
kad jis tam savo šmeižtų raši
ny manęs neįvardino. Sako: 

“Tame ‘Tėvynės’ redakcijos 
rašiny Tamsta ne esi nei puse 

, žodžio įvardintas, todėl išvada 
pati savaimi pasirodo, kad
Tamsta už tą viską kaltu jau-’tvarkė, jeigu P. T. nenorėjo įsi-

Iš Draugijų Susirinkimų
Sausio 3 d. įvyko S. L. A. 

kuopos susirinkimas^ Narių 
atsilankė virš šimto, nors tu
rėjo atsilankyti daug daugiau, Į 
nes kuopa turi apie 350. Pro-1 
gresyvių daugelis nebuvo ir 
tas atžagareiviams ant naudos 
išėjo. Atžagareiviai susirinki- 

(mą šaukė laiškais, bet klausi-
Vitaitis su Vietos Sandarieciais mas, ar jie visiems laiškus iš- 
Provokuoja Nauja Narių Mėty

mą iš 14 Kuopos
14 kp. susirinkime p., Žukas, 

nepriimdamas įnešimo SLA. iž
dininko klausimu, iššaukė na
riuose pasipriešinimo.;'Ir už 
tai, kad nariai yra nehjikę pa
siduoti p. Žuko intrigoms, p. 
'Vitaitis kursto sandariečius, 
“kartą ant visados atsikratyti, 
kad jie daugiau į 14 kuopą .su
grįžti jau negalėtų.” O del 
greitesnio išprovokavimo, p. Vi
taitis ‘ teisina Žuką kėlime be
tvarkes, sakydamas, “p. Žukas 
nepriėmė įnešimo, kuris yra 
^priešingas SLA. konstitucijai.” 
Bet Žukas nesakė, kad tas įne
šimas yra konstitucijai priešin
gas, tik Vitaitis, pateisindamas 
Žuką, taip sako.

Čia p. Vitaitis nori pasakyti, 
kad nariai, kurie matydami di
džiausią betvarkę centre, rūpi
nas savo organizacijos |ikimu, 
prasižengia prieš SLA. konsti
tuciją. Argi dai’ neatrodo, kad 

, centro ižde buvo didžiausia be-

siuntinėjo.
Susirinkime dalyvavo treč

dalis tokių, kurie patys rąžyti 
nemoka, todėl buvo verčiami 
eiti pas.kuopos valdybą, kadi 
jiems išpildytų korčiukes, už| 
ką jie turi balsuoti. Pašali
niams buvo griežtai uždraus
ta patarnauti tiems, kurie ne
moka rašyti. Net paskyrė du 
sargu prižiūrėti, ir jeigu pa
gaus kurį išpildant, tai dole
riu nubaus. O diktatorius že- 
mantauskas bėgiojo po svetai
nę ir agitavo, už ką turi na
riai balsuoti. Kuomet žeman- 
tauskas pasakė, kad konstitu
cija draudžia balsus rašyti ki
tiems, tai vienas narių nurodė, 
kad čia netiesa, konstitucija 
nedraudžia, tik sako, kad ne
mokantieji gali kreiptis prie 
kuopos valdybos, todėl galima 
pilnai ir kitiems išpildyti. Tas 
narys pareikalavo parodyti 
konstitucijoj punktą, kuris už
draudžia kitiems. rašyti, tai 
žemantauskas , liepė palaukti 
ir jis parodysiąs. Bet pažiū
rėjęs į konstituciją nutilo,' neš.

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M.Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

DETROITO LIETžJViŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuvi’thtos aptUkos,/kuriose galima pirlrti vais
tus daug prieinamesne ^aina. negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorivs Savitiinkaš w 
JOS. CAMPAU AVĖ., k 1046 CHtaNE ST., DETROIT

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba ‘

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos (ęigarus taipgrj| 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).



}
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1928 M. ATSKAITA

šeštadienis, Sausio Ž6, 1929

VIETOS ŽINIOS BRIDGEPORT, CONN.

kite, pabarkite už negerumus,

J.' Stakvilevičius,
Lokalo Korespondentas. čiau pasirodytų.'

NEW YORKO ŽINIOSMass.

Bet publika vis nerimauja, 
laukia, kad , tie ufiečia.i grei- 

. Pasirodo ir

Pasekmingas Parengimas
Sausio 12 d. įvyko koncer-Bridgeivaterio Darbininkų Ko-operatyvės

Draugovės
Bridgewater, Mass.

SRO^

1929 METAMS VALDYBA: 
Aleksandras Baginskas, Pirmininkas.. Bridgewater, Mass. 
Vladas Kelley, Pirmininko Pagelbininkas, Brockton, Mass. 
Vincas Tamulevičius, Protokolų Raštininkas ‘‘ į 
Izidorius Ratilis, Iždininkas................... Bridgewater,

I DIREKTORIŲ VALDYBA: 
Budrunas .....................................Bridgewater,

Davis ............................................. Brockton
J. Kirslis........................................Bridgewater,

Leonas Mundrus . . . 
Simonas Staknis .... 
Antanas Tamulevičius 
Kazys Ustupas ..........

Petras 
Jonas

Mass.

Brockton

1929 Metams Board Direktoriai Paskyrė
>J. Tclivaišą, Manageriu ........................ Bridgewater, Mass.ABELNA SUTRAUKA

BRIDGEWATERIO DARBININKŲ KO-OPERATYVES DRAUGOVES STOVIO

Lapkričio (November) 30, 1928 m.

TURTAS

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

» t I . ( f

Dirbtuvė B ....................................
Dirbtuvėje mašinos ir prietaisoš 
Dirbtuvėje kurpaliai ir modeliai 
Ofiso rakandai ir prietaisai. ..

K « • t to > 1 ♦ > V >r ‘V » f

Kitokis turtas primokėta...........

Viso

SKOLOS

Viso

ŠERAI, ATSARGA IR PELNAS

Sykiu skolos, pelnas ir Šerai

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

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

$ 71,440.68
231,799.96
207,954.39

? 2,685.07
64,792.41
5,800.00

42,813.95 i ■
16,783.19 | ,
5,566.77
3,045.87

$652,682.29

$ 30,711.38 
165,000.00 
23,880.00 

5,442.57

$225,033.95

$ 65,427.16
257,221.18
105,000.00

$652,682.29

DIVIDENDŲ po $10.00 ant Šero bus išmokėta dalininkams

pabaigoje Birželio mėnesio, 1929 metų

* Palyginus penkis mietus, pasirodo šios skaitlinės:
1924 1925 1926 19^7; - ' į ? 1928'

Abelnasturt. $316,077.71 $364,903.36 $404,849.88 $553,863.46 $652,682.29 
Skploš 1 ' 
Atsarg. pinigų 
ąN’eišd. pelnas 
čever. pard. 
Sūrų pard. už

140,47^.03 118,467.04 103,631.63 189,270.62 224,021.95
32,401.34
22,900.34

627,898.57
120,300.00

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

50,525.33
201,868.51

65,427.16
257,221.18

Su Sausio 1, 1929, dalininkų yra 623

Per 5 metus turtas pakilo ant $336,604.58 arba' ant 107% 
.DABAR Š£RAI PARSIDUODA PO $365.00

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

Gruodžio 1 d., 1928 m. '

apis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Iš KRIAUČIŲ SUSIRINKIMO

(Tąsa nuo 6 pusi.)
kad tegul lieka joj tokia tvar
ka, kaip darbdavys nori. Bet 
kuomet ėjo balsavimas, ar pa
šaukti Kaspersko^ dirbtuvę 
prie tvarkos, ar palikti kont
rolę Kaspersko ir jo kompanų 
rankose,—visi vienbalsiai rė

o mes pildysime tą, ką jūs tas ir balius, surengtas A. L. 
mums įsakysite,1 nes mes jaur 
čiamės, kad jūs esate ta galia 
ir viršūne, kurios reikia klau
syti, reikia jos valiai atisiduo- 
ti.”

Po delegato raporto niekas 
net balso neprašė, niekas nei 
klausimo nepastatė; tas rodo, 
kad viršininkai atlieka tą dar-

j 63-čios kuopų. • Programa su
sidėjo iš keleto rinktų daine
lių, kurias padainavo dvieilis 
kvartetas Ufa ir L. Kavaliaus- 
kiūtė solo, iš Brooklyn, N. N.

Pirmoje programos dalyje 
draugė L. Kavaliauskiūtėr pa- 

i dainavo sblo “Karvelėlis,” pa-mė lokalo P. Tarybos sumany-į Raa virsininKai atlieka tą dar- (dainavo šėlo “Karvelėlis,” pa- 
mą, kad toje dirbtuvėje turi j . kurįs ir priklauso jiems at- lydint pianu draugui' Žukui.

Raportas delegato tapo Publikai labai patiko, nes iš- 
vienbalsiai priimtas, ir ’• kriau- šaukta buvo keletą sykių dar 
čiai, susirinkimą uždarę, išėjo daugiau padainuoti. . į 
namo.

būt unijine tvarka, o ne darb- bkti. 
davio ir jo kompanų.

Tas rudo, kad kriaučiai pra
deda susidomėti savo reikalais 
ir neduoda darbdavių klapčiu
kams lokalo susirinkime pra
vesti tarimų del bosų naudos. 
Mat, iš seniau taip būdavo: 
jeigu darbdavys nelaimi loka
lo P. Taryboje, tai ateina su 
klausimu į lokalo susirinkimą | . . .............. __________ _________
ir čia išlaimi. Taip manė iri Prieplaukų dąrbiniukai šiuo-i ju0 daugiau jie dainavo, tuo 
Kasperskas su savo ištikimai-. mi tarpu gana daug turi sužei- daugiau publika iš jų reikalą-

• • t'* j . *i i i • • i * ' «-v* 4 n nlmKnrn

Skubus Darbas—^Priežastis
Sužeidimo f *

Ufos ['oktetas.
Pirmą dainelę užtraukė apie 

bridgeportiečįus .ir publikai 
, labai patiko. Paskui publika 

i nieku būdu nenorėjo paleisti.

siais. Bet lokalo nariai stojo 'dimų, ir visuomet iš skuboto 
su P. Taryba, kad įvesti toje darbo. Jau tik lietuvių tarpe, 
dirbtuvėje tvarką, o ne šukei- kurie dirba prieplaukose, su-, 
ti suirutę visam lokale. žeidimų yra geras skaičius, ku-žeidimų yra geras skaičius, ku-

Jeigu būtų Kaspersko ūžta- rieuns koja bei ranka ar rankų 
rytojai laimėję lokale ir Kas- pirštai sutrinti. z
perskas gavęs iš lokalo susirin
kimo tą, ką jis nori, tai kokio- dirba, 
je padėtyje tada būtų galėjęs kad juodveidžiai, 
veikti unijos ofisas ir P. Ta- vykę iš Anglijos 
ryba? Visiškai tada tampa ir 
rankos surištos mūsų valdy- jokio apsiribojimo, o bosai tik
ryba ?

Teko kalbėtis su tais, kurie 
ir visi nusiskundžia, 

kurie at- 
kolonijų 

aplaikę darbą, dirba be

vo.
■ Pasibaigus programai, prasi
dėjo šokiai.

Publikos , prisirinko pilna 
svetainė; buvo atvykusių ir iš 
kitų miestų. Rengėjams liks 
keletas desėtkų dolerių pelno.

LIETUVLS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AB 

Užtikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkamiausiai ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau, 
kreiptia prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:

Bell__________________Oregon S1M

Main ' HAKeystone.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

1 PHONE, REGENT tl77-«474 ' "Mokykla m Repitatija"
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisai visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems., Būkite savystovūs ir , pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 lietai, kaip {steigta New York City.

vaikščioja ir kiekvieną visaip 
keikia, kad skubėtų, atmesda
mi įvairius sutarties raštus, ne
paisydami nieko, ir tokiu būdu 
daug įvyksta sužeidimų.
Pastaba Vietoj

Mano prietelius susitikęs sa- 
: Gausi peklos įvalias už 

ir ne parašysią

bai ir P. Tarybai. Tada visi 
kontraktoriai būtų ėję Kasper- 
sko kompanijos pėdomis. Da
bar lokalo nariai parodė ne 
tik Kasperskui ir jo pasekė
jams, bet ir visiems mūsų kon
traktoriams, kad negalima

e , • 1 1 j AVACVUVJ JįJ J- A Vž UVž JL1 Lt o o uoi uiiiyu o c vtaip elgtis, kaip kam patinka, ko. Gausi peMos įvalias už 
bet turi skaitytis su unijos į- apsileidima ir neparašymą 
staigomis ir mūsų lokalo tvar- apie ljetuv-ų tarpe atsitikimą 
ka! West Sidėj.

Kada mano prietelius pra
dėjo pasakoti, tai pasirodė, 
kad tasai dalykas gerai žino
mas, ir nors senas, tačiaus ver
tas paminėjimo, šiuom tarpu 
minimos šeimynėlės vardą už-, 
tylėsiu, bet ąteit^jė nebus gar

ka!
K. Jankaitis išdavė iš N. Y. 

Amalgameitų unijos bordirek- 
torių pranešimus, > pažymėda
mas, kad New Yorke ir Brook- 
lyne tapo sustabdytas viršlai
kių dirbimas.

J. Stakvilevičius ir M. Naz- 
\lima pakęsti^ jeigu tokie daly-;
kai pasikartos. -i

Pabaigoje pereitų metų S.
nuėjo į svečius; pas M., kaip 
jisai pats ir kiti pasakoja. S. 
turėjo pusėtiną^ pluoštą pini
gų ir geros vertes žiedą. Kai
po svečią pavaišino vienu stik
liuku naminėlės, ir S. neatsi
mena, kas su juo po to atsiti
ko. Tiktai prasiblaivęs, pad
ėjęs namo su pramušta galva, 
apsižiūrėjęs, pamatė, kad jau 
nebeturi to brangaus žiedo ir 
pinigų kišeniųje; reiškia, din
go. Kadangi S. niekur, kaip 
jisai pasakoja, nėra ' buvęs, 
kaip tik pas M., tai visa nuo
žiūra puolė ant piliečio M. Nu
skriausto S. moteris nuėjo, rei-|

yeckas. išdavė iš New Yorko 
Joint, Boąrdę^i’ąportus, kurie 
tapo' vienbalsiai priimti.

Dėreįhto ’F. Vaitukaičio ra
portas gana įdomus; tai kiek 
platėliau aš jį ir paliesiu. Jis 
pažymėjo, kad 10 dirbtuvių, 
kaip tai: Budraičio, Mėšlio, 
Sadausko, 'Zorlando, žarulio, 
Dovidaičio, Šimėno, Žiugždos, 
Biržiečio, Gužo dirba senomis 
išlygomis; 13 dirbtuvių dirba 
su tūlais darbų skyriais .nuo 
kavalkų. Apie kokios šešios 
dirbtuvės dar nedirba; apie 
trys dirbtuvės dirba, bet iš jų 
nei darbininkams yra naudos, 
nei darbadaviui, tai skurdo 
dirbtuvės. . .
Klausimas Darbo nuo Kavalkų

Paskui Vaitukaitis pažymė
jo, delko ofisas suteikia kaip 
kurioms dirbtuvėms štukinio 
darbo. Jis 

„.rime nieko
d. Buivydu 
Jeigu yra 
Joint Boardą išėję ant rekor
do už kavalkų darbą lokalai 
142, 63, 24, 103, tai būtų ap
gaudinėjimas pačių savęs, jei
gu mes, likęs vienas lokalus, 
vestume kovą prieš štukinį 
darbą. Mes leidžiame tiems 

į kontraktoriams štukinį darbą 
prdktikuoti, kurie savaitiniu 
darbu, pagal nukapotas už 
švarko padarymą kainas, ne
gali egzistuoti.; .tiems duoda
me tam ’tikras dalis dirbti ir 
nuo kavalkų. s Bęt mes tada 
žiūrime, kad ir kavalkų dirbi
mas būtų apmokamas unijos 
kainomis, o ne kiek darbda
vys duoda. Jeigu pasirodo, 
kad žiponas pigus, einame į 
Joint Boardą, o jeigu ten nie
ko negauname, einame ir tie
siai pas vėrauzininką reikalau
ti daugiau mokesties už žipo- 
no padarymą. Vienbr gauna
me, o kitur ne. Joint Boar- 
das mums labai mažai pagelb
sti tuose reikaluose, nes jie pa
tys sako, kad tik gyvuoja ant 
popieros, o ne praktikėje. Ir 
kuomet tokiose aplinkybėse 
iriuaviem reikid su Buivydu 
dirbti, viską atliekant beveik 

. savo išgalėmis, tai gali pasida
ryti ir klaidų.

L draugai,” sako 
“darome negerai,

sako: “Mes netu- 
slepti, ir mudu su 
nieko neslepiame, 
per New . Yorko

‘Jeigu mes, 
Vaitukaitis, 
apdiskusuo-

d

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS' „

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kai yra žmogaus amžinai priešas 

ligas įvaro, bot ir J grabą.. pag

J. L. KAVALIAUSKIUTĖ 
Mezzo-soprano

Kai yra žmogaus amžina* priešas.—šaltis. Jis ne tik šankiausiai 
ligas (varo, bet ir j grabą., paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią - Ameriką pagarsėjusias
URBAN'S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokią ialčią nebijo. Už 7S centus už bakią apsiginkluok auo aavo 
amžino priešo I

URBO LAX TABS 
(26 lentai už skrynutę) 

yra ta! kanuoK prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėja 
mę,—kuris smogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telepbonei Greenpoint 1411

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

Tel. j Juniper 9796
Kiąidami pinigus su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
IKI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
---------------------- :_______ L ORDER BLANK:

Aš, žemiau pasirašę*, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kuri 
malonisit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBO L A, 
su visai* nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No.„„
Miestą*
Miestas

KONCERTAS
IR ŠOKIAI

Rengia

L. Bernice Shellan Music 
Academy’s Mokiniai

> Pagerbimui Savo Mokytojos

skriausto S. moteris nuėjo, rei-1 Kavaliauskiūtė yra viena iš 
kalaudami sugrąžinti pinigus gabiausių šąlinaitės mokinių, 
ir žiedą. Bet pilietis M. užsi
gynė ir sakė, kad S. tuos pini
gus praleidęs pas š-rį. Repor
teriui teko kalbėtis su piliečiu 
Š-riu, kuris sako, kad ir jam 
pačiam porą ar daugiau dole
rių tą vakarą ir toje pat vie
toje esą dingę. Kaip ten ne
būtų, bet visas dalykas atsi
dūrė teisme.

Pilietis M. pasiėmė advoka
tą, o pilietis S. ne, ir teisme 
advokato buvo tokie argumen- 
fai, kad ne tame distrikte jie 
gyvena ir'turt įį>ūt teisiami ki
tame distrikte,; kur nusikaltę 
gyvena;, ir’; teisėjas sutiko su 
tuo, bet pilietis nenorėda
mas bylinėtis,’ nušilėido ir kal
tinamasis išliko nenubaustas. 
Kitas Jo* Šposas >

Toj pačioj {stuloj ir, daugiau 
kurijozų įvyko. Kiek tame 
tiesos, lai patys skaitytojai 
sprendžia iš šio aprašymo. 
Vienos lietuvių šeimynos liko
si apvogti ^narnai, niekam ne
sant namie' ir nuožiūra puolė 
ant to paties žmogaus j Jis gi 
vietoje pasiteisinti, kad nesąs 
kaltas, tą moterį sumušė, Su
muštoji patraukė jį atsakomy
bėn, ir advokatai kaip ten da
lykus supynė, kad nerodė teis
me jos gyvenimo švarių rekor
dų, bet sufabriku.otįis, ' netei
singus, kad ji esanti tokia ir 
dar kitokia; if nfbteris bylą 
įralaimėjo , su pastaba tam 
“didvyriui,’’ kad ateityje netu
ri moters mušti, nepaisant, ko
kia ji, nebūtų. ; , , * x >

Šiame koncerte ji dainuos ke
letą gražių dainelių, kurias 
Šalinaitė ją išmokino^.

Pati Šalinaitė duos smagių 
piano solų. Čia turėsime pro
gą išgirsti, ko atsiekė šalinaitė 
per daugelį metų pasiryžusio 
mokinimosi muzikos Ameriko
je ir Europoje.

Dainuos visi žymiausi daini- 
nininkai: ( z

K. MENKELIUNIUTĖ
F. STANKŪNAS
ELENA AUŠRIUTĖ
ŠAlinaitės mokiniai duos pi

ano solų ir sudarys gražius 
sceniškus grupių šokius. Ri
cardo ir La Nova, profesiona- 
liški š'okikai, šoks adagio ir 
apache šokius. Programa tur
tinga, o įžanga tik $1 ypatai.

Koncertas Įvyks Pėtnyčioj

1 Vasario (February), 1929
SCHWABEN HALL

Kampas Myrtle ir 
Knickerbocker Ave’s

BROOKLYN, N. Y.

Rengėjai prašo išanksto įsi
gyti įžangos bilietus. Juos ga
lite - gauti “Laisvės” ofise ir 
pas rengėjus.

Pradžia 8 vai. vakare. Po 
koncertui šokiai' iki vėlumai 
nakties.

Kviečia Ęengėjai.
Rep.

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį'
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
: j VAIKAI

įleidžiami utarninkais i > <

VYRAMS I

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis 

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE.
BROOKLYN, M. Y. '

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

State

PYTO A? Laike bedarbis pirties kaina nupiginta Iki VA 
EtA&lUl* Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vaL—74<£«Jv VvBlų

M. TEITELBAUM, Manadžeri* ‘ .
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujausios 

rfišiei maudynes su modemiškais pagerinimais
Čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulini? vandalo 

ir mažesnis prūdas su bū r u m vandeniu
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panedšliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktj 
Utandnkals nuo 12-toi 
vai. dieną iki 11 vai. 

nakties

---------------c—
MOTERŲ
DIENOS:.

Panediiiais ir
Utarnlnkais

Trys gariniai kambariai delei išsipšrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
'taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Monell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
! TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090 >



SUČIUPO TRIS
PABĖGĖLIUS Iš KALĖJIMO

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

7*“

VIETOS ŽINIOS
IŠ KRIAUČIŲ SUSIRINKIMO

(21-47)

REIKALAVIMAIkad 417 Lorimer Street

Kalakauskas

IŠRANDAVOJIMAI

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUSIS TROCKIZMO DISKUSIJŲ

PAJIEŠKOJIMAI

Sekr. J. Siurba

J LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

PARDAVIMAI

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS

pavo

DRAUGAI!

Brook lyne

vakarienę 
griežiant

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

$500,000 GAISRAS
STATEN ISLANDE

PARENGIMAI ir 
SUSIRINKIMAI

NEDIDELĖ MILIONIEREI 
BAUSMĖ UŽ PAŠOVIMĄ

MIRĖ ST. NORVAIŠAS 
ANT. JUŠKAUSKAS

VERGIJA MIESTO 
KNYGYNUOSE

DELEGATAI, BŪKITE VISI 
LITERATŪROS DRAUGIJOS 
KONFERENCIJOJ 
NEDĖLIOJĘ

KOVA Už 40 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĘ

TRYS NUMARINTI Už 
POLICMANO NUŽUDYMĄ

MASINIS SUSIRINKIMAS 
KOVAI PRIEŠ KARĄ

Pirm paskelbsiant, visuotiną 
moteriškų drabužių pramonės 
streiką, naujoji Adatos Darbi
ninkų Industrinė Unija šaukia 
masinj savo narių mitingą, ku-

MASPETHO 
KALAKAUSKAS 
LIGONINĖJE

AMALGAMEITAI 
PRIVERČIAMI DIRBT 
12 IR 14 VALANDŲ

LIETUVIŲ DARBIEČIŲ
BRANDUOLIO F 5 
SUSIRINKIMAS

žanga $1.50 ypatai.

KAD NEREIKĖTŲ 
TEISINTIS

Rengėjai.
(20-22)

“Laisves Vakarienė Nedėlioję,

3 d. Vasario (Feb.), 1929

GRABORIUS 
(Undertaker)

metų 
,, mi-

Jfls pažįstate mus, mes pažįstame jas, bet 
jau senai matimėsi, Būtų linksma pasi
matyti.

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

yra išėję
tarnautojų

būt švariai apsirengę, 
tokios menkos algos 
ir pusbadžiai gyvent, 
būt mandagūs kiek- 

nežiūrint, kaip knygy- 
būtų grubijoniš- 

Knygyno tarn nu
turi būt visiškai

Centralinį 
St. ir 5th 
ir matant 

išla- a forničiuotas kamba- 
vyro arba merginos. 

Galima matyt iš ryto

; žemiau paduoti 
Apynių H . . 
Aviečių uogų 
Aidžių sėklukii; 
Brolelių 
Bernardinu • 
Bezdų žiedų . 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čylčlų 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzin trelių

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

Bus šokiai prieš 
r po vakarienei, 
auniai orkestrai.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Ponia Wilsonienė sykį 
jos pasiaiš- 

nežinau ir ne
kaip tai atsitiko,

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

• ir, Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą,

Antanas Juškauskas, 21 me
tų, 233 Leonard St., mirė 25 
d. sausio; bus laidotas 29 d. 
sausio šv. Trejybės kapuose.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Tuojaus įsigykite įžangos 
Tikietus!

kė socialistiniai , senosios * uni 
jos vadai, pūsdami į fabrifcan 
tu dūda.

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.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbu Kiekvienam Pažangiam 

Draugui arba Draugei
Nedėlioję, 27 <j. sausio, Darbininkių 

Susivienijimo 11 kp. rengi’a svarbią 
iškilmę, taip vadinamą “Arbatos 
Putotą” su smagia programėlė. To
dėl užprašome drauges iš L. D. S. A. 
80-toskp. ir visus, kas tik. galite pri
būti iš plačitos apielinkėsi Tas Įvyks 
kaip 3 .vai, po pietų, Einu salėje, 
8-ta ir Fairmount Ave. Maloniai už
prašome.

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

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)

Darbininkų raportai iš 
kriaučių dirbtuvių liudija apie 
pablogėjusias sąlygas nuo įve
dimo štukinio darbo Amalga- 
meit’anis adatos darbininkams. 
Iš Simon Ackermano siuvyklų 
pranešama, kad prie naujai 
įvesto darbo nuo štukų kartais 
tenka dirbt 12 valandų į parą, 
kad užsidirbt $3.85 į dieną. 
Vienas J. Friedmano Kompa
nijos darbininkas guodžiasi, 
kad į 12 iki 14 valandų tega
lįs nuo štukų pasidaryt tiktai 
$1.35.

Kada 400 darbininkų Tre
mont Clothing Kompanijos siu
vykloj buvo sustreikavę prieš 
štukinį darbą su jo perdąug 
žemu uždarbiu, Bostone, tai 
Amalgameitų unijos preziden
tas Hillmanas pasiuntė .savo 
atstovą Blumbergą sugniugž- 
dint streiką, paliekant samdy
tojams teisę užkart tokias są
lygas darbininkams, prieš ko
kias jie sustreikavo.

Prie štukinio darbo vis tan-

Vasario 7 d. Royal Palace 
svetainėj, 16 Manhattan Avė., 
yra ruošiamas svarbus masinis 
susirinkimas, kad pakėlus pro
testą prieš grūmojantį naujo 
karo pavojų. Vėliau bus pa
skelbta susirinkimo programa.

Nepamirškite dienos ir vie
tos ir rengkitės prie šio taip 
svarbaus darbininkų susirinki
mo.

Telephone, Greenpoint 2320

• ;1 J. GARŠVA

Sing Sing kalėjime elektros 
kedėje liko numarinti jaunuo. 
liai Harry Dreitzer, Israel Fis 
cher ir Isidor Helfant, kurie'kiau bosai daro taip, kad jei 
laike plėšimo vienos krautu 
ves Brooklyne nušovė įsimai 
šiusį policmaną W. F. Kelly.

VISA EILĖ MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

Pianai ir gramafo- 
-■ i i \ nai visu kompani-
/ /gįkL \ \ jų—Victor, Colum-

Uj bia, Okeh ir kitų.
Rolės ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų

j kalbų i naiŲaiisios
mados ir visų dainininkų. Taipgi 
Smuikos, Mandalinos, Gitaros ,Armo
nikos, Triūbos, Būbnai ir dauk kito
kių daiktų.( Prisiunčiam1 į namus. 
Taisom ir tūnijam Pianus ir Grama- 
.fonps. . / , •

Savininkas; , , : ,
JONAS B. AMBROZAITIS

560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Stagg, 9942

Vietinio A. L. D. L. D. aps
kričio konferencija įvyks ry
toj, sekmadienį, sausio (Janu
ary) 27 d., “Laisvės” svetai
nėje; pradžia 10-tą valandą 
ryte. Visi delegatai būtinai 
turi dalyvauti. šis apskritys 
yra vienas iš svarbiausių Lite
ratūros Draugijoje. Delegatai 
privalo atvykt į konferenciją 
akuratnai į laiką ir su tuo su
pratimu, kad čia susirinks at
stovai labai svarbios A. L. D. 
L. D. sekcijos delei svarbaus 
darbo.

v Pagaliaus, sugavo visus tris 
pabėgėlius iš Sing Sing kalėji
mo. Vienas jų, George Price, 
buvo nuteistas 20 metų kalėji
mo už antro laipsnio žmogžu
dystę; kiti du—patalpinti ka- 
lėjiman ilgiems metams už 
plėšimus.

Darbiečiai, visų, darbininkiš
kų organizacijų nariai, įvairūs 
komitetai, komisijos ir jų na
riai privalo atydžiai tėmyt 
vietines žinias, kuriose, apart 
bendro turinio naujienų, nuo
lat telpa pranešimai apie susi
rinkimus, parengimus bei dar
bus visokių organizacijų, jų 
komitetų, komisijų, apie kon
ferencijas, jų delegatus, mitin
gus ir t. t. Reikia taipgi tė
myt ir pranešimų skyrių ; tuo
met nereikės aiškintis, kad ten 
ar ten nedalyvavau, todėl 
neturėjau apie tai žinios.

D. S.
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 grįeš įvairius šo
kius. Kviečiame visus atsilankyti 
pasilinksminti.

Pereitą ketvergo vakarą 
trumpam 
kuopos 
“Laisvės” 
mitingas, 
darbiečių 
seika padarė ilgoką 
nų. ir gyvą įvadą diskusijoms 
trockizmo klausimo, nušvies
damas Trockio nepastovumus 
ir klaidingą jo taktiką įvai
riais svarbiausiais revoliucijos 
plausimais ir atižymėdamas 
teisingą leninistinę liniją, ku
ria eina Sovietų Komunistų 
Partija, vyriausiai vadovauja
ma Bucharino ir Stalino. O 
tai linija, kurios laikosi ir yi-

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)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS .

X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, Y.

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

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)

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

Pasirandavoj 
rys del vietoo 
Yra šiluma? 
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)

LIETUVIAI PROGA!
Maži ir dideli fomičiuoti kamba

riai įtaisyti del light housekeeping. 
Visi moderniniai įtaisymai ir labai 
prieinamos kainos.—57 Concord St., 
Brooklyn, N. Y. (19-24)

A. L. D. L. D. 1-mos 
susirinkimui, įvyko 
svetainėj diskusijų 
surengtas vietinės 

frakcijos. Drg. Prū- 
nuodug-

sve- 
34th St. ir 8th Avė., 

New Yorke, ir prasidės už 
pusvalandžio po užbaigimui 
siuvyklose darbo, vakare.

Atsišaukime į narius, unijos 
vadovybė sako, kad daroma 
paskutiniai prisirengimai į la
bai rimtą kovą už Unijines są
lygas, už 40 valandų darbo sa
vaitę, už užtikrintą būtinojo 
uždarbio savaitinę sumą ir ki-

Stasys 'Norvaišas, 35 
amžiaus, 62 Hudson Ave 
re 23 d. sausio; bus laidotas Į 
27 d. sausio, šv. Jono kapuose.: 
Kūnas pašarvotas pas velionio, 
seseri, 623—66th St., Brook- *

Sausio 23 d. buvo lietuvių 
kriaučių 54-to skyriaus metinis 
ir kartu nepaprastas susirinki
mas. Susirinkimą atidarė J. 
Šarkvietis, lokalo pirm., ir pa
kvietė savo pagelbininką 
Pranckų eiti pirm, pareigas, 
nes Šarkvietis pats, sakė, ser
gąs.

Tvarkos dabotojais ir balsų 
suskaityto jais paskirti tapo J. 
Ambrozaitis ir Lepšys. Pro
tokolų raštininko nebuvo, tai 
M. Mikelsonas perskaitė loka
lo užrašus, kurie tapo vienbal
siai priimti. J. Kairys per
skaitė lokalo finansinę Apy
skaitą, kuri tapo priimta vien
balsiai.

M. .Mikelsono riš lokalo P. 
Tarybos raportas išduotas ir 
priimtas vienbalsiai. Knygų 
peržiūrėtojų raportą išdavė 
A. Buzas, kuris Irgi vienbal
siai priimtas.

W. Černiauskas vienbalsiai 
išrinktas į J. A. Bekampio 
vietą protokolų raštininku. Į 
įstojančių į uniją naujų narių 
komitetą išrinktas F. Bukš- 
nys. . .

Kaspersko Klausimas
Kaspersko dirbtuvės klausi

mą atnešė delegatas nuo lo
kalo P. Tarybos, kad Kasper- 
skas su savo kompanais nesi
skaito su unija ir jos esamąja 
tvarka, bet elgiasi sauvališkai: 
kada nori prisiima partnerius; 
kada nori, darbininkams nu
traukia algos, taip kad tartum 
ten jokios unijos nebūtų. P. 
Taryba nutarė tą dirbtuvę su
stabdyti ir laikyti tol, kol Kas
persko kompanija pildys uni
jos patvarkymus.

Tame klausime buvo gana 
smarkių ginčų. Unijos ofisas 
ir lokalo Taryba stojo, kad to
je dirbtuvėje būtų įvesta uni
jos tvarka, bet, atsirado tokių 
lokale narių, kurie aiškino, 

(Tąsa .ant 5 pusi.)

las. Sovietų Ėespublika to
kioj yadovybėj, žingsnis ))<) 
žingsnio, daro vis didesnio 
progį*ęso pramonėje, ūkyje, 
visartie. socialistinės kūrybos 
darbe, o trockistai tik žlium
bia ir viauksi, nežinia ko no
rėdavai, kairiomis frazėmis, 
kaip žirniais į sieną barstyda
mi, o tikrenybėje tarnaudami 
užsieniniams imperialistams, 
besiruošiantiems užpult Sovie
tų Sąjungą; taipgi pasitarnau-Jyne 
darni menševikams ir visokio 
plauko buržuaziniams reakcio
nieriams, kurie šiame atsitiki
me žiūri į trockistus, kaip į 
savo talkininkus prieš sovietiz
mą. Iš to drg. Prūseikos turi
ningo įvado, jeigu jis būtų nu
rašytas žodis žodin, susidary
tų vidutinio dydžio brošiūrėlė; 
todėl trumpoj žinutėje negali
ma nei bandyt perduot viso to

Publika, kurios buvo virš 80 
žmonių, liko pasitenkinus tuom 
nušvietimu trockizmo; po to 
buvo diskusijos, kuriose daly
vavo pustuzinis asmenų. Lėšų 
padengimui ir kitų diskusijų 
lėšetms surinkta $10.67. Po 
dolerį aukojo dd. K. Petrikie- 
n£, Kapickas ir J. Juška; 50 
centų P. Lineikis. Smulkiomis 
sudėta $7.17.

Sekantį pirmadienį, sausio 
28 d., 8 vai. vakaro, įvyks lie
tuvių darbiečių branduolio F 5 
susirinkimas, “Laisvės” name. 
Visi nariai atsilankykite. Rei
kalinga išpildyti tam tikros 
blankos gavimui naujų mokes
čių knygelių. Taipgi yra kitų 
svarbių dalykų, kuriuos reikia 
aptarti.

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 47-tos kuopos susi

rinkimas' 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)

RIDGEWOOD, N. Y.
L. D. L. D. 55-ta kuopa ir L.
A. 132 kuopa rengia šaunų ba-

., Žinodamas tą ir norėdar 
arnauti, nargabenau i. 
šaknų ir kitokių žinomų gy 

Galima gauti už 25c, 1 
Grybelių • » 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų t 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mitelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Paralanijos ir

Carstyilų , daugybę kitokių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj 

gydančių žolę arba vaistą, tegul tuojaus k 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvi 

( Petras Kundrotą
Ph. fi. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, 
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 76 CENTAI

ONioae, CrMnpoint lt!7, 1166-1414
• , ) J, • • >. , * » ■ l ■ ' . * v c

Maspe- 
tho A. L. D. L. D. kuopos na
rys, nuėjo į ligoninę, kur jam 
darys operaciją, sako, kad iš
traukti iš plaučių vandenį. Tas 
vanduo atsiradęs iš priežasties 
plaučių uždegimo, kuriuo jis 
sirgo pora metų atgal. Pas
kutiniu laiku drg. Kalakaus
kas'pradėjo labiau nesveikuot, 
ir pasirodė, kad kitaip nebus, 
kaip tik reikės eit ant opera
cijos.

MENININKŲ ATYDAI!
Trečiojo Apskričio seno ir naujo 

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

J. Nalivaika,
Buvęs Apskričio Sekr.

(21-22)

Esther de Forest Wilsonie-’ masinį savo narių mitingą, kū
ne, milionieriaus žmona, spor-'ris įvyks ateinančią seredą 
tininkė, buvo pripažinta kalta Manhattan Opera House 
General Sessions teisme, New tainėj 
Yorke, už pašovimą savo vy
ro. Įstatymais nustatyta bau
smė tokiuose atsitikimuose yrą 
iki 5 metų kąlėjimo arba 
$1,000 pabaudos, arba ir ka
lėjimas ir piniginė pabauda 
sykiu 
teisme “apalpo 
kinimas buvo, * 
atsimenu 
kad aš šoviau savo vyrui

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
tino ,bū4ąL . .

127 Ėast 84th Street, 
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

“LAISVĖS” SVETAINĖJ 
46 Ten Eyck St

Nuėjus į puikųjį 
Knygyną, ties 42nd 
Ave., New Yorke, 
švariai apsirengusius 
vintus knygyno tarnautojus ir 
tarnautojas, atrodo, kad tie 
žmonės neblogai apmokami.' 
Bet tikrenybėje yra visai ki
taip. Labai didelis skaičius 
jaunuolių tarnautojų tegauna 
tik nuo $45. iki $50 algos į 
mėnesį; retas kuris knygyno 
darbininkas tėra apmokamas 
$80 į mėnesį. O vis tai žmo
nės nemažai pamokinti ir ga
na gabūs, ir turi būt pusėtinai 
greiti ir sumanūs. Didelė di
džiuma yra išėję specialius 
knygynų tarnautojų kursus. 
Jie turi 
nors iš 
prisieitų 
Jie turi 
vienam, 
no “svečiai’ 
ki ir erzūs. 
tojai, be to 
nuolankūs savo perdėtiniams.

Politikieriai, demokratų po
litinės mašinos špykiai bei 
krumpliai, nieko neveikdami ir 
šmugeliaudami, tūkstančiais ir 
desėtkais tūkstančių dolerių 
varosi sau į kišeniųs miesto 
gyventojų pinigus; o apšvietos 
centrų, knygynų, tarnautojai ir 
tarnautojos yra laikomi, kaip 
vergai. 1 ' > >

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI! 
iH f Kiękvienaą iŠ mtįsų'geyai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
Visokias, mūsų vjentaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai 
Vaibtai.| IMfisų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

orėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
iš Lietuvos įvairiausių tikrai Rė

dančių vaistų, tarpe kurių ir 
)0c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

> ' Lelijų šaknų > • > > f 
Rūtų 
Rožių

i Remunėlią
Beneso plokičiukių 
šalmččių 
Šalavijų 
Beneso lapelių 
Baironų 
Trijų devynerių ‘ • 
Traukžolių • 
Totorkų šaknų 

' Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
TrOkžolių 
Valerijono šaknų

kalboj apie kokią lietuvišką 
reipiasi arba parašo j mane,

PARSIDUODA kostumieriškas kriau
čių biznis. Noriu greit parduoti, 

todėl parduosiu pigiai visą biznį ar
ba kavalkais mašinas ir kitką. Kreip
kitės tuojau.—P. Yozaitis, 636
Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

(20-22)

Lorimer Restaurant
J. MARČ1UKIENĖ

Savininkė

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė

Periki asmenys tapo 
jingai apdeginti bei sužeisti 
laike gaisro dar neužbaigtame 
apartmentiniame name, St. 
George, Staten Islande. Gais
ras padarė pusę miliono dole
rių nuostolių; buvo toks smar
kus, jog prireikė talkos ir gai
srinių indžinų iš New Yorko, 
kad nuslopint tą liepsnų aud-: KLOKME1KERIUOSE

gu darbininkas negali užsi
dirbt pragyvenimo į 8 valan
das dienai, pagal tas mažas 
mokesnio “skales,” tai turi 
dirbt 12 ir daugiau valandų; 
ko nepadaro reguliarėmis dar
bo valandomis, tai turi dasiva- 
ryt viršlaikiais. (

Tokios tai pasekmės įvesto
jo štukinio darbo; ir tam pri
taria Hillmanas ir kiti augš- 
tieji unijos lyderiai. 1

Rep.

LIETUVIU VALGYKLA.
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Tel., Triangle 1450 •
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

JIEŠKAU dalininkų į organizuojamą 
kooperatyvę dirbtuvę, su įnašomis 

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

/ 17-28
__.ižU,.;...------- --
PAJIEŠKAU giminaičio1 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.

ri * 1-24

“LAISVĖS” DIREKTORIAMS
Pirmadienį, 28 d. sausio, įvyks 

“Laisvės” spaudos, Bendrovės direk
torių susirinkimas. Visi ateikite, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

J. Nalivaika, Sekr.
(21-23)

1 PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius P a~ 

r veikslus įvai- 
riomis spalvo- 

y*' mis* Atnau-
Pna senus ir 
kr a j a v u s ir 

‘ sudaro su
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės Šiuo adresu:

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

6 5-23 Gran d Avenųę 
■ MASPEtH. N. Y. -'.A ?

JUNIPER 7646.'

RALPH KRŪČH ' 
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■ >




