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Dabar visi ma-

Vilniaus juodųjų klerikalų at
stovei Vileišienei pusėtinai se
kėsi rinkt aukas Amerikoje. 
Savo prakalbose ji ašaras liejo 
už Vilniaus “našlaičius” ir 
“moksleivius", bet pinigus rin
ko kunigams ir davatkoms. Mes 
sakėme, kad jinai apgaudinėja 
amerikiečius.
to, kad mes kalbėjome teisybę 

•c apie tą klerikalų atstovę.
Bet Vileišienei uoliai padėjo 

apgaudinėti amerikiečius san- 
dariečiai. Ypatingai “Tėvy
nės” štabas jai puikiai talki
ninkavo. Vitaitis žinojo, kad 
Vileišienė darbuojasi klerikalų 
naudai, tačiaus sušilęs už ją 
agitavo per savo “Tėvynę."

Vėl prapliupo melų fabrikai 
prieš Sovietų Sąjungą, šmeiž
tai pilasi iš visų buržuazinių 
valstybių sostinių, žinoma, ne 

►uržuazija leidžia 
prieš darbininkų

bręsta naujas didis 
Pirmu pasaulinės dip-

be tikslo 
tuos melus 
tėvynę.

Pasaulyj 
karas.
lomatijos dienotvarkio punktu 
yra puolimas ginklais ant So
vietų Sąjungos, šmeižtai rei
kalingi tam, kad pažeminti So
vietus plačiosios liaudies akyse. 
Reikia, kad ta liaudis nesimpa
tizuotų Sovietams, kuomet bus 
prieš juos atidaryta ugnis. Tai 
tokia 
melų
prieš Sovietų Sąjungą.

esminė reikšmė naujos 
ir šmeižtų kampanijos

Dr. šliupas loja už smetoni
nius žmogžudžius. O iš savo 
pusės fašistai leidžia šliupui 

♦' laikas nuo laiko iš seno papra
timo vaptelėti prieš kunigus. 
Puiki talka!

New Yorko socialistai su- 
niauniojo rubsiuvių unijos eili
nių narių $150,000. Didžiau
sias skandalas, šmugelyje įvel
ti vyriausi Socialistų Partijos 
tūzai.

Svarbiausia tas, kad ta suma 
pateko į socialistų kišenius tuo 
laiku, kuomet moteriškų dra-
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Reikalinga Skubi Parama “Daily Worke
riui” Darbininkų Partijos Organui

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Centralinis Pildan
tysis Komitetas praneša, 
kad Partijos organas “Daily 
Workeris” randasi labai blo
goj finansinėj padėty. Cen- 
tralinis Komitetas savo at
sišaukime sako:

“Atsižvelgiant į svarbų 
reikalą išlaikyti “Daily 
Workerj” per dabartinį jo 
sunkiausią finansinį krizį, 
kuris gręsia sunaikinti jį 
kaip tik tuo laiku, kuomet 
jis labiau reikalingas, negu 
bile kada pirmiaus, Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
Centralinis Komitetas auto
rizuoja tuojaus pradėti Par
tijos kampaniją rinkimui 
aukų pagelbėjimui “Daily 
Workeriui.” Centralinis 
Pildantysis Komitetas įsa
ko, kad visi Partijos viene
tai ir vadovaujanti komite-

Rabinas Reikalauja Indžionk- 
šino Prieš Blaivybės Agentus

SEATTLE, Wash.— Blai
vybės vykinimo viršininkas 
Roy C. Lyle su savo agen
tais uždarė rabino Shapiro 
sakramentinį vyną. Rabi
nas kreipėsi prie teisėjo Je
remiah Neterėr, kad jis iš
duotų indžionkšiną prieš 
blaivybės vykintojus, idąnt 
jie negalėtų užgriebti jo vy
no. Teisėjas tą klausimą 
svarstys vasario 4 d.

Trys Laivai šaukias 
Pagelbos

New York.— Penktadie-
palų siuvėjai vedė ilgą ir sun- nio vakarą čia aplaikyta 
kur streiką. Tai buvo 1926 me
tais. Komunistai rinko aukas | 
po visą Ameriką ir siuntė strei-! 
kieriams, o ponai socialistai su
šilę “globojo” unijos turtą.

Michelsonas, “Keleivio’ ’ re
daktorius ir leidėjas, prisipažįs
ta, kad jis varo biznį Lietuvos 
bonais. O kadangi p. Michel
sonas, kaipo socialistas, turi 
gerą širdį linkui apgautų žmo
nelių, kurie pirko Lietuvos bo
nus, tai jis jiems moka po $50 
už $100 vertės Šerus. Kas čia 
tokio, žmogelis praranda $50. 
'Michelsonas pataria bonų savi- 
riinkanis nesigailėti tų $50, nes 
jie bešykštaudami gali netekti 
viso $100.
’ Biznis yra biznis. Ponas Mi
chelsonas iŠtikrųjų “mielašir- 
dingas” žmogus. Ir tuos Lie
tuvos bonus jis .veikiausia su
pirkinėja vardan socializmo.

12 Mainieriy Sužeista
Užgriuvus Kasykloj

WILKES-BARRE, Pa. — 
Prie Lewiso mašinos kom
panijų unijos sistemos ka
syklose nelaimės didėja. Le
wiso mašinaneveda tinkamą 
kovą prieš vertimą darbinin
kų dirbt pavojingose vietose. 
Kaipo to pasekmė, ligoninės 
pripildytos sužeistais mai- 
nieriais.

Kelios dienos atgal įgriu
vo Hudson Coal Kompani
jos kasykla No. 5. Dvylika 
darbininkų tapo sužeista.

SOS signalas nuo Italijos 
itavorinio laivo Capo Vado;- 
šaukiasi pagelbos,; praneša, 
kad randasi už 1,500 mylių 
nuo Cape Hatteras.

Amerikos tavorinis laivas 
Dixiano ir Norvegijos tavo
rinis laivas Fernlane randa
si pavojuj Cubos vandenyse. 
Traukimo laivai vyksta 
jiems pagelbon.

Numirė Senatorius 
Underwood

wWashington?— Oscar 
Underwood, 67 metų am
žiaus, buvęs senatorius iš 
Alabamos, numirė pepkta- 
dienį Woodlawn, už 12 my
lių nuo čia/ Jis del ligos iš 
senato liuosnoriai pasitrau
kė kovo mėnesį, 1927 me- 
tais,.

Jis, kaipo demokratas, per 
30 metų kongrese atstovavo 
kapitalistų interesus.

Nuskendo Graikų Kreiseris

Athens,, Graikija.— Pra
nešama, kad Graikijos pa- 
gelbinis kreiseris Penelope 
nuskendo susikūlus su Ang
lijos laivu Heathside už 20 
mylių nuo Beringas. Nelai
mė ištiko iš priežasties mig
los. Penelope nuskendo už 
30 minu tų po susikūlimo; 
Anglijos laivas mažai suga
dintas. Du Graikijos jūrei
viai žuvo; du tąpo sužeisti. 
Kitus įgulos narius Ąnglijos 
laivas išgelbėjo.

tai turi energingai darbuo
tis rinkime aukų vienetų 
susirinkimuose, turi sušauk
ti tam tikslui specialius ma
sinius mitingus, surengti 
parengiantis, asmeniniai 
rinkti aukas nuo visų tų, 
kurie supranta reikalingu
mą palaikyti mūsų organą, 
ir visokiais kitokiais būdais 
stengtis sukelti būtinai rei
kalingą $10,000 sumą, be ku
rios nebus galima toliaus 
laikraštį išleisti.”

Lietuviai darbininkai, ir 
darbininkų organizacijos 
turėtų nepamiršti “Daily 
Workerj” šiame krizio mo
mente. Visiems turi būt 
aišku, kad “Daily Workeris” 
negali pasilaikyti be nuola
tines darbininkų paramos. 
Už tai jis priverstas atsi
šaukti į darbininkus kartas 
nuo karto.

Metant Bombas ant Indusy 
Pataikyta Kareivianis

LONDONAS. — Pagelbi- 
ninkas ministerio Indijos 
reikalais • penktadienį Ang
lijos parlamente.; pripažino, 
kad Anglijos orlaiviai, mes
dami boipbąš į ant indusų 
kaimų,,kurie atsisako mokė
ti taksas, per klaidą pataikė 
į Anglijos imperialistų ka
reivius. Užmušta dešimts 
kareivių, trys oficieriai ir 
šešiolika arklių.

Pabaltijo Monarchistai Nori 
Sudaryti Monarchistinę 

Valstybę

Latvių laikraštis “Pedeja 
Bridi” praneša, kad pasku-’ 
tiniuoju laiku pradėjo smar
kiai veikti suvienytos Pa
baltijo karalijos šalininkai. 
Pabaltijo monarchistai svar
stą jau ir kandidatūras į 
Pabaltijo karalius.

Kažkoks majoras Liber tas 
siūlo į Pabaltijo karalius 
anglų Konauto hercogą. ’ 
Yra ir kitų kandidatūrų. Iš 
jų rimtesnė esanti Jonušo 
Radzivilo kandidątūra ir 
švedų grovo Bemadoto Vis- 
borgo. ■ j. / f te

Radzivilo kandidatūrai 
prijaučia latyiai monarchis
tai,. nes jis yra kilęs iš seno
vės Lietuvos kunigaikščių.

Pabaltijo monarchistai nu
tarę Šiemet išsprįstį galu
tinai kandidatūras į‘ kara
lius. Pabaltijo monarchis- 
tų suvažiavimas įvyksiąs 
velykų metu. Šiame suva
žiavime dalyvausią latvių, 
lietuvių,, estų ir suomių mo
narchistai.

Chinai Banditai Pasigriebė 
Kunigą

Washington. —- Valstybės 
departmental gavo praneši
mą, ;kad chinai banditai pa
sigriebė Amerikos katalikų 
kunigą Edward Young, ku
ris darbavosi Chinijoj kaipo 
misionierius. Sakomą, kad 
jie jį pasigriebė del 1 išgavi
mi ’pinigų. ‘ i <

Moterys Rengėsi j Dvikovą, Du Kongresmanai Vos tik 
.< PolicijaįUždraudė
BUDAPEST, Vengrija.— 

Ponia Kovacft,' turtingo ka
pitalisto patifeiššaukė į dvi
kovą . panelędfargo, muzikos 
mokytoją, kaltindama ją vi
liojime4 jos |Vyro. 
sutiko mušt 
durtuvais.
jau buvo pasirengusios į ko
vą, bet policija įsikišo ir su
laikė dvikbvą/

Neapsidaužė Nosis

Abi jos 
ts ant duelio 
biėjo į parką ir

vės” Šėrininkij 
SuVSžiavimo

Jau buvo “Laisvėje” pra
nešta, kad sąkmadienį, 3 d. 
vasario, 
Spaudos Bendrovės dalinin
kų metinis i suvažiavimas. 
Pradžia 10 valfendą ryte.

Todėl, draugai,, yra reika
las kreipti į tąi domę ir da
lyvauti jameįį Dienraštis 
“Laisvė”,' kaip jau žinote, 
nėra vienos kolonijos žinių 
ir abelno darj&ininkų moks
lo skleidėjas. f Jis apima vi
są lietuvių proletarų išeivi
jos areną Amerikoje.

Jo palaikyi įas daugiau
sia puola anth rytuose gy
vuojančių 
net pavienių ; veiklesnių 
draugų pečių. < - į

Vakaruose mūsų draugai 
susibūrę išleidžia dienraštį 
“Vilnį”. Nūonjų “Laisvei” 
paramos nėgalima tikėtis, 
nes jie turi pilnas rankas 
darbo rūpintis “Vilnies” rei
kalais.

Mes, rytuose gyvenantie
ji, dabar turime progą sykį 
į metus sueiti, kad tinka
miau galėtume suglausti sa- 
,vo spėkas naudai “Laisvės”. 
Jeigu mes to nedarysime, 
niekaą kitas nepadarys.

Darbininkų padėtis nesi- 
gerina; bedarbė nemažėja. 
O jeigu kur nors ir, dirba
ma šiek tiek, tai už mažas 
algas. Pragyvenimas, su
lyginus su algų puolimu, 
veik sįovi 'ant vietos.

Ekonominė darbininkų pa
dėtis reiškiasi sunkesniu 
slogučiu. O juk jau žino-, 
ma, kad nedarbas, stoka pi
nigų sulaiko žmones nuo 
lankymosi .į mūsų parengi
mus, kurie suruošti būna ir 
spaudos naudai; Tas vis-j 
kas skaudžiai: atsiliepia ir 
tobulinimui i ir r palaikymui 
dienraščio. • i .

Vadinasi, čia reikalinga 
sutartinos ctalkos, padalinto 
darbo atskiroms koloni
joms, kad kiekviena atliktų 
savo -pareigą. Ir ve čia rei
kia skaitlingo būrio drau
gų išdirbimui plano, t kuris 
duotų šiokią tokią paramą 
dienraščiui. ■ ;

Nepamirškite, < draugai, 
šėrininkų suvažiavimo!
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Komunistų Atsišaukimai

Sausio 1 4 te. Gražiškiuos, 
Vilkaviškio apskr., komuni- 
stąif išmėtė daug atsišauki
mų. Atsišaukimuose darbi
ninkai ir» biednieji r valstie
čiai f raginami į, kovą .prieš 
fašizmą. 1 i ?//

WASHINGTON.— Atsto
vai Thomas L. Blanton, iš 
Texas ir Richard N. Elliott 
iš Indiana penktadienį at
stovų buto koridoriuj vos 
tik nesusikumščiavo. Juos 
neprileido prie muštynių ki
ti atstovai. Atstovas Elliott 
pasigriebęs kongreso rekor
dų knygą leido savo oponen
tui, negalėdamas jam už
duoti kumščia.

Jiedu smarkiai susipykę 
laike debatų atstovų bute, r▼» i • . n • i

TARP SOVIETU SĄJUNGOS IR VOKIE
TIJOS PASIRAŠYTA NAUJA SUTARUS
Bus Sudaryta Bendra Komisija Rišimui Iškilusių Ginčų; 

Lenkija Nenori Pasirašyti Sovietų Protokolo i
MASKVA.— Penktadienį 

Sovietų užsienio reikalų ko
misariate tapo pasirašyta 
nauja sutartis tarp Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos. Už 
Sovietų Sąjungą pasirašė 
Maksimas Litvinovas, užsie
nio reikalų komisaro pagel-

Vienas kitą pavadino melą- bininkas; už Vokietiją pa- 
giu ir ten ant vietos vos tik siraš§ ambasadorius Her- 
nesusimušė, bet kiti atsto- bert von Dirksen. Vokieti- 

sulaikė nuo ja jr Sovietų Sąjunga tojvai įsikišo ir 
muštynių.

Nepasisekė Išvogti

Kuliai, Jūžintų valse. — 
Gruodžio 23 d. pil. Dilio pro 
langą bandė išvogti rūbus. 
Bet pradėjus baladotis pa
čiam ūkininkui, kuris buvo 
grįžęs iš vakaruškos, vagis 
pabėgo išsinešdamas vieną 
paltą ir suknelę. Kitus vi
sus rūbus, vertės 2000 litų, 
paliko surištus punduose.

Italijos Fašistai

JĮOMA — Italijos fašistų 
kabinetas penktadienį Užgy- 
rė, būdavojimą aštuonių ka
rinių laivų ir penkių subma- 
rinų. Bus pabudavota du 
10,000 tonu kreiseriai, du 7 c. 7

žvalginiai laivai ir keturi 
naikintojai. ,

Influenza Siaučia Lenkijoj
Varšava.— Smarkiai siau

čia influenza Lenkijoj; del 
tos priežasties daug mokyk
lų tapo uždaryta.

Nuo influenzos penktadie
nį numirė žymus Lenkijos 
daktaras Bogucki. Jo pati 
numirė savaite laiko atgal.

Londonas.— Abel Chap
man, 77 metų amžiaus, žy
mus žvėrių medžiotojas ir 
gamtininkas, numirė savo 
namuose, Wark, Northum
berland, ketvirtadienio va
karą. Jis parašė keletą 
knygų. Buvo nevedęs.

sutarty pasižada patiekti 
visus ginčus, kilusius tarp 
abiejų šalių, bendrai komi- 

! sijai, susidedančiai iš dvie
jų Vokietijos ir dviejų So
vietų atstovų. Ta komisija 
normaliai susirinks kartą į 
metus, bet jeigu bus reika
las, galės susirinkti bile lai
ku, pareikalavus bile kuriai 
pusei. Ta komisija 
kilusius sinčus ir 
būdus jų išrišimui.

Lenkija nenori 
Sovietų pasiūlymą tuojaus 
pasirašyti protokolą, kad 
KeUoggo paktas tuč-tuojaūs 
įeitų galiom tarp abiejų , ša
lių, nelaukiant, kol visos* 
tą paktą pirmiausia pasira
šiusios valstybės jį ratifi-

tyrinės 
patars

priimti

kuos. Lenkijos ambasado
rius pareiškė, kad Sovietų 
protokolas, jeigu jis būtų 
pasirašytas, turėtų būt pa
sirašytas vienu kartu visų 
susiinteresavusių valstybių. 
Iš to matyt, kad Lenkija ne
sutiks pasirašyti toj proce
dūroj, kaip Sovietai siūlo; 
Lenkija nori, kad Rumunija 
ir kitos valstybės, po jos ko
manda, kartu rašytųsi. *.• ;

Sulig Litvinovo pasiūlyto' 
plano, Sovietų /Sąjunga ir 
Lenkija turi bendrai pasi
rašyti protokolą Maskvoj, 
kadangi tarp tų abiejų ša
lių labiausia gręsia karas*; 
o paskui Sovietai pakvies 
Estoniją, Finlandiją ir Lat
viją (Lietuva jau pakvies
ta) prisidėti atskirai prie to 
taikos protokolo, prisiun- 
čiant savo pasirašymus So
vietų užsienių reikalų komi
sariatui. Per Lenkiją So
vietai taipgi pakviestų Len
kijos sąjungininkę, Rumu
niją, pasirašyti protokolą. 
Lenkija gi nori dominuoti 
Pabaltijo valstybes tuo klau-

bloką, tartis su Sovietų Są
junga. ‘

Keturiolika Mainierių Sovietų Prekybos, .
Užgriūta Kasykloje Balansas Gana Geras

BLUEFIELD, W. Va. — 
Kingston Pocahontas Coal MASKVA.— Sovietų pre
miigswn rocanonias;coai kybos balansas už spaig|. 
Kompanijos kasykloj No. o, tgruodžio periodą gana ge-

! . -j—v . * * i • • 1 *-Kingstone, ištiko eksplozi
ja. Apie keturiolika mai- 
nierių užgriūta.

Vienas lavonas tapo atras-

ras. Per tą bertainį ekspor
tai siekia 169,600,000 rub
lių, importai siekia 166,800,- 
000 rublių, arba eksportai

tas. Gelbėtojai jieško kitų viršija imp’ortus ant< 2,800,-
užgriūtų.

Eksplozija įvyko 2:30 vai. 
šeštadienio rytą. Tarp 35 ir 
40 mainierių pabėgo per šo
ninius išėjimus.

Bucharest, Rumunija. — 
Konkordatas tarp Rumuni
jos ir Vatikano tapo užbaig
tas ir šią savaitę bus pa
tiektas parlamentui ratifi
kuoti.

IŠKILĘS ORLAIVIS PIETINIO POLIAUS KRAŠTE “KALBĖ
JO” SU NEW YORK TIMES RADIO STOTIMI

, 1 ' 1 ■ i i; i • u .i »'»r t - (ir ■ : i

NEW ' YORK.— Pasauli- 
nis rekordas radio Srity ir 
aviacijoj tapo padarytas 
anksti penktadienio rytą, 
kuomęt lakūnai komandie- 
riaus Richard E. Byrdo or
laivio Stars and Stripes, 
skraidydami 3,000 pėdų 
augštumo pietinio poliaus 
krašte, virš ledynų, kurie 
apsupa Whales jūrų įlanką, 
per valandą laiko vedė “pa
sikalbėjimą” (tiesioginį su
sisiekimą) su The New 
York Times radio stotimi 
ant Times ,Sqųarę, , New 
Yorke. Tolumo buvo 10,- 
000 mylių. / Tai dar pirmą 
kartą orlaivis prisiuntė ir 
aplaikė pranešimus iŠ taip 
toli. ; . - X ■ 7 ..

Tai, buvo 10:30 vai. vaka
ro New Yorke, kuomet ra
dio operuotojas pyrdo pieti-

nio poliaus ekspedicijos lai
vo City of New York atsi
šaukė į. New York Times 
per radio. Jiš pratiesė, kad 
Malcojm P. Hanson, ekspe
dicijos vyriausias radio ope
ruoto jas, bandys lekioti or
laiviu ir susisiekti su New 
York Times radio stotimi 
apie 3:15 vai. ryto, New 
Yorko laiku, arba 8:15 vai. 
vakaro Whales jūrų įlankoj, 
krašte, kurį Byrdas užvar
dino “Little America.”

“Klausykite ir bandykite 
susinešti su orlaiviu,” pra
nešimas atėjo iš tolimo pie
tinio krašto.
' New York Times radio 

stoties operuotojas užtaisė 
savo radio ir gavo praneši
mą. Taipgi jis pasiuntė 
pranešimą. J \ ‘ U

000 rublių. ' ...
Bet taipgi reikia nepamir- 

išti, kad per tą periodą nei 
kiek kviečių neišgabenta už
sienin. Didelis žingsnis pa
daryta eksportavime pra
moninių prekių. Industri
niai eksportai dabar sudaro 
49 nuošimčius visų Sovietų 
eksportų; o per tą patį ber
tainį, 1917 metais, sudarė 
tik 35.3 nuošimčius.

Sulig šių metų valstybinio 
plaho 22,000,000 rublių pa
skirta finansavimui tų pra
monės šakų, kuriose gami
nama eksportuojami tavo- 
rai. Bėgy 1929 metų ketu
riolika nuošimčių visų in- 
vestmentų pramonėj bus su
koncentruota toj srifyj.

Taigi, Sovietu Sąjunga 
smarkiai žengia pirmyn 
pramoniniai. Javų eksnbr- 
tavimą vis daugiau ir dau
giau užima eksportavimas 
pramoninių tavorų.

Išgelbėjo Sniego Užgriūtus 
Pasažierius

Budapest, Vengrija. - 
Penktadienį čia gauta prs 
nešimas, kad 40 pasažierii 
kurie buvo su traukiu' 
sniego užgriūti ant gelžl 
lio tarp Turnumagurele 
Lite miestų, Vengiijoj, t 
išgelbėti. > '< ’, J > ?
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Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas
ji- t ■ . į : H I t

Drgi ’H* J. Canter Byla i Apeliacija Prieš Nuteisimą
Bostone I Plieno Darbiniu^, į į :

Drg*< i Canter kaltinamas i Lapkričio 11, 1926 metais, 
kriminąlian) apšmeižime bu- miestelyj Woodlawn, Pa., 
vusio Mass, valstijos guber- policija užpuolė plieno dar- 
natoriaūs Fullerio. Pereito bininkų susirinkimą ir sua-

Dar Apie Nužudymą 
Liebknechto ir Luxemburg

Pagaliaus ir “Naujienos” 
pripažįsta, kad Vokietijos 
darbininkų vadus Rožę Lu
xemburg ir Karolį Liebk- 
nechtą ( nužudė bendromis 
spėkomis socialdemokratai 
ir kaizerininkai.

............ -■■■■<■■■HM, , 4<|i. ...... .lį

♦ ’ j . .
Berlyno gatvėsę. Sako: 
“Tuomet s valdžiai ir darbi
ninkų organizacijų vadams 
(tai yra socialdemokratų 
vadams) teko ruoštis prie 
ginkluotos kovos.” Ta ko
va ėjo po socialdemokratų 
komanda. Už kiekvieną 
darbininkų kraujo lašą, už

..... . -1 'i '
sidarytų ištikima buržuazijos I 
agentūra darbininkų eilėse, šiek i 
tiek kairesnis sparnas neturėjo 
pagrindo revoliucinei ’ proleta? 
riato kovai ir jis pąts jau ikįi 
karo pradėjo dešinet. Nenuo
stabu tuomet kodėl vienas iš 
Įvairesnių Vokietijos, s.pd.. jvadų 
(Kautskis) prieš pat karą lie
ka makleriu sutaikinimui bolše
vizmo su menševį^muį ąą tuo, 
kad bolševikai nusileistų men
ševikams. > 7 • ( ’ Į i i I •

Karo metu tikras Europos 
social-demokratijos veidas' pasi
rodo tikroj šviesoj^ Vakarų 
valstybių sociaj-dembkratų par
tijos su kai kuriais dešinėjan-

J

(kiekviena savo šalies imperia-

J < v I 4 I
’ Isgąuti\ Pasportą Aplankyti .

Jungtines Valstijas
Klausimas': Kaipo Amerikos 

pilietis, pasiunčiau vizos prašy
mą mano’sūnui 20 metų am
žiaus. Man ką tik pranešė, kad 
mano sūnui bus išduota Ameri
kos viza, bet jis man praneša,

Tbq tvirti ixviaujv uz,
inMkad komunistų vadai — ““ ~ —
užmokėju savo gyvybe už

dSno- ^ciaĮdęmokratą, 'kĮirię $u- lizmui. , Įr tfk' pavieni, rištr
.° renge ir vedė ta ginkluotą džių išblaškyti, ‘ šocialdėmok

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
11 u Ellis Island, New Yorjce). įdėk 

penkių centų krasos ženklelį.
, .Imigracijos stotis, 'kuomet 
pertikrins tavo atvažiavimą, pa
reikalaus tikrų informacijų iš 
Amerikos konsulo užsieny apie 
tąvo legališką įleidimą, kas duos 
tavo šeimybai pirmenybę kvoto-

lapkričio, mėnesio demon
stracijoje d. Canter nešė Iš
kabą su užrašu: •“Guberna
torius Fulleris—Nužudyto- 
jas Sacco ir Vanzetti.” 
tai tapb suareštuotas ir 
trauktas teisman. . .

Teismas turėjo įvykt 
reitą savaitę, bet Tarptau
tinis -Darbininką Apsigyni
mas, kuris veda Canterio 
apgynimą, reikalavo teismą 
atidėti, . nes Fulleris turės 
būt liudininku, o tuo tarpu 
jis baladojasi po Europą. 
Teisėjas Hali sutiko su T. 
D. P. advokatų argumentais 
ir teismą atidėjo, kol Fulle
ris sugrįš iš Europos.

Drg. Canterio byla bus 
be galo svarbi ir įdomi. Ap
sigynimas įrodys, kad Ful
leris, kaipo,1 kapitalistų kla
sės atstovas/ puikiai žinojo: 
Sacco ir, Vhhzetti nekalty
bę, bet leido juos nužudyti. 
Vadinasi, jis yra tikruoju 
kaltininku tos žmogžudys
tės. - Jisį ’ kkipo gu'bernato-' 
rius, turėjo’ galią Sacco' ir 
Vanzetti paliuosuoti, bet 
nepaliųošavo/ •: Dar • bjau
riau: Fulleris flats' “neva ty-

pa

pe-

rinėjo ir neva atrado Sac£0^ 
ir Vanzėtti kaltais, kuomet 
dabar Visiems . aišku, kad 
tas Fulleris žinojo apie tų 
dviejų darbininkų nekalty- 
bę- L

Antras svaraus dalykas. 
Tame teisme bus šaukiami 
tie liūdininkai, kūne įrodys 
Sacco ir Vanzetti nekalty
bę, bet kuriems nebuvo leis
ta liudyti laike jų teismo. 
Vadinasi, visa Sacco, ir 
Vanzetti byla lig ir atsinau
jins. Teisme , bus numas- 
kuoti tie, kurie juos nužu
dė.

Mineoloj, Long Island, ei
na teismas .septynių kailia- 
siuvių. Jiems grūmoja nuo 
pustrečių iki penkių metų 
kalėjimas.. Prieš juos kal
tinimai tebėra užsilikę nuo 
1926 mėtų kailiasiuvių strei
ko. Už tai jie ir teisiami, 
kad geyai gynė savo klasęs 
reikalu^ laike streiko.

Prieš teisiamus darbinin
kus eifla ne iik valdžįa įr 
darbdą^iai,1 bet *ir; socialistai 

ferikos' Darbo Fedę* 
Į biuro^rąf ąįą., Mąt, 
feiiįinkai yra kairieji 
Ii, didžiumoje komu-

reštavo vienuoliką. Paskui 
tris, paliuosavo, aštuonis ap
kaltino priklausyme prie 
“nelegališkos” ęrganizaci- 
jos. Vietos teismas pripa
žino juos kaltais. Tuomet 
Tarptautinis Apsigynimas 
padavė apeliaciją į Pennsyl- 
vanijos valstijos augščiausį 
teismą,. bet tas pripažino 
teisingu žemesnio teismo 
nuosprendį.

Tuomet T.D.A. dėjo pas
tangas išimti tuos plieno 
darbininkus iš kalėjimo po 
kaucija. Valdžia sutiko nu
teistuosius paleisti po $1000 
už kiekvieną. Kaucijos bu
vo gautos ir draugai darbi
ninkai tapo laikinai paleisti. 
Apeliacija į Jungt. Valstijų 
augščiausį teismą turi būt 
paduota iki vasario 15 d. O 
jeigu iki tam laikui nebus 
paduota, tai nuteistieji vėl 
tuojąus turės grįžti į kalė
jimą. - ’ . .

, Čia irgi didelis darbas. 
Priręngimas apeliacijos lė- 
šuoja daug pinigų. Reikia 
remti .Tarptautinį Darbinin
kų? Apsigynima ^uris tuo 
darbu rūpinasi.

,i  ' A:-.--

Keturiolikos' Mainierių 
Byla: Prasidėjo

Sausio 114 d. Cheswick, 
Pa., prasidėję bylą keturio
likos mainierių, kurie buvo 
suareštuoti -.laike Sacco- 
Vanzetti demonstracijos 
rugpjūčio 22, 1927 metais. 
Jie yra paleisti po kaucija 
nuo $500 iki $5000. Teisia
mi yra šie darbininkai: To
ny Camilli, Dominick Pao- 
lini, John Bernabei, Steve 
Kurepa, Elcola Maretti, 
Antonio DeMoro, Fred No- 
zaranti, Joe Sunday,' Joe 
Ptsienski, George Reiko- 
vitch, G. P. Libertoy, James 
Marcodi, Ercola Marcodi ir 
Joe lacomi.

. Juos gina irgi T.D.A.
Aukas siųskite: Interna

tional Labor Defense, 80 E. 
11th St., New York City.

sayo klaidą, kurią, jie pąda- 
rę, užimdami socialdemo
kratų ’ laikraščio “Voriva- 
erts” spaustuvę.

Sausio 21 d. “N.” rašo?
' A : I • |Tuo tarpu socialdemokratu 

■partijos vadai ir valdžia ban
dė i ir gražiuoju, ir piktuoju 
priversti komunistus sugrąžin
ti “Vorwaerts’o” namą jo sa
vininkams. Bet nei prašymai, 
nei protestai, nei grąsinimai 
negelbėjo. Komunistai jautė
si, kaip pergalėtojai, užėmę 
priešo tvirtovę, ir nerodė jo
kio palinkimo trauktis. Tuo
met valdžiai ir darbininku or
ganizaciją vadams teko ruoš
tis prie ginkluotos kovos. Sau
sio 11 d. prasidėjo mūšiai, ir 
per dvejetą valandą visa spar- 
takiečią galybė susmuko!

Kuomet jau buvo baigiamas 
malšinti spartakiečių sukili
mas ir jo vadai bėgo kur kas 
išmanydamas, gelbėdami savo, 
kailį, tai pradėjo juos “me
džiot” karininkai ir, pasinau- 
dami sumišimu, kelioliką jų 
nužudė. Tarp nužudytųjų bu
vo ir Karl Liebknecht s,u R,ože 
Luxemburg.

“Vorwaerts’o” redakcija, iš
buvusi komunistų okupacijoje 
ištisą savaitę laiko> vėl:perėjo 
į socialdemokratų rankas ir 
sausio 13 d| buyb išlęistąsj 
nefce' komunistiškas plakatas, 
bet socialdemokratų organas.

O visuometJ ’ifbž 4 pąČios 
“Naujienos” tvirtindavo, 
kad be riiekur social
demokratams nežinant, ka
rininkai nužudė komunistų 
vadus. Gi dabar jau pri
pažįsta, kad socialdemokra-

•ra-
rengė ir vedė tą ginkluotą džių išblaškyti, ’ ‘ šocialdėmokra- 
kovą prięę darbininkus

racijoj 
tie da 
unijist 
nistai.

Kai!

SHENANDOAH, PA. <
Sausio 2Š d. Wilkes-Barre 

tąutiškas choras lošė “Juodr 
veidžių Govėdą,” Lo^mąą iš
ėjo neblogai. * žmonių ' buvo 
pilna svetainę. t Pasekmės bu
vo geros. | ‘ * Į . i J j ■.

sjuiyjus*, gina taip 
ptaųunisr jDarbinnl 
.gynėtas.; Bylpč iš 
ibai didelės. j operetė ; “Grigutis” ir tuomet

Gnimqja iDeįjortavimu Ita
lams iDarbininkaniš'

v ' f* * A’ • ■ . • A’
Philądeįihį’pj Waldziaygru- 

Jhoja išideportavimu tris ita
lus darbininkus <— Oswald, 
Druni ir Balda^arre. Jie 
buvo ?)suareštuoti aštupni 
mėtai ątgal laike- garsiųjų 
“Palmsrio raidų”. Sugrįžus

Italija, jiems grūmoja arii- 
kalėjimas arba mirtis 

uvinfijų fašistų naguose. 
Covą prieš šių draugų 
ortivimą veda Tarptau- 

Darbininkų Apsigyni-

Vasąrjo įį 5^yrds dhritfas 
perstatys opęįėtę “Grjgira.” 
Pereitais metais buvo statoma 

t * « i k? i

publikos susirinko apieA^OO. 
Reikia tikėtis, kad šiemet su
sirinks daug daugiau ir sve
tainė, $Tew High School Ąuįdi- 

’toriųm, bus, maža. Nes šiemet 
jau gatihu laiškų iš kitų mies
tų reikalaujant palikti ’tikie- 
tų. Pavyzdžiui, J. -Šimonis, iš 
Girardville, rašo, kad jam ir 
šeimynai būtų palikti tikietai. 
Aš sakau,, kad tau, drauge, ne 
tik bus tikietai palieti, |bet dar 
ir pasiųsta, kad sayo kaimy
nams parduotum.

J. Pacauskas.

SKAITYKIT. IB ĘLATIU-
. • KIT “LAISVĘ”

AkVkJ V V J A. A X Vz M V* f •
kad negali išgauti nuo savo ša-’ ^e‘. 
lies pasportą. Neužilgo jį galės 
paimti į kariuomenę. Ar galiu 
kreiptis prie Valstybės Depart
ment©, kad pagelbėtų išgauti 
pasportą? į

. I. AL, Scranton, Penn. 
* Atsakymas:, Vaikai nąturali- 
zuotų piliečių, kurie dar nesu
laukė 2f; mętų amžiau?, įgyja 
Amerikos pilietystę tik tuprnet, 
kudmet jie . atvyksta į Jungt. 
Valstijas. Dabartiniu laiku, 
sūnus vis .pasilieka pavaldiniu 
svetimos šalies. Jeigu tos ša
lies valdžia atsisako jam išduo
ti pasportą, tai jau Jungt. Vals
tijų valdžia negali kištis. Ir to-, 
del Valstybės Departmentas ne
gali tamstai pagelbėti.

Kaip šita valdžia valdo savo 
imigraciją, taip ir kitos šalys 
tvarko savo emigraciją. Nau
jieji Amerikos įstatymai suvie
nyti perskaldytas šeimynas yra 
netaip: pasekmingi, todėl, kad 
Amerika neturi teisės kištis į 
kitų šalių emigracijos reguliaci
jas.

Turime pavyzdį. Viena sve
tima valdžia neduoda vyrui tei
sę vykti pas savo žmoną, kuri 
įgijo kitos šalies pilietystę, kuo
met sulig Amerikos imigracijos

32 Poslapių (neskaitant 
, viršelių); dydžio 8x10 col.

Leidžia jį So. Bostono real- 
estate’ninkas A. J. Kupstis^ 
332 W. Broadway. Tai yra 
daugiausiai bizniui pašvęs- 

Ir tas’ pats padėjimas su na- ^as žurnaliukas. Ir pačiame 
turalizuotų Amerikos piliečių^ laikraštuko antgalvyje 
vaikai?, kurip dar nesulaukė £1 pažymima: “Vajzbinės Lite- 
metų ;arnžiauS'ir neapšivedę ir ratūros Mėnesinis Žurna- 
kįrie, prigulį jpriiė 1 liel^votiriio ląs.” 
stovio, arba nepilnairiečiai vai- , 
khi, hĮjsigysįenusių ateiviy, ku-'^r? 2,"ja^ te'straipsiUį

Patartina pasiųsti žmonai už
laikymo afideivitą, kurį ji tu
rės pristatyti Amerikos konsu
lui su vizos aplikacija. ' /

Automobilių Industrijos 
Darbininkai

Klausimas: Ar man galite pa
sakyti, kiek darbininkų dilba 
automobilių industrijoj, įimant ' 
šoferius, garažių darbininkus, 
irtt.? '■ in !.-l

1 \ J. N., Stamford, Conn.
Atsakymas: 1927 m. suvirs 

3,365,000' darbininkų dirbo au
tomobilių įndustrijoj.' Buvo 
900,000 profesionalų trokų šofe
rių,, 500,0.00 profesionalų šofe.- 
rių; fabrikų darbininkų,'gara
žių darbininkų ir panašiai. Dar 
379,000 darbininkų, buvę indus
trijoj, kaipo medžio darbinin
kai, prie mašinų, gaminant 
įrankius, prie stiklo ir tt;

tai pasuka kairėn ir po truputį 
pradeda artintis1 ilriė RUšijbš 
bolševikų'. Po4 Rusijos Spalių 
revpliUįcijos ir p6 1918 m. revo
liucijos Vidurinėj Europoj Va
karų socįal-dembkratiją dar la-* 
biau pasuka dešinėn. 'Vokieti-

i ir Austrijos 1918 metų re
voliucijose tų valstybių s.-d. pa
sirodo, kaip atviri kovotojai 
prieš proletarinę revpliuciją, o 
po 1918 m. revoliucijų vis at
viriau tarnauja, kaip kapitaliz- 
moį agentai kovoje prieš komu
nistus ir dabar lieka sociaLfa- 
šistais. Tai buvo ne pripuola
mas apsireiškimas. Tai buvo 
to Vakarų social-demokratįjos 
suaugimo su, kapitalizmu tąsa. 
Tas suaugimas pasireiškė dar 
iki 1914—1918 metų karo. Ka
da paaštrėjo, klesų kova Vaka
rų Europoj ir darbininkai išė
jo -į gatves, social-demokratija, 
kaip buržuazijos agentūra dar
bininkų eilėse, turėjo; labiau pa
sukti į dešinę, kad ištikimiau 
galėtų tarnaut buržuazijai.
> Po proletarinių revoliucijų 
Vakaruose ; social-demokrątija 
loš . . grynai kontr-revoliucijos 
partijų rolę, kaip ir Rusijos 
menševikai. - • ■> ; j, >
Bolševizmas ir Menševiz- 

< Inas Proletarinėj Revb-

revoliįicijo? bpąrtįjaį .^JĘa^ąngį, 
Vakaruos’' pasibaigė ' “ramaus’ ’ 
pietojjmųsi;gadynė iri, ji įžengė 
į imperialistinių karų ir revo
liucijų.1 gadynę; tai Vakaruos 
turėjo įsikurti, revoliucinės pro
letariato partijos, komunistų 
partijos, o 1919 metais galėjo 
įsikurti Komunistų Internacio
nalas. Ir komunistų partijos 
ir Komunistų Internacionalas 
savo veikimo centre stato ma
sių hiobilizavimą proletarinei 
rfevoliucijai ir vadovavimą re
voliucinei proletariato kovai. 
Kaip seniau tik Rusija turėjo 
proletarinės revoliucijos parti
ją, bolševikų partiją, o kito? ša
lys tokios partijos neturėjo, 
taip dabar tokias partijas turi 
įvairios šalys, o Komunistų In
ternacionalas yra tarptautinė 
tarptautinės proletariato revo
liucijos partija, jos vyriausias 
štabas. 
I ,; ’■ * \ . r. - •. . •

Ir menševizmas iš grynai ru
siško apsireiškimo tapo tarptau- 
tįriju. Dabar iš esmės nėra jo
kio skirtumų tarp Rusijo? men- 
šeyizmo ir 2-jo Internacionalo 
partijų. Socialdemokratija ta
po 1 ’ tarptautine buržuazijos 1 
^gęptūra dąrbįninkį klasės eri 
lėse-a Jos uždavinys — kliudyti 

1 itine ir vedįė. j<Qyojaiįčius dar- ėkdriomiųei ? d^rįbininkų kovai, 
bininkiis prie reikalingumo ko- pirmose eilėse kovoti 'prie^ .'ko
vot del caro valdžios nuverti
mo. Tuo farpu vakaruose prie 
šiokios j tokios polįtįnės, laisvės 
darbininkai galėdavo geririt sa
vo ekopęipinę ? pąd|tL 4^ įtodęl 
plačiošipsz J - ' -L - -1- i-
nai ilgai 
kovot del buržuazinės valdžios 
nuvertimo. Antra, socialdemo
kratija Vakaruose bwgį iMalį, 
kuomet Rūsijbji' ji irisai 
slapta. Europe?' fti-dii 'stiprėjo, 
vis daugiati riefųt gąudąyo. par
lamentuose, net atsirado keliai 
į valdžią (Frąncijop)? darbinin
kų klesos viršūnės šį tą gauda
vo iš koloniją eksploatavimo, 
jos likdavo sųihtęrešuotos Savo 
šalies imperializmuir kapitaliz
mo gerove. Parbininkų, klesos 
viršūnės pradėdavo suauįt 'su 
kapitalizmu.

Tas viskas veikę. Yąkavų Eu
ropos | ^ocialrderiiokratiją, 
dešinėjikną. 
brendo f visi

LH! . ■ ’ v 1 in •/ v ;Parazitai Dreba Prieš , 
Komunistus. • A ; , .

Chicagos kunigų “Drau 

numarino ir gražiai palai
dojo visą Kofnuriištų Inter
nacionalą, saūšio 23 d. iš- 
gąstingu topu praneša, kad 
“Latvijoj konĮųništai vis la
biau ima nerimti”. , ir kad 
“Shanghajaus ; gyventojai 
komunistų sukilimo bijo.” 
Štai tos dvi įdorfiios žinu
tės:

RYGA, saus. 23.— Pastaro
mis dienomis čia komunistai 
labai pradėjo nerimti. Jie 
skleidžia prieš- valdžią atsilie
pimus. Darbininkus gundo 
valdžią sugriauti ir sovietus į- 
vesti.

Latvijos valdžios parėdymų 
policija komunistus kaip čįa, 
taip kitur gaudų, suima ir į 
kalėjimus uždaro.

SH AN GHAb r Kini j a, saus. 
23.— Ramieji; :^o;miesto gy- 

' ventojai komunistų sukilimo 
bijo. <
i Yra žinomą; ^d čia galybės- 
komunistų suplūdę. Kasdien 
daugelis jų atvyksta. Kasdien 
visur skleidžiami' ‘ j ų pragai^ 
tingi atsiliepimai.) '
Vadinasi, pirmesni “Drau< 

go” poteriai, kąd komunis
tai išnyko arba baigia nyk
ti pasirodė’ Hlėlūgingi. O 
kas blogiausia, kad tas reiš-

cagos kunigų Drau- bia 
kuris jau daug sykių još

“Tarpininkas,” Naujas 
Laikraštukas .

- Nesenai So. Bostone pra
dėjo eit laikraštukas “Tar
pininkas” magazino formo-

kadangi jo moteris yra Ameri
kos pilietė, gali gauti tik nekvo- 
tinę vizą, jeigu apsivedė prieš 
gegužės 3 d., 1928 m.; jeigu ap-i 
sivedė vėliaus, jis gauna tik pa- 
rinktinę vizą.

stovio, arba nepilnamečiai vai-

tai, kurių rankose buvo vai- kia, jog “Draugo” redakto- 
džia, suruošė skerdynę ir riui vis dar reikės šauktis 
paleido kaizerinius / žmog- prie pono dievo, kad jis su- 
žudžius skersti komunistus valdytų tuos komunistus.

Apie Bolševizmą ir Menševizmą
(Tąsa)

Nuo reakcijos metų, prasidė
jusių po 1905 m. revoliucijos, 
kova tarp bolševikų ir menše
vikų smarkiai paaštrėjo ir už
sibaigė tuo, kad abi partijos at
sidūrė įvairiose barikadų pusė
se: bolševikai. — revoliucinio 
proletariato pusėj, o menševi
kai—liberalės buržuazijos pu
sėj.

Vadinas, ir bolševikai ir men
ševikai—tai proletariato revo
liucinės ktjyoą. ir prpletarinęs 
revoliucijos - Vaisius. Tik ku<> 
met bolševikai glaudžiai susiri
šo i su proletarine revoliucija, 
menševikų likimas glaudžiai su
sirišo su tais, kas buvo, prieš 
proletarinę revoliuciją.
Vakarų Social-deinokratija 
— Tai “Ramios” Gadynės

Vaiįįuš • ■ /
Rusija nuo 1903 ik| 1918 me

tų pergyveno du imperialistiniu 
kąru ir tris revoliucijas. Tas 
yiskąs negalėjo šiaip.ar taip ne
veikt darbininkų judėjime, tuo 
labiau, kad ir 1905 m. ir 1917 
m. vasario revoliucijose, nors 
jos buvo buržuazinės, pirmais 
kovotojais buvo proletariatas, ir 
jos ėjo prie proletariato hege
monijos. Pagalios trečioji re
voliucija, 1917 m. Spalių revo
liuciją buvo, proletaripė. Visai 
ką kitą, mes matom Vakaruose. 
Tenai ėjo “ramaus” vystymosi 
gadynė. Kapitalizmas auga, 
kartu su juo auga proletariato 
skaičius, stambioji pramonė pa
dedą proletariatuiJ organizuotis,

kuriasi plačios profsąjungos, 
darbininkų klesa šį-tą iškariau- 
ja ekonominėj dirvoj ir naudo
jasi šiokiomis tokiomis politinė
mis laisvėmis ir teisėmis, gau
tomis iš buržuazinių revoliuci
jų, kada proletariatas visuome
nės gyvenime dar i nelošė tos 
rolės, kurią jis lošė Rusijoj pra
dedant nuo 1905 m. revoliuci
jos. Rusijos, pramonę smarkiai 
plėtėsi, su tuo didėjo Rusijos 
darbiriinkų klesos ; Skaičius ir 
reikšmė ir ji čia pat susidūrė 
su carizmu. Net tik siek-tiek 
•platesnė . ekonopi’ine Lpva kiek
vienam žingsny-jungėsi su po-

:s, te
kumų

„ JOS
Jau'Mkt karrif su-1 

elementai kad.su-

ne priguli prie parinktines kla
sės >po kvotos įstatymu.

■( . Parsitraukimas Šeimynos.
; 1 Amerikon >
Klausimas: Išgyvenau Jungt, 

Valstijose keturius metus ir iš
siėmiau savo pirmas popieras. 
Sulaukęs kitą metą galėsiu tap
ti pilfiu piliečiu, ir galėsiu par
sitraukti savo žmoną ir vaikus 
kaipo nekvotinius imigrantus. 
Bet aš noriu kuogreičiausia 
juos parsitraukti. Ką pataria
te daryti? Ai’ dabar imti žing
snius juos parsitraukti, kaipo 
parinktinius imigrantus po kvo
ta (ries šeimyna apsigyvenusio 
ateivio), arba laukti, pakol tap
siu pilnu piliečiu?

. O. L., Scranton, Penn. 
Atsakymas: Prašymas pa- 

rinktinės kvotoje vizos visai ne
kenks kitam prašymui, kuomet 
.tapsi Amerikos piliečiu ir rei
kalausi, kad šeimyna Amerikos 
piliečio būtų įleista. Kas žino, 
gal jiems tuoj bus išduota pa
rinktines kvotos viza.

Form 575
Klausimas: Noriu prašyti pa- 

rink;tinės kvotoje vizbš ' mano 
ŽmppąL Turiu tik pirinas po
pieras. j'Kur turiu pasiųsti pra- 
šymąįiĮri kokioj Torino) ? '

; JL N.; Stafford, Conn, 
i Atsakymas: Turi gauti ir iš

pildyti form 575 (Declaration 
Regarding Last. Ęntry into the 
lUnited States). Tikrai pažy- 

c, ’ . - o i i mėk, kada atvažiavai į Jungt.Senais karę rbuyęs 2-S}Si:Vilsti.a3_ Jeigu' „ežiuai> kada 
Internaciona as taikės! savo ve.- i t ažiavai. parašy£ Fweigll 
kimu prie 'galimybių ; l L Information Service,
dabar naujasis 2-is internacio- „ fourth Avenue, New York 
nalas nesrtenkina ta rolei Da- ci(y aduodant 'kiek tik lint 
bar mes-gyvenam karų, ir.re-■ informacijų _ iS kur išvažia. 
yoliucijų gadynėj, todėl ir jis'^ kada įšvažiavai> j katra uo. 
tun but pritaikytas prie, naujos, atvažia'vai ir vard'a laivo ar. 
gadynes. Jei seniau 2-is Inter-;
nacionalas vien kliudė masių 
mobilizacijai proletarinei revo- 

amo

{ Kq1 kas mes aplaikeąie tik
.. . , .. ..J

biznio reikaluose* i yra dak
taro J. Landžiaus-SeimOur 
straipsnis apie sveikatą; lie
tuvių rašybos lekcijos;* ke-K 
lėtas eilių, vienos su noto
mis, ir šiaip neblogų pasi- , 
skaitymų.
•: Antras numęrįs daro šva
raus įspūdžio.

------------------ ,------ —k.

JUOKAI NE JUOKAI!

lesew v Jos uždavinys — kliudyti

munistus, remt visokius kęmu- 
nistų priešus, tarnaut hurziazi- 
jos surėdymui ir visais" budais 
trukdyti-darbininkų, masių rin
kimą prolętariųei ręyojiųcijąi.

liucijai įtiter
darkymu/ tair
sižadėjo, ir sudarkyto ^marksi^* 
mo iri dalyvaują • atviroj kovoj 
prieš revoliucinį judėjimą. > . ♦

Ir kudritef
matom prole t;
kaipo jėgą, m<

ba laivo kompanijos.
Form 575, tinkamai išpildy

ta, turį būti pasiųsta į imigra
cijos stotį, kur buvai įleistas 
(jeigu New Yorke, tai Commis
sioner General of Immigration,

■ ........................ ,

pasirodo, kaipo jėga, padedanti 
bui’ŽUMijai inobilizuotis prie

4 -̂---------------------------------- ——&CLCA—

GAVO PROGĄ ATSITEISTI
Kartą tūlon valgyklon įėjo 

vyras ir užsisakė stoiką su kep
tomis bulvėmis.
/‘Gerai/’ sako patarnautojas. 

“O ar imsite ir porkčiapo su 
žirniais?”

“Ne, ačiū.” ’ 5
“6 gal puikų vėžį arbą kreb- . 

sų virtynę kartu su steiki!?”, t ,
“Ne!” . J *
“Keptų plekšnių su sriubą 

gal .atnešt?” ; .
“Nenoriu, sakiau jau!”
“Labai puikių grybų turime;

bliųdelį su....” v f
Tuo tarpu valgyklos savinin- -^ 

kas pasišaukė tą patarnautoją 
ir sako:

“Kaip tu drįsti tai,p kankinti 
tą svečią, tokiu bjauriu būdu iš 
jo tyčiotis!?”

“Tamsta, ' aš visiškai jį ne- . 
kankinu, 
jas. 
ryti, 
mie, 
kaip 
yra mano barberys.”

, Surinko Barkus.

” atsakė patarnauto- 
“Aš tik stengiausi pada- 

kad jis jaustųsi, kaip na- 
arba, teisingiau pasakius, 
aš pas jį jaučiuosi. Jis

Al

_ _ ibbiližuojąfičiąkontr-reVoliučinio veikimo.
bo mases ^rol^tWhlei^’ieVoliubLi “ L 1 <Tąsa bus) 

jfZ. An daruti s.jai, tuo pat metu^hienšė^izhias

San Angelo,. i Tex# - 
Henly, W. E. Shytles ir Dbn 
Frazee užsimušė 'susikūlus 
jų orlaiviui bandaht nusilei
sti; '
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SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

IN THE SPIRIT OF LENIN—FIGHT ON!
On January 21, thousands bosses’ war. TURN THE IM- 

orkers, young, old, work-; PERIALIST WAR INTO A 
children, in every corner CIVIL WAR!—Lenin cried to 

In 1917

At this time, when the bos-

600 Prisoners Revolt in 
Philadelphia Prison

With shouts of “We want 
food” 600 prisoners angrily 
stormed their keepers on Fri
day, just after finishing a 
breakfast of mush and junk.

The conditions; must;have been 
pfetty rotten to have brought 
such a response from the ter
rorized prisoners.' ; I ū » i

The conditions in all jails 
are the same. ; The places are 
old and dirty. The capitalist 
prisons do not make better 
men of those men forced to 
steal because of the bad con
ditions in this system.

In the Soviet 'Union the pris
oners are treated better, and 
taught to become better men, nes už penkių blokų nuo mano biznio 
and producers for society. Not kostumieriai ateina ir saujoms po 
till we overthrow capitalism 
will the causes for crime be 
removed.!

U. S, IMPERIALISM THE MURDERER!
i Documents made publip at i because he was carrying on a 

Mexico show that bosses’ pa- militant light agąinst the 
two days before the American imperialists. He was 

7 organizing the5 Ctfban workers 
to fight against American im
perialism.

( Workers’ 
mušt- carry

pers, 1 
murder the brave Communist 
to prepare the Mexican work
ers, and to justify the plan to 
murder the brave Communist 
leader.

By the protest of the work
ers President Gill was forced 
to remove the Chief of Police, 
Quintana, from office. Quin
tana had been bribed by the 
Cuban government to hide thp 
real murderers, and to make 
up a false charge.

As soon as Quintana was 
discharged the fake witnesses 
confessed that they had been

We

Get a 2 month’s . get-acquainted 
ad: 10c. 
Name . 
Address 
City-----

CASTON ROPSEVICH
t ■ 1 *

i—■— Stjate

‘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,of 

ers’ 
of the earth will hold big de- the Russian workers, 
monstrations, for this day will the Russian workers threw 
mark, the fifth anniversary out the Czar. The Menshev- 
of Comrade Lenin’s death. :iks—the yellow socialists— 
There is not a country in the j wanted to give the govern- 
yorld where the workers williment into the hands of the 
not do something to show their bosses. But the Russiah 
bosses, that they remember workers and peasants under, 
their leader, and even though the leadership of Lenin and 
he js dead, they still carry on the Bolshevik Party rebelled 
the/fight! jin October and freed them-

Lenin was born on April selves from the yoke of the
23rd, 1870. Lenin’s brother, j Czar and the bosses. They 
Alexander, was executed by , established the first, real Work- 
the Czar for revolutionary ers and Farmers’ Republic in 
activities, when Lenin was yet the world, 

♦a boy. His brother’s death •
made very strong impression ses are preparing for a new 
on Lenin. When Lenin enter-1 war, every workers’ child must 
ed the university he immedi-,remember what Comrade Le- 
ately got into the revolutionary nin said, and carry on the 
activities, and not long after;fight for which he died.
was expelled. , “ORGANIZE THE CHIL-

Lenin always took part in DREN,” these are the words 
the activities of the workers, of Comrade Lenin. He knew 
he organized many strikes for that just as the workers need 
better conditions. It was not a g00d Party that can lead l r , 4 ,
long before the police arrested them in all their struggles, solforced to make the hes be" 
Lenin. 7 
for a long time, and then ex- organiZed in a strong organiz-Į 
iled. Lenin during this time,!atiOn that will lead them in' 
as later was actively leading ap their fights against the' 
the organization of the Bol- bosses. In the spirit of Lenin, j 
sheviks.

After the failure of the I join the YOUNG, PIONEERS.' 
1905 Revolution Lenin and the and help carry on our fight. 
Bolsheviks did not lose cour-j Comrade Lenin is not only 
age and hope. Instead they the leader of the workers and 
renewed their efforts a thous- workers’ children in 
and times, 
aim in life—to free the work
ers from their oppressors, the 
bosses. He knew that for this 
it-fivas necessary to' build a 
strong Bolshevik Party that 
wpuld be ;ready to lead the 
W(X*rfers all the time.

When the Bosses’ war broke 
\ out in 1914, just like Liebk- 
’ necht in Germany, Lenin po

inted out to the workers in 
I Russia that this war was a

He was imprisoned the workers’ children must be:caus.e, ,they we.re tolA 
would be severly punished if 
they, told who the real mur- 
Iderers were.

The Mexican workers are 
every worker’s ’child1 should >'avin» bi« tJ™£est d£,monstra- 

’ tl0ns everywhere. They are

Russia, 
Lenin had one Lenin is the leader of the 

zx zx 4- Lx /x «• r zx x» 1 ' 1 _ • 1 _ _ _ •workers in.every land!
Workers’ children! 
on the fight of Lenin!

Fight AGAINST BOSSES’ 
WARS!

STAND BY THE SOVIET 
UNION!

BUILD A STRONG WORK
ERS’ CHILDREN’S ORGAN
IZATION!

JOIN THE RANKS OF 
THE YOUNG PIONEERS!

Carry

THROUGH NIGHT AND DARKNESS

fighting the American bosses 
Who control the Cuban gov
ernment? Melia was murdered

children!
on a stronger 

fight- against the American 
because he was carrying on a 
American workers’ children 
that the same bosses who ex
ploit their fathers, murder the 
workers’ leaders in Latin 
America, so that they can en
slave the workers of these 
countries!

Fight against the American 
bosses!

Fight against bosses’ wars!
Join our ranks! We must 

be united to carry on a more 
militant

JOIN 
NEERS!

Stand 
ers • and
in their fight against the 
American bosses!

struggle!
THE JYOUNG PIO-

by the Cuban work- 
the Mexican workers

penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

■ ‘ M^ J. J. Urbszo,
IS'? Street, 
I‘awrcįice’ Masf5.>

I 1 8avo krautuvę 
kas mėnesis po 

' kelioliką šimtų 
ĮI parsitraukia. Net

1 tolimą St. Louis 
i ,(Mo.) A. Lepo-

John ;Naujokas nis, 2759 Arsenai
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandbah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, rie tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Štaruose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
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 i ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmolraine.

Reikalaujant, adresuoki!:

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

Baigės PhilĮadelphijos muzikos kon
servatoriją, .duoda lekcijas ant smųi- 
kos. Norihtieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais, smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o ' gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. I Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių Ugui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų., ir pečių •’ 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- £ 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- £ 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

Letter Box Question Box
Dear Comrade: ' . ' . ' ' ' 1 L 1 What great American Com-

Here is the ending to the story umųųist, a leader of the workers, died
written by the Los Angeles Pioneer.

Dick was very sad whfen 'ne left 
the įoffice. ( He ha,d a good idea. It 
was', jo s?e bis friends qf the'tftill. 
When he' met them hbtdld them 
how the foreman had itrėated him.

Then he told them that they too 
might get sick some day front work
ing in the mill. They too might be 
sent home, and left without a. job. 
Dick told them to organize and 
fight. His friends asked him, “How 
Should we fight?” He answered, 
“Let’s rebel against conditions. If 
we didn’t work, the bosses could not 
run their mills, 
strike!” 
They won 
job in the

DORIS

in March, 1927 What dp you know 
about him? ' ■' -vj I

2. Who is the president of the 
new Needle Trades Industrial Un-

,3. Who was the leader of the 
Cuban Communist Party that was < 
just murdered? ■ < t •,

4. What was the first government 
that was a real workers’ govern
ment? Was it successful?

5.
kers’

Who is the president of work- ! 
Russia?

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ

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

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

SKAITYKITE , IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ” ’

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta'

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO
• PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKĄI

DR. ZI NS
no EAST 16lh ST, N. Y.

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

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

Let’s go out on 
They did as he told them, 

their strike, and Dick a 
mill.
TUCHINSKY, Age 9.

Puzzles :

Mathew P. Bellas 
' (BIEX.tAUSKAS) ' ' ‘ ' 

UNDERTAKER
r IZ A ATTTmun Meš išmokiname taisyti ir valdytiLIUj 1 U V 1S1\A AU1UMU- automobiliais į trumpinusį laiką.

BILIŲ MOKYKLA. ..............

On the 24th of May, last to fly again. After a few 
year, the airship Italia hopped į days another Swedish flyer 
from Snitzbergen starting its'came to his aid, and lifted I

[ the North Pole. The him frOm the ice. From that
---- ... was very unfavora- time on a„ other attempts to ten)

4-u l rxv, xx»..xx j ~ You have to got up ut 5 o clock in
į land on the ice were made in the morning and work hard until
vain.

Two other rescue expedi-^on has to get the cows, milk them, 
tions were lost for a long time

irom Sd! 
flight tol 
weather 
ble. But the Fascist General, 
Nobile wanted to place a. pap-1 
al-blessed cross, and a mess
age from Mussolini, the mur
derers of workers, and to raise 
Italian banner over the North 
Pole on the exact date of It
aly’s entrance into the war in 
1915.

Everyone, Including a young 
Swedish professor, Malgrem, 
that kneftv anything about the 
science of weather, warned,to the mighty Krassin, as the 
against starting the trip on 
thąt day. In spite of all these 
warnings, Nobile hopped off 
fe 'his flight—but, alas! For 
a long time there was no news 
from the unfortunate ones.. . . 
Finally a flyer sighted a red 
tent on the ice which shelter
ed Nobile and his crew.
. No sooner was this news re
ceived, the rescue expeditions 
jwere sent from all points. 
/Flyers from Norway, Sweden, 

- and^Germany hopped off. 
z From the Soviet Union two 
i icebreakers, the Krassin and 

the Malygin set out to aid the 
Italia. The Krassin is the 
largest icebreaker in the 

It has such high-

readers are on the job—and

But we

world.
powered 
caiMfeut 
at one time.
. ’ The first to make a success
ful landing on the ice near 
the tent, Was the Swedish fly
er, Landborg. Nobile let him
self be rescued the first. Af- 
tfrULanborg had brought him 
to Safety in his ship, he went 
back and landed on the ice

Dear Comrade:
The farm life of a Pioneer is rot- 
„!
You have to get up at 5 o’clock in 

.........................1 
,11 or 1 2at night.
I First thing in £he morning a per- f V. A M 4>XX 4 Tlx 4- Kt ZX *VX
' feed them, feed the pigs, calves, and

- J chickens, and, etc.... Then one 
To this day, the famous ex-, has breakfast. The next thing is to 
plorer, Amundsen, is stranded ;wash d*?hes> clean house> an(l some 
somewhere. He just as the Why do workers’ children and Pio- 
others, had gone off to search neers have to work so hard? Why 
for the unlucky crew. '. , ,.. . ., - .nch children that nde around 

All eyeą were turned to the nice autos?
Russian icebreakers, especially . yours’ „1 A YOUNG PIONEER on a Farm.i to me niigncy Jtvrassin, as me < 
jlast remaining hope. Slowly! 
i but surely, the Krassin was 
making its way through icy 
barriers. Several, times the 
ship sank into the ice, and 
could not move. One time a 
screw got, loose. But untir
ingly the ship pushed ever 
forward. On board the ship 
airplane supplies were car
ried. One day, while on a 
search flight, the Soviet fly
er Tschuchosky spied the 
stranded ones. Quickly the . u
Soviet ,fIyer signalled the news ‘| ucb a weaP°n ls the 
to the Krassin. When he 
flew, out into the fog, he was 
forced to make a landing on 
the ice. The wings of the 
plane were badly hurt.

machinery that itjthe crew had to land, 
through 4 m. of ice

All 
The 
was, 
First

first message they sent 
“Don’t worry about us. 
hfelp the others!”

And how well the Krassin 
succeeded in doing this! In
deed it rescued other expedi
tions that had been lost till 
that time. Only Amundsen is 
still stranded. No one knows 
where.

the second time. But this 
s he^injųred his plane so 
ly, that he was not able

We must all be 
the Krassin I What 
Fascist Nobile been!

proud of 
a coward

He was

more things.
Why do workers’ children and^Pio- 

can’t they have it as good as the 
in

THE WORKERS’ CHILDREN 
NEED A WEAPON

In their struggle
Against bosses’ wars
Agaihst the bad conditions in

the schools. v . 1
For the support of the

ers in their figth
Against Child Labor
Against the BOY and 

SCOUTS.
For'the interests of the

ers’ and farmers’ children?

work-

GIRL

work-

YOUNG PIONEER 
(Old name was YOUNG COMRADE) 
Read It!—Spread —It!—Build It!

The i 
keep us busy with the letters and 
answtors to the puzzles, 
ddn’t mind it at all. The YOUNG ■ 
COMRADE CORNER wants to hear 
from all of you—so get to work and 
write us a nice long letter.
• Who said this?
FUTURE - THE - TO - BELONGS- 

THE!

WOW! THE NEW “YOUNG PIO
NEER” Iš OUT AT LAST!

AND IT’S SOME ISSUE!
You all remember how good it i 

was when it was a “YOUNG COM- ; 
R1ADE”—now it has become a 
YOUNG PIONEER! BETTER than 
BEFORE!

good
Len-

some

Do you want to read some 
Russian stories about Comrade 
in ?

Do you want to know what 
PIONEERS did in JAIL?

Do you want to learn a Russian 
PIONEER SONG?

Po you want to read dožens and 
dozens stories about thė Workers and 
the workers’ children everywhere ?

Then—-HURRY UP AND SEND 
FOR THE “YOUNG PIONEER”!

t i l J , < i > ; . • ( i
•----------------------------- -—.—?-------- :-------

the cause of all (the trouble,! 
and yet he made sure to be 
rescued first!

Brooklyn LABOR lYCEtIK
©ARBININKŲ IŠTAIGA.

»m!8s dėl Balių, Koncertų, 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tA 
Pulkui stalčius su naujaisiais

KAINOS PRIEINAMOS.

—959 Willoughby 
, Tat mj SUM*

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant / visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūditno valandoje šauki
tės pas mane. Pas inane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą. • \ -■

1023 Mt. Vernon Street 
PHILAPELPHIA, PA.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

■ ikstagg ;

5043

automobiliais 1 trumpiausj laisą. 
Mes gYaftMtUojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas ųiokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. yaka- 
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. I.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

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.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
po j e.

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
Arti Bedford Ave

Brooklyn, N. Y.

FORNICIAI 
j PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
I PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
| Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
Jme negirdėtai žema kaina ir veltui pri
ll statome j namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkčie.
(Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
Ime daugybę puikių rakandų del pasirin- 
| kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Redford ir Driggs Avenues 

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



* Puslapis Ketvirtas

• Pašautas krautuvniiikas ir 
naujo šaukimas, turi būti prisiųsta suskaldyta galva moteris nu-

Pirmadienis, Sausio 28, Ii

1

S I A T..W.XU. N ir provokacijos mazgo ir, jį^nybės,” kur tilps minimas ąt-. L A< lianai Iiwetu Daugiau bušiuoineu a mezgęs, kursm Pne 
n / kuopos skaldymo ir mėtymo na

rių iš Susivienijimo, štai jo 
tas mazgas: “Grįžus ‘nuskriau
stiesiems/ 14 kuopoje atgimė 
pirmiau ėję ergeliai. Kuopos 
susirinkimuose vėl eina betvar- 

Į 1^0 v
Sentintas' r®ta išsibodėti.” Kaip šis, di- • J?*?0, jtatataio “Vienybės . __ 

.. 'dėsnio melo bei provokacijos ir i jtakdjai šio Draugijos tarimo, 
to-’*- • i ’ 1 ’ m Itai specialiai išrinkta Draugi

jos komisija turi paimti ata-

Savo Organizacija
Lietuvos Sūnų Draugijai, 29 vežti ligoninėn; krautuvninkas 

vargiai pasveiks.
Pas ,tą krautuvninką, Ben

jamin Williams, labai daug lie-
šauktas d. J. Puzinas irgi to pa
ties, kaip ir d. Lukošius, parei
kalavo, bet p. Vitaitis ir jo rei-j 
kalavimą ignoravo. I .
iš eilės buvau iššauktas aš. “Ari
tamsta gavai atvirutę?” klausė didžiausis nachalas nebepasaky-

Taip,” . atsakiau r triukšmada. tinkamą advokatą pavedimu!
7 riais vra žinomi tik sandarie V1S0 dalykO išsprendimui per w Ixlctlo y 1. ZilllOIIll Llik odXlUcvX i ♦ y i » •

Endicott Št., Worcester, Mass., 
priparodymui, kad tas yra for- 
mališkai atlikta.

.A*s Lietuvos Sūnų tuvių imdavo produktus ir sa- 
Draugijos reikalavimas nebūtų i kydavo, kad jis viską parduo-

Ją vėl kelia tie, kurių no-j išpildytas bėgyje 30 dienų nuo da pigiau, negu kiti, 
ižoihnrisii ” TTain sic h;_ ’ laiko įteikimo “Vienybės” re- Baltimorės VaiBaltimorės Varguolis.

DARBININKŲKALENDORIUS(Pabaiga)
“SLA. 14 kuopoje irgi smar

kių frakcinių ginčų ir nesusi
pratimų ėjo. Jie prasidėjo, ro
dos, dar prieš užpereitą Seimą i 
ir tęsėsi veik du ištisu metu. 
SLA. 14 kp. pilną vadovybę ren
gėsi paimti ‘progresyviai.”'

Jeigu p. Bajoras žino,
14 kp. kokie/ten ginčai prasidė
jo dar prieš užpereitą Seimą, 
tai jis turėjo žinoti, kas briovė- 
si bei kas gelbėjo įsibriauti į 14 
kp. vadovybę, nes centras ir 
“Tėvynės” redakcija buvo kuo 
teisingiausiai informuota. . Bet! 
jeigu p. Bajoras rašo tą, ko ne
žino, ar gal tyčia sau pasivelijai 
neteisingai rašyti apie SLA. na
rius, gerai žinodamas, kad jo 
apmeluotiem nariam nebus duo-' 
ta “Tėvynėj” vietos pasiteisini
mui, tai dar kartą, nors paša
linėj spaudoj įsiprašęs, bent 
dalinai pakartosiu.

Prieš užpereitą seimą, SLA 
14 kuopoj sandariečiai per du 
susirinkimu darė įvairiausias 
intrigas ir smurtą vartojo iki 
išrinko savo žmogų į Senno 
delegatus. Tas sandariecių 
smurtas ir intrigos privertė 14 
kp. narius parašyti protesto re
zoliuciją prieš kuopos valdybą, 
po kuria pasirašė 50 narių ir 
pasiuntė P. T. Bet P. T., vie
toj sudrausti 14 kp. valdybą, 
pasikėsino išmesti iš 14 kp. tuos 
50 narių, pasirašiusių po pro
testu.

1927 metam 14 kp. neberin
ko sandariečių į kuopos valdy
bą, nors jie ir su lapelių pagel- 
ba save piršosi. Bet P. T. ne-jmai}ęs: 
užleido naujai valdybai užimti j sakiau : 
savo pareigų, sakydama, kad . sįu- ” • i i o i rrvi

p. Vitaitis. “
aš. čia matėsi^ kad Vitaitis, 

kad' statydamas tokį klausimą, norė
jo įrodyti esant mus kaltais už 
tai, kad mes pasirašėm po pro
testu, kuriame, tarpe kitko, bu
vo paminėta, kad nei visį nariai 
gavo atvirutes. Toliaus p. Vi
taitis manęs klausė: “Ar tams
ta matei poną Zdanį balsuo
jant?”; Ąš atsakiau “ne.

BRIDGEWATER, MASS. 1929 METAMS
čiai. šį triukšmą, del kurio p. 
Bajoras tiek daug nesąmonių' 
prirašė, sukėlė irgi sandarietis 
p. Žukas, nėpriimdainas teisėto, 
Susivienijimo reikalais įnešimo.
Tą įnešimą davė irgi ne tie, ku- * 
rių p. Bajoras, norį nusibodėti, 
bet tįe„ kurie; dar ųebutvo iš 14 i i • » x

susirinkime i pariai. protestavo j i k^ tlei mūsų taip riebiai 
už davimą balso nepilnam na- aP_mokami redaktoriai; pavertę 
riui — d. Zdaniui ir . girdėjau, niūsų organą ,‘Tėyynę” . į jCokia 
kaip fin. raštininkas Banionis nau(la iš j o.s skaitymo. . Kokią 
norėjo neteisingai įtikinti na- naU(lą ji neša Susivienijimui? 
rius, kad d. Zdanys yra pilnu tokios padėties galėsime i&el- 
nariu. čia Banionis pertraukė tĮk. tada, kad mes, visi SLA 
mano kalbą ir besiteisindamas, nar*ai’ Pra^esime daugiau rū-

jant?to Ąš atsakiau “ne,” bet 1 ;
mačiau ir girdėjau, kaip Jtame kuopos išmestu i

• . u.. . • ' to- _...aAa.... i Tin i W t.to m

susipainiojo ir pasisakė žinojęs, 
kad Zdanys buvo nepilnas na
rys. Vitaitis dar manęs klausė, 
kuomi aš galiu prirodyti, kad 
seimo delegatas buvo nelegaliai 
išrinktas, kaip kad proteste pa
sakyta. Į tai aš atsakiau, kad 
tas delegatas negavo didžiumos 
balsų, dalyvavusių balsavime, 
kaip SLA konstitucija nusako 
ir, antra, suskaičius balotus pa
sirodė 11 balsų daugiau, negu 
buvo narių susirinkime, kas 
verčia manyti, kad fin. raštinin
kas bus davęs kaip kuriem po 
du balotus — kaip kad praeity 
tokiuose balsavimuose buvo pa
tirta. čia Vitaitis suriko ant 

“Įrodyk, įrodyk! ” Aš i 
“Jeigu reikės, įrody- 

Bet Vitaitis tuojaus at- 
yra skundas ant naujos valdy- Įsigrįžo į tų kvotimų užrašų raš- 
bos narių, nors ir pačios P. T. itininkus, sakydamas: “Išbrau- 
protokolas liudijo, kad tokio kit Simanausko liudijimą todėl, 
skundo nebuvo.
' Toliau p. Bajoras savo šmeiž
tų rašiny sako: <r

kad jis pąts nežino, ką šįkąs.”
• Dabar tik įsivaizdinkite sau. 

gav^u pakvie'timą tikį keletą 
thdą prieš tą susirinkamą ir

tų rašiny sako: “Ramybės Aš j 
įvykinimui pasauktas tas pats į valahdų prieš tą 
‘taikos angelas’ Pildomoji Ta-i tame pakvietime, nebuvo pasa- 
ryba. ” Tai čia ir Teikia nors kyta, kad aš būsiu tard omas, 
trumpai priminti, kaip ta “tai- Vitaitis iš manęs reikalau
ki’” buvo vykdoma. Gaunu aš ka<* toj minutoj jam įro- 
laišką nuo SLA 14 kp. nerinkto pyčiau tą, kas per sandariečius 
raštiinnko, kad tą ir tą vakarą'buvo praktikuojama per du me- 
ateičiau į nepaprastą susirinki- tu. Tokio nachališko reikalavi
mą, kuriame būsiąs p. Vitaitis mo juk niekas daugiau ir nega- 
reikale pasirašusių po protestu ^tų statyti, kaip tik tas p. Ba
nanų, bet toje atvirutėje nebu- j°ro “taikos angelas.”
vo sakyta, kad yra koks skun- Bajoras Rauda, 'Kad P. T. Teis- 
das ant manęs ir kad aš būsiu su 14 Nuskriatcstaisiais 
ten tardytas. Nuėjęs į tą su-j 
sirinkimą, randu jį atidarytą ir 
p. Vitaitį bepirmininkaujant.

Pralošė
Minimas teismas Susivieni- 

Vitaitis perskaito neva skundą'j*mui kainavo nemažai pinigų, 
su 4 parašais. Bet vienas iš kil° bgdU, reikėjo pridėti neap- 
pasirašiusių, d. Martinaitis, mokamo darbo ir padaryti or- 
pradėjo protestuoti, sakydamas, ganizacijai nemažai gėdos.” Po 
kad jis nepasirašė po '___
Skundu. Tada pradėjo p. Praš-

tokiu tam dar ištesėjęs kelias nesąmo- 
- nes ir pašiepęs teisėjo nuo- 

kevičius melaginti d. Martinai- sPĮ’endį, p. Bajoras^ rauda: “La- 
tį ir melagino, koliojo, kiek kai gaila, kad teisėjas, kuris šį 
jam plaučiai leido, o p. Vitai- reika1^ sprendė, nebuvo tinka- 

, mai informuotas kokiais frater- 
Vėliaus naliais broliais kai kurie SLA 

pasirodė? kad tie 4 parašai bu- nariai jaučiasi! Tuomet gal ir

tį ir

valdišką teismą.
1 Šis reikaląvimas yra siun

čiamas registruotame paštojė 
laiške ir jo kopija paliekama

' Lietuvos Sūnų Draugijos ar-.

Atitaisau klaidą, kuri įvyko 
“Laisvėj,” laidoj sausio 17 d. j 
Korespondencijoj iš Bridge-, 
water, Mass.," aukojusių Seno 
Vinco prakalbose nėra užra-

naudą ji neša Susivienijimui?

pintis savo organizacijos labu. 
J. N. Simans.

WORCESTER, MASS
[čia talpiname nuorašą nuo pasiųsto 

“Vienybei reikalavimo.]
“Viepybės” Redakcijai,

193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

Gerbiamieji!
Jūsų laikraštyje “Vienybėj,” 

25 d. gruodžio, 1928 m.,' ant 
3-čio puslapio, tilpo iš Worces- 
ter’io, Mass., “Seno Nario” 
kriminliliškai šmeižianti ir dis
kredituojanti korespondencija 
Lietuvos Sūnų Draugiją ir jos 
garbės užsitarnavusius narius: 
pirmininką Stalulonį, finansų 
raštininką Tumosą ir vieną iš 
iždo globėjų, šalaviejų. t '

O kadangi Lietuvos Sūnų 
Draugijoje, kuri yra viėna iš 
pažangiausių lietuvių draugijų 
Worcesterio mieste, nieko pa
naša usf kaip yra toj korespon
dencijoj aprašyta; n' " 
nėra/ ir tas jūsų koresponden
to aprašymas yra tiksliai su
galvotas kriminalis šmeižtas, 
pakenkimui _ .

Speciajiai išrinkta komisija:
1 į Stasys y. Bakanauskas,

i J; Motiejaitis,
i į ; ) D, G. Jussius, j 1
Pirm. M. Staliulionis, 

Ižd. Tamošiūnas, 
Prot. Rąšt. J. J. Bakšys.

(Antspauda.)

pyta vardai : • J. Tolivaiša $1 
123c; V. Beržiniene 50c, P. 
Krųkonis 50c. Taipgi neteisin
gai pavardės užrašytaVieton! 
S. J. jĘaralis,' turi būti i S. i J.1« 
KiršliS;; vieton J. Dekanis, turui •
būti J1. Deksnis. . to .

A. Baginskas

Nuskriaustas žmogus
BALTIMORE, MD. Rokiškis.— Gruodžio 10 d. 

iš Jūžintų pil. Černiauskas 
pardavęs paskutinę karvę, 
netikėtai pametė visus pini
gus. Pinigus rado pil. V. 

_________________Kai jis radęs piniginę vartė, 
kelis sykius sėdėjo ir dabar tai matė keletas žmonių, 
daugelis sėdi.

Petras Lapinskas išsėdėjo 9 
mėnesius ir dabar jau sugrįžo. 
Per tą laiką neteko nei savo 
namo, nei šeimynos. Namą 
valdžia pardavė, moteris numi
rė pereitais metais, o tris mer
gaites svetimi auklėja. Jis ( 
pats slankioja gatvėmis iri 
skundžiasi, kad nieko neteko.

a

Jeigu nebūtų blaivybės, tai 
mūsų daugelis lietuvių nebūtų 
nei žinoję, kaš tai yra kalėji
mas. Bet dabar, iš priežasties 
blaivybės, daugelis jų net po

kad joje buvę pinigų. Atsi
šaukus pametoliui, radėjas 
grąžino tuščią piniginę, aiš
kindamas, kad ten pinigų 
nebuvę. Policijoj sustatyta 
protokolas ir byla perduota 
taikos teisėjui. ‘

Draugai! Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 400 
egzempliorių. “L.” Administracija be pa- 
gelbos visų platintojų nebegalės išleisti į 

svietą tą visą skaičių.

Knyga 200 
Puslapių

Kaina

Kopija

Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo
riaus, tuoj aus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokesti galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertes. 
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 ipetų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ir platintojams.

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

(The Mediator)

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

Pašvęstas jnaudingiems patarimams 

čius ir kitus nejudinamojo turto rei- 
_ ___ _2j su gai
šia, ar negalėtų jis parodyti dęm, sveikatos skyrium, įegalįškais 

- . -j j juokų skyęipm'it .angly
rium. Didelio formalų, < ne 

! puslapių. ' ‘Preiiumėrata 
ikpj $1.00, pavienis nu-

.________
ir kitiems. Sausid ntunery telpa la
bai' puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar ‘nie
kur niekas tokios hegirdejo. Būtinai 
isigykit šį numerį. . '

“TARPININKAS,”
W. Broadway, So. Boston, Mass.

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

Pas mus banditai taip įsi
drąsino, kad jau dienos laiku 
užpuldinėja ir net žmonėms 
gyvastis atimdinėja. Sausio 
19 d., 10 vaL ryte, ant Port
land StVj6gv/ užėjo į krautu
vę 3 vyrukai,ir paklausė, kur . 
gaspadorius. Pati pašaukė gas- S.p16 Estat®> Apdrąudą, Morgi- 
padąrių. Tuomet Vienas klaų- kalus. Paįvairintas eilėmis 
sįa, • t- v— r- \ ■ X'-
jiems, tuįčįųs! kambarius,1 
yra i^raiidavojimui. Sdyinin- mažjąu, Fu 
kas pasinė ' raktus ir laiptais 
pradėjo liįti.' ' Tuomet vienas pae^nis°^mužl 

galvotas Krimmaiis šmeižtas, > banditų atkišo revolverį ir »pa- 
pakenkimui Lietuvos Sūnų reikaiayo pimgų. Savim^as, 
Draugijos augimui, bujojimuiils.slgan^^s<,Piad®JOJfekt1, ?a?? 
ir abelniems Jos reikalams. i ditai pajeido tris šūvius į jį.

Kadangi Lietuvos Sūnų Nuo trecių lubų poteris, isgir- 
Draugijk nei vieną savo dorą, į sūviusį ^eidosi žemyn žiū- 
pilnai užsimokėjusi ir esantį 
gerame stovyje narį neišbrau
kė, nebraukia ir neturi tiesos

ir

" dus šūvius^ "leidosi žemyn žiū- 
j1 rėti, kas dedasi, o krautuvnin

ko moteris viršun. Tuomet 
| banditai pradėjo bėgti laukan.

332

pagal čarterį ir Massachusetts Susitikę, krautuvninko moterį, swtowxtomwwwm
stūmė laiptais žemyn. Ji, par-1 < b « • • Vvalstijos įstatymus braukti -

Kadangi Lietuvos 1 
Draugiją nei socialistai, nei 
komunistai, nei jokia kita po-' 
litiška partija bei religijinė 
sekta neužvaldė ir užvaldyti
Drauu’iioto čarteriuoti'^istat^ kuris stov®j° paIei duris ir nu’ Draugijos cartenuoti Įgtaty |Važiav0- Dabar policija jieS.

Kadangi mūsų, Lietuvos Sū-'ko Plgšikų’ bet nesuranda. Ęa-

qfini1 kritus, griebėsi vienam bandi- 
4-imi i it r* lxZv4rxa vi r\v>/A/4 r» w» o nnlnvtui už kojos, norėdama sulai
kyti, tai pastarasis revolverio 
rankena drožė jai per galvą 
kelius sykius. Paskui išbėgo 

ko ‘ nedaleidžia suJjėdo j automobilių,

“Laisvės” Administracija
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

t .: > • i * i . .it

, Su šiaįš paskutiniais užsakymais sykiu prašome pri
siųsti ir mokestį. Taip pat prašome draugų greit 
atsiteišti ir,už pirmesnįųs užsakymus. Nes dabar

. to į./♦Laisvei” labai reikalingi centai. ’s
j

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. | Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną J)iznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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.

—----- -
į Lietuvaitė Fotografistė

. Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
vojų Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9;30 iki 
5 vai. po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

nu DraūgHoie iokiu “žulikvš- sirodS> kad ir automobilius bu-l. 
čiu” ir “suktvbiu ”Jkain iūsu vo Pav°Ktas nu0 kito krautuv-' 
cių ir SUKtyoių, Kaip jūsų . ; Krautuvninkaq turėto I 
korespondentas sako, iki šiol nn ‘ c1[-a ... .... JOI?, . _ . . . . pas save $150, bet banditai ne- Įnebuvo ir nėra, ir visos kny- 1 . to /. .. ?__ v . -. L. '' spėjo juos paimti. I

mai informuotas kokiais frater-
spėjo juos paimti.

tis, būdamas pirmininku, ne
draudė Praškevičiaus.

gos, kaip finansų, taip ir pro
tokolų, randasi gražiausioj 
tvarkoj ir pilnai prirengtos 
parodymui bent momente;

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

MENDELO
Išbandykite šiandien

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

vo ant vieno popieros šono, o 
skundas ant kito šono. Į tą su
sirinkimą buvo sukviesti visi 
sandariečiai bei jų pritarėjai, 
nekurie nebuvo nė 14 kp. na- 

‘ riais ir buvo pakviesta 28 pasi
rašiusių po protestu. Paklausus 

. Vitąičio, kodėl ne visi nariai 
pakviesta ir kodėl ne visi nė tie 
pakviesti, ant kurių čia skun
das skaitoma, p. Banionis pa- 

/ aiškino, kad iš apskųstųjų jis 
; pakvietęs tik gabesniuosius, vi

so 28- Čia paaiškėjo, kad pir
miausiai norima nusikratyti tie 
28 “gabesnieji.”

; • Vitaitis pradeda tuos “gabes
niuosius tyrinėti, ” statydamas 
jiems supainiotus klausimus ir 
jei kurie nepajiegė tinkamai at
sakyti, tai sąndariečiai kvatojo, 
lyg proto nustoję. O gal jie tik 
tam ir buvo pakviesti?

Vitaitis iššaukia d. M. Luko- 
. šių ir jam pradeda statyti tuos 

pačius klausimus, bet d. Luko
šius paprašo iŠ Vitąičio skundo 
kopijos ir reikalauja, kad Vi
taitis laikytųsi SLA konstituci
joj nurodytos tyrinėjimo proce
dūras. Bet p. Vitaitis, visiškai 
nieko nepaisydamas, savotišku 

, tonu surinka ant d. Lukošiaus: 
tamsta turi atsakyti į ma- 

toįrio' ĮęlAusimus, .tai viskas.,” Iš-

! Tuomet gal ir 
jo nuosprendis būtų buvęs kito- 
kis.”

Tai tau, Pranukai, ir devinti
nės. ] 
si du iš 
advokatų, čia buvo prisiųstas

P. T. turėjo pasisamdžiu-1 ka*P lygiai mėnesinės, trijų 
geriausių Cleveland mgl'^U. pusmetines ir meti- 

, nes finansų sekretoriaus at- 
« New Yorko’p? Vitaitis“ kuris “c.h.^e' o.-.
čia “darbavosi ’ ’ apie porą sa-1 
Vaičių ir tiem,poneliam, (kaip ir. 
Bajoras pripažįsta) reikėjo iš
mesti didelė sumą mūsą sunkiai 
uždirbtų pinigų. : Taip pati vie-> 
tos sandariečiam, p. Žukui ir 
Banioniui, kaip atskaitos rodo, 
išmokėta po $40. Na, ir. tie vi
si P. T. pasamdyti ir riebiai ap
mokėti ‘poneliai nepajėgė irUtuo į 
menku dalykėliu teisėją pain-* 
formuoti! Bet aš p. Bajorui 
užtikrinu, kad tie vyrai darė 
viską, ką jie išmanė ir galėjo! 
Jie per dvi dienas prieš teisėją 
skerėčiavosi, padarydami net ir 
gardaus juoko patys iš savęs. 
Pavyzdžiui, p. Žukas, norėda
mas, kad P. T. protokolas nepa-* 
tektų į teismo rekordus, norėjo 
teisėją įtikinti, kad “Tėvynė” 
yra tik taip sau laikraštis, nie-j 
ko bendro neturintis su Susi
vienijimo reikalais. Kas gi be
galėtų didesnį juoką iškrėsti?

Baigdamas savo šmeižtų ir 
visokių nesąmonių rašinį, pj. 
Bajoras prieina prie paties me-

Ir kadangi Lietuvos Sū- 
hų /Draugijos visi atsakojmin- 
gi už turtą nariai randasi po 
“insurance” kompanijos bond- 
sais, kas apsaugoja Draugiją 
nuo “žulikysčių” ir “vagys
čių,” kaip jūsų koresponden
tas kalba;—

Todėl pometiniame susirin
kime Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos, 8 d. sausio, 1929 
m., tapo nutarta :

1. Pareikalauti nuo “Vie
nybės” redaktorių, kacl jie, 
arba to laikraščio leidėjai, 
ūmu laiku susižinotų- su savo 
korespondentu ,rSenu Nariu” 
ir drauge tą kriminalį šmeižtą 
atšauktų bėgyje 30 dienų nuo 
laiko gavimo zšio mūsų reika
lavimo, po draug patalpindami 
šį mūsų laišką.

2. Atšaukimas turi tilpti 
ant pirmo laikraščio “Vieny
bės” puslapio, aiškioj vietoj ir 
žymiomis raidėmis, kąd “Vie
nybės” skaitytojai tą galėtų 
matyti,.

3. Kopiją laikraščio “Vie-
Varnas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas. /( Tel. Stagg 6533

fMENDELO'

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU
... ...........

/ Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. llthxSt. \ Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą įšsiuntinėiąme, kaipo 

užsakymus (orderius).
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VIETOS ŽINIOS

\HUDSON, MASS.antru kartu

MOTERŲ 
DIENOSt 

PanedUiai*. ir 
(Jlamintais

KUR LINK EINA NĘW 
YORKO JOINT BOARDO 
VIRŠŪNĖS?

pub- 
gra- 
dai-

Red Crois Ink- 
•tems Pleište. 
-Į>i Gaunama 
visose aptieko* 
W. Gaminta 
Jo h n s o n it* 
Johnson. Nevy 
Brunswick,N.T.

Bet A. Mille- 
kad kol Bee-
New Yorko

iš tos padė- 
oficialiai ne-

nėra, tai nėra jos vi-
Kirpėjai pasidaro at-

Iš48,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant,, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as,

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir '
ANGL1ŠKAI-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS
Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utandnkai* nuo 12-toi 
vai. dieną iki. 12 vai. 

nakties

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokių Orkestrą tokias “Melodijas, kuries 
Broadway padare Broadway.” Ta muzika po visą sali, nuo vieno vandenyno iki kito, 

paskleidžiama National Broadcasting Company tinklu.

Red Cross
Kidney Plaster j

fį

/irmadiems, Sausio 28, 1929
TuJapis Peiktas

v v • _ 1 >ks užsirūkau
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

■ Bjauriausias išnaudojimas ne 
tik pas Ackermaną, Eisnerį, 
Freedmaną ir Cohną Link, bet 
ir vėrauzėse ir kontraktinėse 
dirbtuvėse. Visur už darbo 

teptukas mažos kainos, ilgos va- 
• landos^ \

Pamatė Hillmanas, unijos 
I prezidentas, kad jau New Yor
ko Joint Boardas skęsta, kad 
tūli kriaušiai, buvę artimiausi 
Hillmano draugai, piktai šiau
šiasi prieš Hillmaną ir Becker- 
maną ir galvoja: Reikia kas 
daryti; d kad ne, tai eis vis
kas į šipulius. . .

Hillmanas, pora savaičių at-1 
j gal, atėjo į štabo susirinkimą 
ir pareikalavo, kad New Yor
ko Joint Boardas veiktų, o kad 
ne, tai tegul rezignuoja. Pa
sakęs tai, apleido susirinkimą. 
Beckermanas, būdamas Hill- 

. mano dešinioji ranka, išrėžia 
( spyčių prieš savo pagelbinin- 

kus ir lokalų delegatus (biz
nio agentus), ir paskui Hillma-Į 
ną išeina iš susirinkimo. At
rodo, kad kas jau yra ar bus 
kas tokio New Yorko Joint 
Boarde. Atmosfera įtempta. 
Milleris, New Yorko Joint 
Boardo finansų tvarkytoj as,at

sistoja ir piktai sako:
“Jeigu kas manė blogiausia- 

me momente krėsti juokus, 
kuomet organizacija merdėja 
patale, tas yra priešingas dar
bininkų klasei žmogus! Atei- 

z r ti pasakyti ‘spyčius/ išbarti 
tuos, kurie yra menkesni už 
juos ir apleisti susirinkimą be 
jokio rezultato, tai išdavystė:!” 

'šaukia A. Milleris.
Tame pasitarime nutaria 

šaukti antrą štabo susirinki
mą, kuriame turį dalyvauti 
Hillmanasį Beckermanas ir ki
ti unijos oficialai. Toks su- 

, sirinkimas įvyksta sausio. 14 d. 
" jr pąsipila- scena už^ipuldinė- 

i jimų vienų ant kitų, kad ęŲ- 
I j^anizaėija esanti suirusi -ir (ik 

gyvuojanti ant popieros, o ne 
į praktikoje.
1 • Jack Pollak rėžia prakalbą, 
f kad organizacija susiardė tik 

dėka blogos jos vadovybės. 
Kalba visa eilė kitų įžymių 
Joint Boardo veikėjų, ir visi 
nurodo, kad Joint Boardo va
dovybė netikus. Atsistoja 
pats Joint Boardo galva A. 
Beckermanas, ir žinote, ką tas 
“karžygis” pasako? “Aš nie
ko, girdi, negaliu pasakyti, aš 
rezignuoju iš manadžerio (ve- 
dėje/) vietos.”

Tūli menševikai nusigando; 
jie tuojaus pradėjo dailinti sa
vo kalbos toną, kad dabar 
esąs Beckermanui nepatogus 
laikas pasitraukti, kad dabar 
gali iškilti vėl kairieji ir pa
imt vadovybę Amalgameitų 
unijos nariuose, 
ris, žinodamas, 
kermanas bus
Joint Boarde, tol finansai ne
plauks, nes nariai, sugrūsti į 
dirbtuves bjauriausiomis sąly
gomis, neduos mokesčių. O

kai užeina noras
y b H-elen Morgam,/ “ populiare aktore, dabar lošianti }
/ y Ziegfeld’s “Show Boat.”

“Dailus laibumas ir asmens žavėtinu- 
mas eina ranka rankon. Štai kodėl aš 
taip vengiu nutukimo. Aš tatai darau 
išmintingai ir nesilepinu riebinančiais 
valgiais. Vietoj ju, aš užsirūkau Lucky, 
kuomet užeina ant seiles pageidavimas 
saldumynų. Tatai padaro mane dvigu
bai dėkinga ūžtą apkepinimo procesą 
—kadangi apkepinimo kvapsnys nu
malšiną pageidavimą' saldumynų ir i 
pagelbsti man išsilaikyt laibai. Ir ap- 
kepinimas apsaugoja mano ‘ balsą, 
prašalindamas erzinančias medžia
gas. Štai kodėl aš negaliu išsitarėt nuo 
mylėjimo tų Luckies!”

HELEN MORGAN
Tai yra šiandienine išmintinga prie
monė — imk Lucky vietoj riebinančio 
saldumyno. Tūkstančiai tatai daro— 
vyrai tuo būdu palaiko savo sveikatą 
ir drūtumą, o moterys išlaiko savo fig
ūras dailiai laibas.
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai 
suderinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, 
kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai 
pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike 
nuo nešvarumų; 20.679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, kad Luckies ma
žiau teerzina rūkytoją, negu kiti ciga- 
retai. Štai kodėl žmonės sako: “Tai yra 
geras daiktas rūkyti Luckies.”
Tam tikra, aprubežiuota cukraus pro- 
ppcija maist' yra patartina, bet žinovai 
griežčiausiai pabrėžia, jog perdideliš 
daugis riebinančių saldumynų yra 
kenksminga. Todėl, vardan apsirube- 
žiavimo, mes sakome:—

VIETOJ SALDUMYNO

“It’s toasted'
Nei Jokio)Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Imkite 
Lucky 
viėtoj 
saldu
myno

Lucky
saldumyn

O 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

JUOZAS KAVALIAUSKAS.
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJ AB 
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreipti* prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA

Bell____
Keystone

TELEFONAI i 
__________ Oregon 

__________ Main

“Mokyfcl* rd RepvtaclJ*
AUTO SCHOOL

PHONE. REGENT 2177-4474
Būkite Savystovus—Išsimokinkite Automobilių

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovus 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 TIĖRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street*
21 Metai, kaip išteista New York City

T

Telephone, Stagg 8826
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiaupia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©

MOTERIMS

PanedSliais 
Dieną ir naktj

Utarninkais
jki 12, valandai nakties

VAIKAI
jleidžiami utarninkaią ,

VYRAMS

Seredomis
Ketvergąis ( 
Petnyčiomis
S u bato mis k; 
Nedaliomis

dieną ir naktj

L 82-86 MARCY AVENUE ■ 
BROOKLYN, ^."Y.

Y0g

b:°-

** Jaučiasi gerai ant nugaros

Raumenims
t

skaudant

tas tai vienas iŠ smūgių orga-|Jo nuomone, truks laikys, bet! pelnų, o darbininkai turi skur-į Nurodė, kad prie nieko- kito 
nizacijai, kuri, neapsidengda- su kirpėjais ir su visu New 
ma savo išlaidų, visiškai mirš- Yorko Joint Boardu turi būt 
ta ir taisosi į amžinastį ke- padaryta operacija po planin- 
“ ‘ ----- ‘ pareiškia: ga priežiūra, kad ateityje

Joint Boar- mes taip nesusmuktume, kaip 
Joint Boar- kad esame dabar susmukę.

Kvietė lokalų atstovus aiškin
ti rūsčią organizacijos padė
tį, kąd nariai budėtų organi
zacijos sargyboj. Jeigu mes 
su geru planu, sako Milleris 
negalėsime išeiti 
ties, tai mes jau 
gyvuojame.

Beckermanas 
atšovė, kad Milleris klysta, 
manydamas išgelbėti New 
Yorko kriaušius, darydamas 
operaciją tik ant New Yorko 
Joint Boardo. Jis nurodė, kad 
tūkstančiai ir šimtai neorgani
zuotų dirbtuvių randasi ne tik 
už New Yorko miesto, bet jų 
pilna ir. visose Jungtinėse Val
stijose; o niekas nesirūpina 
tuos , šimtus ir tūkstąnčius 
kriaučių .suorganizuoti į uniją. 
Tada' prisieina organizuotiems 
kriaučiamš, norint dirbti, tai 
su neorganizuotais išlaikyti 
varžytines padirbime pigiau 

ko Joint Boardo susirinkimasj darbo, o tas šiandien ir suda- 
Tame susirinkime tiek paašt- ro rūsčią padėtį New Yorke, 
rėjo santikiai tarp Millerio ir o ryt ar poryt sudarys pana- 
Beckei’mano, kad jiedu po ke-įšią padėtį Rochesteryje ir Chi
lis kartus kalbėjo ir rodė vie
nas kito klaidas. Beckerma- 

inas J. B. susirinkime atkorto- 
Įjo, kad jis rezignavo, ir trum
poje ateityje jo vietoje turės 
būti kitas manadžeris. Bet 
savo kalboje jis neigė tą nuo
monę, kuri reikalauja suvieny
ti kirpėjus ir šiaip kriaušius į 

j vieną Joint Boardą. Pagal 
(Beckermano nuomonę, tai jis 
Įsu kirpėjais gerai sugyveno'ir 
prieš juos vedama agitacija 
neisianti ant sveikatos unijai.

Milleris nurodė, kąd be vie
nybės jau i negalima vadintis, 

! kad mes esame organizacija.

liauti. Milleris 
“Kol mūsų N. Y. 
das turės Kirpėjų 
dą ant 17th St., o 
bėjų Boarda ant 
St

švarkų Dir- 
West loth 

tol nebus unijoj tvarkos! 
Kol kiekvienas darysis atski
ras taikas su fabrikantais, tol 
mes New Yorke oficialiai or
ganizacijos neturime. Kriau
šiai negali visą amžį būti ver
gai kirpėjų; jeigu yra unija, 
tai ji turi būti lygi visiems, 0 
jeigu 
siems.
skiras sutartis ir dirba 52 sa
vaites į metus, o švarkų kriau
šiai, kelininiai su bruslotų siu- 

i vėjais dirba tik 10, 15 ir 26 
savaites į metus. Nes unijos 
kirpėjų sukirptą darbą pasiu
vi netinijiniaij darbininkai. Jei
gu Beckermafias ar kas įitas 
nedali suvienyti vienos organi- 
žaęijos narius J į vieną New 
Yorko Joint Boardą; tai jis. 
nieko negali !pj. X; 5 ‘ i I « • ’' ' ' į

2 4d. sausio buvo New Yor-;

cagoje.
Atrodo iš Beckermano kal

bos, būk jis trokšta organizuo
ti neorganizuotus kriaušius, 
bet tikrenybėje tas gaivalas 
yra tik ardytojas organizuotų 
darbininkų. Tegul jis per tris 
metus savo

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Ka* yra žmogaus amžina* priešas 

ligas (varo, bet ir J grabs pag

-
Į

dą ir vargą tiktai. • i neprives, kaip prie didesnio
Kas iš mūsų lietuvių džiau- > skurdo ir bado.

gesi, kai Beckermanas demon
stravo prieš kairiuosius ir juos 
mėtė iš organizacijos, tas šian
dien turi -būt lygiai paniekin
tas, kaip ir Beckermanas už 
sugriovimą kriaučių unijos!

J. Skroblas.

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

Sausio 10 d. įvyko paminė
jimas dviejų metų sukaktuvių 
nuo sušaudymo keturių ge
riausių darbininkų vadų Lie
tuvoj. Prakalbas surengė L. 
O. Priešfašistinio Susivieniji
mo Komitetas.. Publikos buvo 
daug, nes žmonės interesavosi 
išgirst visų mylimą rašytoją 
kalbant. Prieš prakalbas su
dainavo ^teities žiedo Drau
gijėlės Ctyor$s| po' vadov; Ig. 
Permiųęi., i DaihįVp gerai.! Po 
dainų 'tapo perstatytas kąlbėt 
drg.' Šertas Vincas-Jakuty s. 
Kalbėjo temoj Lietuvos darbi
ninkai ir Amerikos lietuviai. 
Nuosekliai išdėstė apie sušau
dytus keturius darbininkų kla
sės geriausius vadus ir apie te
rorą, kuris tebesiaučia ir po 
šiai dienai fašistų valdomoj 
Lietuvoj.

Pertraukoj Ateities žiedo 
draug. vienos mergaitės sudai
navo dvi daineles, kurios 
likai patiko. " N. Grigiūtė

§olo

Todėl, kito kelio nėra dar- 
I bininkams; kaip šviestis, skai- 
ityt darbininkiškus laikraščius 

“Laisvę,” “Vilnį,” “Darbi- 
i ninkių Balsą” ir anglų kalba 
’ “Daily Workerį,” rašytis į dar
bininkiškas organizacijas ir jo
se bendrai veikt sulyg išgalės; 
Publika labai atydžiai klausė
si. žodžiu sakant, prakalbos 
visiems patiko ir daug gerų, 
pamokinančių klausimų kalbė
tojas paliko klausytojų širdy
se.

Buvo renkamos aukos. Au
kojo po $1.00: M. Rimkus, P. 
Mickevičienė, K. Grakauskas 
ir F, Grybas; po 50c: F. Kau- 
lakis, A. Kreivėnienė ir A. Ba
ronas. Po mažiau davusių var
dų neskelbiame. Viso, aukų 
surinkta $11.42. Pinigai pa
siųsti . Priešfąšistinip Centro 
valdybai. Literatūros parduo
ta virš $6.00. Visiems auko
jusiems tariame širdingai ačiū.

' ’ Alizavietis. .

Kas yra žmogaus amžina* priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausia* 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAIS COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokią šalčių nebijo. Už 75 tentus už bak*ą apsiginkluok uuo savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuol* prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug; rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, „Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pa*
F. URBONAS

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

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

Tel.t Juniper 6796
Siųsdami pinigus su savo adresu, ažrašykitei 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___________ t---------- ORDER BLANKi_________________’_______

• Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu Jums VIENĄ DOLERĮ, ui kurį 
malonisit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visai* nurodymais, kaip vartoti.

Varda* -- --------------------------------
No___ -----------------------------------
Miestą* -----------------------------------
Miestas_______________________

State
State

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDAI Laike bedarbis pirties kaina nupiginta ik’ TA 
CAlIlAl Nuo 8 v. ryto iki 6 ▼. v a k.; po 6 Tai.—TStfvU vCIFl

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rūšie* maudynes sa moderniškai* pagerinimais
čia įtaisyta' didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulini* vandeaia

‘ ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu
LAPUOTOS ISSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

manadžeriavimo, žiai padeklamavo., .
parodo, kur jis suorganizavo navo Eva Sidariūtė, kurį pub- 
bent vienos firmos^ darbininkus likai labai patiko, kad ją net

• kelius sykius iššaukė.
Antroj temoj. kalbėjb-—Ame-

Kalbėjo gyvai ir agi-

New Yorke.—Niekur.
1 Beckermanas padarė pelnų 

fabrikantams, atiduodamas į rikos industrija;ir jos 4arbi- 
jų malonę šimtus ir tūkstančius minkai.
kriaučių. t Fabrįkantaj šian- tatyvįšk^b nų^odyiamas prie 
dieą džiaugiasi Beckermano ko veda industrijos įšsiyysty- 
darbais, nes jie turi negirdėtų mas Aiherikos1 dafoirtihkuš.

geriausias pagelbėtoj as, 
prieteliūs ir draugas.

KAINA 11.25c (

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

T!—T .s, s— w.,.r..w

PIRTIS

' Trys gariniai kambariai delei išsipCrimoi Rusiškas, Turkiika* ir 
' £Wpo vanDibnosTkambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarya; 
; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoįse SUų 

'TIES BROADWAY tR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090



IŠRANDA VO JIM AlVIETOS ŽINIOS
MOTERŲ ATYDAI AIDIEČIAMS

SPORTAS
Aidietė

DEGINO SŪNŲ Už DOLERĮ

PAJIEŠKOJIMAI

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

sausio

.Sekr. J. Siurba

J. LEVANDAUSKAS
PARDAVIMAI

GRABORIUS
PARSIDUODA FARMOS

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMOpaskelb

O dar kiti dėjo 1 prieš 10, jog

REIKALAVIMAIDRAUGAI!
'Laisvės Vakarienė Nedėlioję.

griežiant

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Sharkey 
Christne- 
kalbama,

Grybelių

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

PETRAŠKA ATGRIEBĖ 
PASKOLĄ PER TEISMĄ

SVEIKATOS KULTŪROS 
PIRMAS DIDELIS BALIUS 
IR KONTESTAS

GRABORIUS 
F

(Undertaker)

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

LIETUVIŲ DARBIEČIŲ 
BRANDUOLIO F 5 
SUSIRINKIMAS

JACK SHARKEY
NUGALĖJO CHRISTNERĮ

KUR LINK EINA NEW 
YORKO JOINT BOARDO
VIRŠŪNĖS? , ,

us Įsigykite Įžangos
Ti kietus!

Graboriuš - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
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.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

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

"LAISVĖS” SVETAINĖJ
46 Ten Eyck St., Brooklyne

Nepamirškite, kad ateinantį 
antradienį, sausio 29 d., bus 
metinis choro susirinkimas. 
Pereitą menesį neįvyko iš prie
žasties švenčių, o dabar visi ir 
visos turi būti. Bus raportas 
iš suvaidintos operetės. Atei
kite visi ir visos, kaip vienas, 
8 vai. vak. i “Laisvės” svetai-

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių ' 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų f 
Trijų devynerių 
TraukžOlių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

Bus šokiai grieš (Vakarienę 
• po vakarienei, l ’ w’ 
tuniai orkestrai.

i 170 akrų žemės, 100 akrų , dirba
mos, likusioji miškas ir ganykla, ant 
State kelio, kuris eina iš New Yor- 
ko į' Bostonų, 2 geros stubos, yra 
elektra, vanduo, maudynės, steam 
heat, . storas ir gasolino stotis. Dvi 
didelės bam.es, 9 akrų tabako "Sė
das” ir kiti budinkai. Netoli miesto.

Tęlepįione, Greenpoyit * 2320

;;X GARŠVA

nei vienas nei kitas iŠ kalbamų 
kumštininkų. • negalėj o laimėti 
nei pralaimėti feąmpionatą.

Kaip tik gonjįas suskambėjo LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

REIKALINGAS gerai mokantis bu- 
čeris dirbti visų bučemės darbą. 

Taipgi turi mokėti anglų kalbą. Dar
bus nuolatinis ir gera mokestis. At
sišaukite: 564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. $1-23)

J. ĮR O. VAIGINIS 
Maspeth, N. Y

PAJIEŠKAU brolio, Stanislovo Kojri' 
’Sfowych. Girdėjau, kad gyveria 

Chicago, Ill. Paeina iš Kauno rėdy- 
bp^,r Tauragės apskričio, Skaudvilės 
parapijos, Adakavo kaimo. Jis ap
leido mane Philadelphia, Pa., 5 me
tai atgal. Meldžiu jį pati atsišaukti 
arba kas žinote, malonėkite pranešti. 
—A. Konstowych, 1800 W. 2nd St., 
^Chester, Pa. (23-27)

riausios .kumstninkų poros, 
rungtynės, Jack Sharkey vik
riai iššoko iš savo kampo ir 
arti Christnerio, kuris, tur būt, 
buvo dar nenugirdęs\ gongo 
balso ir tik ruošėsi pradėti 
kumščiuotis. Sharkey atšoko 
atgal. Prasideda Christnerio 

! puolimas. Pirmuose raunduo
se pasireiškia1 Christnerio ag
resyvumas ; Christneris puola 
ir puola Sharkey, o Sharkey,: 
kaipo gabus boksininkas, dau
giausia tiktai ginasi. Kartas 
nuo karto sudroši a Christne- 
riui per žandą arba į kūną ir 
vėl boksūojasi, v kaip geram 
boksininkui, kokiu’ yra Shar
key, ir tinka daryti. Nors 
Sharkey ir gabiai ir pažymėti
nai šaltai boksavosi, tačiau jis 
davė Christneriui; pakankamai

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

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY ,. t , 
Mokiname Piano, Balso ii 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

.Vadovė, .
‘ 411 Evergreen Avenue 

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

valandų į savaitę. Dirbdami 
tokias ilgas valandas, darbi
ninkai vos teuždirba 25-27 do
lerius į savaitę. Pamislykite, 
tokiame brangmetyje tiek su
smukę! ,

Kuomet atsidūrė bjauriau
siame išnaudojime kriaučiai, 
nors dabar dirba, bet oficia
liai nemoka duoklių. Lokalų 
delegatai jau nepajėgia išrink
ti duokles, nes darbininkai sa
ko: “Jūs pardavėte mus ir 
mūsų Šeimynas išnaudotojams; 
mes dirbdami nepadarom gy
venimo!”

Unijos kirpėjai, tiesa, su
kerpa unijinėse vėrauzese dar
bą, o neunijiniai darbininkai 
jį pasiuva. Jokios tvarkos, jo
kios disciplinos nėra! Kirpė
jai veikia sau, darbo išvažio- 
tojai sau. Daug karalysčių, 
daug generolų, bet armijos jau j 
nėra

taip save gano. O prie to vi
so privedė Beckermano maši
na ir. jo fašistinė taktika kovo
ti kairiuosius. Tiesa, jis ap
lamdė kairiuosius, bet suardė 
New Yorke Amalgameitų Uni
ją. Ot, ką reiškia hillmaniz- 
mas ir beckermanizmas. Vis
kas sugriauta, viskas išardyta, 
o darbininkai pavesti fabrikan
tų. malonėn; tie joja ir akėja 
Amalgameitų Unijos nariais.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

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

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

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

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

Prieš pat Jack 
kumštynes su K. O. 
riu jau plačiai buvo 
jog Sharkey nuoširdžiai ir 
rimtai treiniruojasi. Bet tai 
visai nenuostabu. Nes jis juk 
turės kumščiuotis su Youhg 
Striblingu vasario mėn. 27 d. 
Miami Beach, Fla., kur tiki
masi sutraukti apie 60,000 
žmonių.

Kumštynių išvakarėse ker
tantieji lažybų dėjo 3 už Shar
key prieš Christnerio 1. Kiti 

jog, Christneris atsilai-

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet, 
Ketverges ir subatomis iki t 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg ’ sutarties.

Walter McDermott, taxi
cab vežėjas, Astorijoj, raudo
nai įkaitino didelę virtuvės ke
pamąją šakutę ir jąja nusvili
no ranką ir nugarą savo sūnui 
Juozukui, 8 metų amžiaus, už 
tai, kad vaikas pavogė dolerį 
iš tėvo kelinių kišeniaus. Tė
vas liko areštuotas ir po 
$3,000 kaucijos pastatytas iki 
teismo. Laike pirmojo išklau
sinėjimo pas magistratą, tėvas 
sakė, kad paprastas mušimas 
nieko negelbėjęs, kad • atpra
tinti vaiką nuo palinkimo prie 
vagystės. Todėl jis nuspren
dęs skaudžiau sūnų nubaust, 
kad į teisingą kelią jį įstatyt.

Tą balių rengia Sveikatos 
Kultūros Draugija, ir jis įvyks 
šeštadienį, 9 d. vasario, 1929 
m.) pradžia kaip 8-ta vai. va
kare, Galijeo Temple svetai
nėj, po num. 17-19 Montrose 
Ave., tarp Lorimer St. ir 
Union Ave., Brooklyne, IQ. Y. 
i »Dar pirmas ftokis balius ir 
kontestas-Brooklyne < yra ren
giamas lietuvių tarpe, nes čia 
bus renkama gražiausia mergi
na ir duodama dvi dovanos 
(praizai), pirma ir antra. 
Taipgi pasižadėjo būti ir vie
tinės gražuolės, kurios už savo 

* gražumą jau yra laimėjusios 
dovanas pirmiaus. Dar pasi
žadėjo dalyvauti ir tūli lietu
viai gabiausi atletai (ristikai). 
Taigi, nepamirškite ateiti ir 
išsirinkti gražiausią merginą 
ir pasišokti naujoje, nesenai 
atidarytoje, Brooklyne gra
žiausioje salėje. Dar pirma 
tokia proga Brooklyno lietu
viams jauniems ir seniems.

Sveikatos Kultūros Draugi
ja turi išaugti didelė, nes jinai 
yra nepartijinė organizacija, 
kurios tikslas yra vien tik 
skleisti natūralius sveikatos 
dėsnius, sportą ir platint kiek
vienam 'naudingiausią apšvie- 
tą, leidžiant žurnalą “Sveika
tos Kultūrą,” rengiant prelek- 
cijas ir kitais būdais tarnau
jant žmonių sveikatai.

Taigi, nežiūrint pakraipos ir 
lyties, gali visi priklausyti prie 
S. K. D. ir veikti kaip sveika
tos, tajp ir sporto srityje.

Komisija.

Seredoj, 30 d. sausio, “Lai
svės’* svetainėj, įvyks labai 
svarbi prelekcija sveikatos 
klausimu. Kalbės drg. R. Mai- 
žienė. Pradžia 8-tą vai. vaka
re. Rengia A. L. D. S. 1-ma 
kuopa. Į prelekcijas bus įlei- 
džįama vien tik moterys ir 
inergirios; nei vienas vyriškis 
negalės įeit į svetainę. /

Kom.

publika 
nes kartas

PASIRANDAVOJA Williamsburge 
keturi dideli kambariai, su maudy

nėmis, elektra, randa $20.00. Vidu
riniam flore. Blokas nuo subway.— 
Zinis, 499 Grand St.,' Brooklyn, N. Y. 
Telephone, Jamaica, 7394.

(23-28)

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)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies, ir Gerk
les. Naujausi Diagnoze ir Gydy
mą būdai. j

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

NEW YORK CITY
Valandos; ‘ 10. iki 12* A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. IM.

“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)

PAJIEŠKAU savo tėvo Jono Zakso, 
paeina iš Kauno rėdybos, Raseinių 

apskričio, Patolupių kaimo. Jis pa
liko mane 4 metų senumo Lietuvoj. 
Girdėjau, kad gyvena New Yorke, 
Meldžiu jį patį atsišaukti arba kas 
žinote, malonėkite pranešti.—Jonas 
Zaksas, 800 E. 8th St., Chester, Pa.

(23-25)
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)

t
 Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleisim© dešimtą procentą.; Walter garšvą

3194FūltbnStreet ' ’ Brooklyn, fcf. Y.'

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Sausio mėn. 25 d. vakare 
Madison Square Gardene, įvy
ko Jack Sharkey bokso rung
tynės su K. O. ChristneriUj 
Akron^ Ohio, sunkiasvoriu bok
sininku. Christneris yra stam
bus vyras, apie 34 ar 35 metų 1 progų parodyti; kiek jėgos pa 
amžiaus. Tai vyras, kai lietu
viai sako, iš stuomens ir lie
mens. Kai kurie sportininkai 
vadina jį “gorila.” Christne
ris buvo iki šiol beveik nežino
mas bokso sporto mylėtojas, o 
nežinomas todėl 
senai pradėjo boksuotis. Sa
koma, jog jis pradėjo rimtai 
domėtis boksu sulaukęs 30 me
tų amžiaus. Jo, ka'ip boksi
ninko, vardas pasirodė spau
doje tik užpernai, kuomet 
Jack Dempsey ruošėsi savo 
kumštynėms Chicagoj su Gene 
Tunney už pasaulio bokso sun
kiasvorį čampionatą; Christ
neris pagelbėjo ruoštis ,Jack 
Dempsey’ui. Po to ir vėl nie
ko nebegirdėjome apie Christ- 
nerį. Bet štai gruodžio mėn.
4 d. vakare Clevelande įvyks
ta kumštynės, kuriose Christ
neris kumščiuojasi su Knute 
Hansenu, Anglijos sunkiasvo
rio čampiono Phil Scotto nuga
lėtoju. Kai kurie sportininkai 
daug dėmesio pradėjo kreipt 
į Hanseną ir pradėjo manyti, 
jog Knute Hansenas bus Gene 
Tunney įpėdiniu. Tačiau tos 
svajonės- neišsipildė, nes 
ęhristnęris nugalėjo Hanseną 
knpcKoutu aštuntam raunde.

Po> to, 'kaip Jack Sharkey 
susižeidė koją, iki šiol jis tik 
sykį (kumščiavosi, būtent—•
gruodžio mėn. 10 d., 1928 m., 
Bostono Arenoj su Arthur De 
Kuh. šiose kumštynėse Shar
key gana puikiai pasirodė ir 
todėl apie jį jr vėl pradėjo 
dažniau spaudoje rašyti ir ge
riau atsiliepti, nors ne be to, 
kad nebūtų, buvę prisiminta 
apie jo kumštynes su Tom 
Heeney ir Johnny Risko, ku
rioms kažin ko trūko. Jack 
Sharkey ypač gavo daug vėjo 
už pastarąsias kumštynes, ku
rių nugalėtoju buvo 
tas Risko.

mą. Mes turime daug |vamų lar- 
mi| ant pardavimo, taipgi visokių 
biznių Conn, valstijoj, ypač Hartor- 
do apielinkėj. Kreipkitės sekamu ad- 
resuą, Mat. Shvilpa, 226 Park St., 
Hartord, Conn._____________(23^34)
PARSIDUODA restoranas. Biznis 
įdirbtas ir geroj vietoj. Parduosiu 
labai pigiai, tat pasinaudokite ta 
proga tuojau. Kreipkitės po No. 
768—3rd Avė., tarpe 25th ir 26th 
Sts., Brooklyn, N. Y. (21-23)

JIEŠKAU dalininkų į organizuojamą 
kooperatyvę dirbtuvę, su įnašomis 

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

17-28
PAJIEŠKAU giminaičio Albino 

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

. i-24

Kairesnieji A m a 1 g ameitų 
nariai senai aiškino unijos na
riams, kad Amalgameitų Uni
ja pradėjo daugiau rūpintis 
privatiniu bizniu, o 'ne savo 
narių padėčia dirbtuvėse. Bet 
tada dešinieji mus koliodavo, 
sakydami, kad mes esą darbi
ninkų vienybės ardytojai, 
darbdavių pusės palaikytojai. 
Tai sakė ne tik “Keleivio” Mi- 
chelsonas, ne tik- p. Grigaitis, 
“Navynų” redaktorius, ir dau-1 
giau tokių spangių. O juk jų.1 
aiškinimus ir išvadas apie kai- j 
riąją sriovę Amąlgameituose 
pasiėmė už gryną pinigą ir da-l 
lis eilinių unijos narių. Brook-1 
lyne mes tokios minties turi-; 
me bent kelis, tik tame bėda, 
kad jų yra gana mažąi. Bet 
juk ir mažo skaičiaus suklai
dintų narių darbininkams gai
la palikti nežinystėje ir tose 
susmukusiose socialistinėse pa
žiūrose į amatines unijas.

Prie ko šiandien daėjo Bec
kermano diktatūra Amalga- 
meituose? Daėjo, draugai, 
prie fo, kad savaitinio darbo 
44 valandų skaičius- palaido
tas. Nors Joint Boardas gi
riasi, kad šimtu nuošimčių su- sakę 
stabdęs viršlaikį, tai netiesa, kys iki 10 raundo pabaigos 
Įvedus darbą nuo kavalkų 
dirbama dirbtuvėse 50 ir 60 j Christneris nugalės Sharkey 

knocjcoutu.,
Sharkey Vartoja Galvą

Kurie atėjo šį vakarą į Ma- 
disqn Square Gardeną vien 
tuo tikslu, kad pamatyt Jack 
Sharkey priplotą prie ringo as
los, tie grįžo namo nusivylę. 
O tie, kurie atėjo, kad pama
tyti, kaip Sharkey paties rin
go asloje Christnerį, tiek pat 
laimėjo, kiek ir pirmieji. Di
džiulis Madison Square Gar
denias prisirinko kupinas, buvo 
arti 20,000 žmonių. Kad daug 
buvo tokių, kurie norėjo (o 
kaip jie norėjo!) pamatyti 
Christnerį šių kumštynių nu
galėtoju, parodė jų atvirai pa
reikštas sentimentas. Daug, 
žinoma, buvo ir Sharkey ' šali
ninkų, kurie taip pat netylėjo. 
Kokiu tikslu , visas tas^trukš- 
mas buvo keliama, nęštfpran- 

armija sukriko, ir kiek-; tu. Juk šios'kuhištynėš buvo 
lokalas kiek išmano, Nurengtos tik taip sau ir todėl

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

starasis turi savo dešinėj ran
koj. Christneris kirto Shar- 
key’ui savo dešinės rankos 
smūgiais ir į žandą ir į smak
rą ‘ir į kūną, bet Jack Shar
key, tai ne Knute Hansenas, ir 

kad nelabai todėl jis griežtai atsisakė pa
lytėti ringo aslą. Christneris, 
beje, gali smarkiai užduoti tik 
su dešine ranka, nes jo k ai
rėj i nelabai teišlavinta ir kar
tais rodos, kad ji, boksininko 
žvilgsniu žiūrint, visai nereika
linga.

Kaip jau minėjau, pirmuose 
raunduose geriausia pasirodė 
Christneris, bet nuo penkto 
raundo Sharkey pradėjo smar
kiau darbuotis ir savo abiejų 
rankų smūgiais į Christnerio 
kūną nusilpnino pastarąjį ir 
atėmė nuo jo visą pirmesnį 
agresyvumą. Per visus de
šimts raundų susirinkusi pa
žiūrėti kumštynių, 
trukšmavo, rėkė 
nuo karto, norę jr ne taip jau 
labai dažnai tas pasitaikyda
vo, išrodė, kad ar Shąrkey dr 
Christneris gali susidurti su 
ringo asla. , *

Bendrai ir. trumpai sakant, 
Jack Sharkęy neblogai pasiro
dė šiose kumštynėse, Christne
ris gi bus pripažintas, kaip 
drūtas ir teisėtas sunkiasvoris.

Prieš pat vyriausios kumšti
ninkų poros rungtynes, iš rin
go publikai b,uvo perstatyta 
buvęs sunkiasvoris čampionas 
Jack Johnson ir keli kiti bok
sininkai,—Paulino Uzcudun,' 
Tony Canzoneri ir t. t. Shar
key svėrė 193 sv., o Christne
ris 1931/2 svarų.

Referi Jack Denning ir tėi-iGera »r°za’ k?s nof 1^9 Jar 
sėjas George Kelly balsavo už 
tai, jog Sharkey laimėjo, o tei
sėjas Tommy Shortell manė, 
jog kumštynės išėjo lygiomis. < 

Left Hook.

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. X19-24)----------------------------- - ---- ----- ;..... —

Pasirandavoja fomiČiuotas kamba
rys del vieno vyro arba merginos. 
Yra šiluma. Galima matyt iš ryto 
iki 19 vai. vakarais nuo 6 iki 10 vai. 
Važiuojant Myrtle Ave. traukiniu į 
Ridgew<?od, reikia išlipt ant Forrest 
Ave. stoties.—-M. Kubilius, ^11 
Woodward Ave., Brooklyn, N. Y1

(20-25)

, K undroto Ti kr i Lietuviški Vaistai! į 
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso- 

(lįios ntūfetį I5ftėrtt4nlč|ų yąrtojainos žolės, šaknys ir kitokie naminiai | 
vaįštaii f Mūsų žmonės jtaip pigiais naminiais vaistais gydo beveik ų 

,kiękvienį. ;lig^« !Žinodamas tą ir norėdamą^ mūsų vientaučiams kut* i 
'gjeriau^iai! patarnauti, pdrgabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie- : 
ituviŠ^ų žohų) šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpę kurių 
ar paduotus. Galima' gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 it daųgiąu. i

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų , 
Bezdų žiędų ■ 
Badijonų 
čepronėlių s 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų < ; ;' >; 
Daržų našlelių 
DevinmeČių durnropių 
Dzingelįų 
Dagilių ■ 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

~ jnane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

229 Bedord Avenue
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.)

Kings County miestiniame 
teisme Jurgis Petraška laimėjo 
bylą prieš Antaną Čerkauską. 
Petraškos, advokatas buvo lie
tuvis Stephen Bredes. Pet
raška reikalavo, kad Čerkaus- 
kas sugrąžintų jam $1,100 pa
skolą su nuošimčiais. Tuos pi
nigus jis paskolinęs čerkaus- 
kui 1923 metais kovo mėnesį. 
Bet jokio vekselio nebuvo pa
daryta ir nei jokio raštelio už 
paskolą neišduota. Tačiaus, 
teisme išklausinėjus liudinin
kus iš abiejų pusių, pripažin
ta, kad Cerkauskas tikrai pasi
skolino iš Petraškos minėtą su
mą pinigų; ir tapo išduota 
nuosprendis, kad čerkauskas 
atmokėtų Petraškai skolą su 
viskis nuošimčiais. • c i •__ j; •Sekantį pirmadienį

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.

| Tel., Triangle 1450
i Lietuvis Fotografas
1 IR MALIORIUS

MASPETH?' N.Y

• < JUNIPER 764.6 , Z

RALPH KRUCHf' 
FOTOGRAFAS 
65-23'GRAND AVENUĖ
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