
Šaukia Lotynų Ameri- 
V kos Komunistų 

Kongresų
MONTEVIDEO, Uruguay. 

Gegužės 15 d. šaukiama Lo
tynų Amerikos Komunistų 
Kongresas.

• Suvažiavimas bus labai 
svarbus. Jame bus sudary
ta federacija komunistų or
ganizacijų Lotynų Ameri
koj. Centralinis Komitetas, 
kuris rūpinasi tuo suvažia
vimu, praneša, kacl’jau suti
ko prie kongreso prisidėti ir 
delegatus pasiųsti Komunis
tų Partijos iš šių šalių: Co
lombia, Venezuela, Ecuador, 
Peru, Chile, Argentina, Pa
raguay, Bolivia, Brazil, Uru
guay, Mexico, Cuba, Pana
ma, Salvador, Costa Rica ir 
Guatemala.

Centralinis Komitetas pla
nuoja vesti intensyvę komu
nistinę propagandą visose 
tose šalyse. Ypatingai bus 
vedama kova prieš imperia
lizmą, v

Baisi Mainierių Padėtis 
“Sujudino” Karalaitį

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re
težius, o Išlaimesit 

Pasauli!

Pirmas Lietuvių Darbi

ninku Dienrašti*

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Voldemaras Susipjovęs Su Smetona
Gubernatorius Nori Pakelti 2 

Centus Taksų Ant Gazolino
ALBANY, N. Y.— Guber- 

natorius Roosevelt stoja, 
I kad būtų pakelta du centai 
1 taksų ant galiono gazolino.

Jis nori sumažinti taksas 
įvairioms korporacijoms.

aLAISVES” BENDROVES DALININKU j Sako, Gerai ApsirengęSU AREŠTUOTA 19 ARMIJOS V1RŠ1N1N 
. . . . ”.  . . . . . . . .     ■ ■ Tm"20 S* KU, KALTINAMU SUOKALBYJE ■:SUVAŽIAVIMAS PRASIDEDA RYTOJ

LONDONAS.— Ketvirta- 
C dienį, po trijų dienų vizito, 
x Anglijos sosto įpėdinis, Va- 

lijos princas, apleido mainų 
distriktą, kur didžiausiame 
skurde paskendę ir badą 
kenčia tūkstančiai mainie
rių iš priežasties Anglijos 
kapitalistų godumo.

Mainierių padėtis tokia 
baisi, kad net ir princas 
“susijudino.” Jis sako, kad 
mainieriai didžiausiame 
skurde. Bet jis neišmanąs, 
kaip būtų galima padėtį pa
gerinti. Jis sakė:

“Mane giliai sujudino tai, 
ką aš mačiau — narsumas, 

y pakantrumas Mr viltis visų 
L tų biednų žmonių. Bet la

bai keblu suprasti, ką dary
ti, idant išrišti tą svarbią 
problemą. Aš esu tikras, 
kad dalykai bus pataisyti, 
bet to negalima bus padary
ti greitu laiku.”

Kad tie nemalonūs daly
kai išgaruotų iš jo minties, 
princas išvyko medžioti į 
Mel|On Mowray distriktą..

George Pershing, Jungtinių Val
stijų Anti-Imperialistinąs Lygos 
veikėjas. Jis yra giminaitis pa
garsėjusio imperialistų tarno 
generolo Pershing. Jis kovoja 
prieš imperializmą. Kalbės se
kantį ketvirtadienį, vasario 7 d., 
Royal Palace svetainėj, 16 Man
hattan Avė., Brooklyne. Pra
kalbas rengia Darbininkų (Ko
munistų) Partijos šešta sekcija ' 
bendrai su kitomis organizacijo- į 
mis.

Anglijos Admirolas Rei
kalauja Tvirto Laivyno

F uncija Išleidus 90 Bilionų 
Frankų Atbudavojimui

PARYŽIUS.—Viršininkai 
Francijos finansų ministe
rijos aprokuoja, kad Franci- 
ja išleido 90 bilionų frankų 
atbudavojimui karo nuterio- 
to krašto ir kad 12 bilionų 
frankų dar reikalinga už
baigti atbudavojimo darbą.

Franci j a rengiasi patiekti 
savo aprokavimus tarptauti
niam ekspertų komitetui, 
kuris svarstys Vokietijos 
kontribuęijų klausimą ir 
bandys galutinai nustatyti, 
kiek viso Vokietija turi už
mokėti kontribucijomis. *

Erancija'nori kuo’daugiau-1 
šia išlupti iš Vokietijos; no- 
ri, kad Vokietijos sumokė
tais pinigais ji galėtų išmo
kėti savo karo skolas ir at
būdavote šalį.

| ) Nauja Teorija Apie Šviesą
........ .

WASHINGTON^— Moks-
■ lininkai dabar pradėjo iš
rasti įvairias naujas teori
jas.

'čf Mokslininkas Glen H. 
Draper, narys Laivyno Ob
servatorijos štabo, išdirbo 
naują teoriją apie šviesą.

si!
Berlynas.— Sakoma, kad 

'greitai Vokietijoj susidarys
X koalicinė valdžia. Dabar 

valdžioj ponavo j a socialde
mokratai, buržuazijos- agen-

LONDONAS. — W. C. 
Bridgeman, pirmas admira- 
lystėš lordas, ketvirtadienį 
kalbėjo Konstituciniam 
Kliube apie Jungtinių Vals
tijų senato debatus del bu- 
davojimo 15 naujų kreise
rių. Žinoma, jis sakė, kad 
Anglija “nori-taikos.” Bet, 
esą, taiką galima geriausia 
užtikrint turint “atsakan
tį laivyną.” Jis savo kalboj 
taipgi išvedimą padarė, kad 
Anglija nepasiduos laivyno 
budavojimo lenktyniavime.

Sovietai Kvies Kaimynines 
Valstybes Pasirašyti Tąi- 

kos Sutartį

*

v
O

MASKVA.— Ketvirtadie
nį Sovietų valdžia' pranešė, 
kad Lenkija, Eštonija, Lat
vija ir Rumunija' bus pa
kviestos prisiųsti savo dele
gatus vasario 7 d. pasirašy
mui Sovietų protokolo tuo
jaus vykinti Kelloggo taikos 
paktą tarp tų valstybių,' ne
laukiant kol tą paktą ratifi
kuos pirmiausia po juo pasi
rašiusios valstybės.

Hollywood, Cal.— Louis 
B. Mayer, generalinis mana- 
džerius Metro-Goldwyn- 
Mayer krutamu paveikslų 
korporacijos, sako, kad iš
rinktas prezidentas Hoove- 
ris 'pasiūlęs jam ambasado
riaus vietą Turkijoj. Mayer 
sakė, jog jis dar nepadaręs 
sprendimo tuo klausimu. f

Bucharest, Rumunija. — 
Moreni mieste sudegė šim
tas vagonų žibalo, vertės 
$360,000.

Rytoj įvyksta “Laisvės” Bendrovės dalininkų visuo
tinas suvažiavimas. Dienraščio redakcija ir administra
cija sveikina suvažiavimą ir vėlina geriausių pasekmių 
jojo darbuose.

Dienraštis “Laisvė” priklauso plačiajai Amerikos lie
tuvių darbininkijai ir jai tarnauja. Dienraščio savinin
kais yra pusantro tūkstančio darbininkų, kurie suprato 
reikalą ir sudėjo po dešimtinę delei išleidimo ir palaiky
mo darbininkiško revoliucinio laikraščio.

“Laisvė”.ištikimai gina reikalus visos darbininkų 
klasės. Ji yra kolektyvis darbininkų organizatorius, 
propagandistas ir švietėjas. Todėl visiems darbininkams 
reikia rūpintis “Laisvės” reikalais.

Mūsų dienraštis pergyveno daug sunkių valandų. 
Priešai jį puolė ir norėjo sunaikinti. Bet darbininkai 
pasiskubino pagelbon ir priešų puolimai buvo sėkmingai 
atmušti. Po kiekvieno mūšio mes pasiroejėme stipresni. 
Kiekvienas priešų pasikėsinimas tik sustiprino darbiniu 
kų pasiryžimą visais būdais remti ir palaikyti savo < 
rasti.

Šiandien “Laisvė” turi tūkstančius šalininkų, tūks
tančius patriotų, tūkstančius rėmėjų ir prietelių. Var
giai rasime tokią lietuvių išeivių koloniją, kurioje nebū
tų mūsų dienraščio skaitytojų. “Laisvę” skaito lietuviai 
darbininkai Vokietijoj, Sovietų Sąjungoj, Anglijoj, Aus
trijoj, Kanadoj, Pietų Amerikoj. Jungtinėse Valstijose 
nėratokio kampelio, kuriame dirba ir vargsta lietuviai 
darbininkai, kuriame nebūtų “Laisvės” skaitytojų ir prie
telių.

Tik Lietuvos darbininkai ir valstiečiai negali gauti 
mūsų dienraščio, Ten, viešpatauja kruvinieji fašistai ir 
bijo tos šviesos, kurią įneštų mūsų komunistinis dienraš
tis į varguolių lūšneles ir išbudintų juos į kovą už page
rinimą savo būklės ir už nuvertimą išnaudotojų .ir pa
vergtųjų nuo savo sprando. Ir ne vien tik fašistai nega
li pakęsti mūsų dienraščio. Klerikalai, liaudininkai ir 
socialdemokratai, kurie valdė Lietuvą prieš lužėjimą fa-1 ko, kad policistas matęs, 
šistinio maro, taip pat laikė kietai uždarę Lietuvos- duris kaip tas žmogus, užlindęs už 
delei “Laisvės.” Mat, jie irgi yra mirtini priešai Lietu- medžio, taikė šauti į popie- 
vos varguolių. Jie irgi minta krauju ir ašaromis pri- žiaus atstovą, kuomet pasta- 
spaustų darbininkų ir valstiečių.

Nežiūrint to, kad “Laisvės” skaityti negauna Lietu
vos darbininkai ir valstiečiai, “Laisvė” uoliai padeda 
jiems jų kovoje su savo išnaudotojais. Kartu su “Vil
nia” ir “Darbininkių Balsu,” “Laisvė” nenuilstančiai or
ganizuoja ir šaukia išeivius lietuvius padėti savo pri
spaustiems broliams ir seserims Lietuvoje.

Šio šėrininkų suvažiavimo darbas bus tame, kad rim-1 
tai perkratinėti, visus “Laisvės” reikalus, rasti būdus ir 
priemones jos būklės pagerinimui ir didesniam išplėtimui 
tarpe Amerikos lietuvių. Taip pat reikėtų specialiai at
kreipti atydą į pasiekimą su “Laisve” Kanados lietuvių, 
kurių armija yra labai didelė ir dar vis auga.

Platinimas “Laisvės” turėtų būti vyriausiu šėrininkų 
suvažiavimo dienotvarkio punktu. Būtinai reikia padi
dinti armiją dienraščio skaitytojų. Kiekvieno šėrininko 
pareiga išanksto pagalvoti apie tai ir patiekti suvažiavi
mui naudingų pasiūlymų toje srityje.

Suvažiavimas taip pat perkratinės dienraščio turiųį. 
Be abejonės, surąs tvirtų ir silpnų pusių. Silpnąsias pu
ses turės sustiprinti.

Mes pilnai pasitikime, kad suvažiavimas įmokės ir su
gebės tinkamai atlikti tuos didelius darbus, kurie stovi 
prieš jį^ >

; Redakcija dr Administracija* į |

PHILADELPHIA. — Biz- 
nierių Kriaučių Nacionales #
Asociacijos madų taryba čia p]ec)iavičius Esąs Suareštuotas; Smetonos Likimas Nea- 
tos organizacijos metinėj -- - ...................... — • •■ ~ M
konvencijoj išdavė savo ra-! 
portą, aiškindama, kad ge-! 
rai apsirengęs (pasipuošęs) 
vyras turi turėti mažiausia nešimo (ketvirtadienį) New 
20 siutų, 8 ploščius, 12 skry- York Herald Tribune korės- - - - - - - - t 

mažiausia kai- tokia padėtis, kuri veda 
nuotų $2000, rokuojant už I prie ginkluoto susikirtimo 
siutus tik po $50.

Ęeiškia, darbininkui žmo
gui negalima būt “gerai ap
sirengusiam,” sulig tos ta
rybos “padiktavimo,” nes jis 
tiek neuždirba j metus.

nomas; Pjovynės Kilusios del Užsienio Politikos
KAUNAS.— Pasak pra-

bėlių ir 24 poras kelinių.
Tas visas i

diZ- Kėsinosi Nužudyti Po-
piežiaus Atstovą 

Ispanijoj
HENDAYE, Francijos- 

Ispanijos rubežius.— Žmo
gus, kaitinamas pasikėsini
me nužudyti Frederico Te- 
deschini, popiežiaus atstovą 
Ispanijoj, tapo suareštuotas 
Madrido miesto policijos 
penktadienį, pasak čia gau
to pranešimo iš Ispanijos 
sostinės.

Policija atsisakius paskelb
ti to žmogaus vardą, bet sa-

rasis važiavo per parką.
Policistas pripuolęs prie 

jo ir jiedu susikibę. Policis
tas tano sužeistas. Tasai 
vyras iššovęs tris šūvius, 
kurie nepataikė popiežiaus 
atstovui.

Numirė Išradėjas

Syracuse, N. Y.— Alexan
der T. Brown, 74 metu am- 
žiaus, išradėjas ir preziden
tas Brown-Lipe Gear Kom
panijos, numirė ketvirtadie
nį.

Tarp daug kitų išradimų 
jis išrado L. C. Smith šau
tuvą ir Smith Premier rašo
mąją mašinėlę.

pondento, Lietuvoj randasi

tarp fašistinių valdonų.
Ketvirtadienio vakarą A. 

Voldemaras, f a š i s tinis 
premjeras ir užsienio reika-

Kaune esą didelis sujudi
mas. Laukiama ko tokio 
nepaprasto.

Londono laikraščio “Mail” 
korespondentas Kaune ke
tvirtadienį tam laikraščiui 
pranešė, kad prezidentas 
Smetona norėjęs prašalinti 
iš valdžios Voldemarą del 

j to, kad Voldemaras atsisa-
lų ministeris, kuris yra tik- kę’s modifikuoti (pakeisti) 
ras Lietuvos-diktatorius nuo karo stovio įstatymą, kuris 
1926 metų, išleido pareiski- tapo įvestas, kuomet fasis-
mą, kad jis susekęs prieš jį 
padarytą militarinį suokal
bį; o to suokalbio vadu esąs 
niekas kitas, kaip tik.pats 
Antanas Smetona, fašistinis 
Lietuvos prezidentas.

Žinios apie tariajną suo
kalbį viešai pasklido, kuo
met pulkininkas Plechavi
čius, galva armijos genera
linio štabo, tapo areštuo
tas; su juo taipgi suareštuo
ta 18 armijos oficierių, kal
tinamų suokalby.

Trezidehto Smetonos liki
mas esąs nežinomas. Bet. 
sakoma, dar nebuvo deda
mos pastangos jį suareštuo
ti.

Smetona išsireiškęs, kad 
jis naši tiki, jog armija bus 
su juomi.

Pataria Suteikti Kellog- 
gui Nobelio Dovaną
WASHINGTON.— Grupė 

amerikonų atsikreipė prie 
Nobelio komiteto, Oslo, 
Norvegijoj, kad tas komite
tas suteiktų Nobelio dovaną 
Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretoriui Kelloggui už 
pasidarbavimu “taikos sri
ty.”

Kelloggas yra autorius pa
garsėjusio Kelloggo “taikos” 
pakto. Kapitalistai nori, 
kad už tą pacifistinį paktą 
jam būtų suteikta Nobelio 
dovana.

- r--y ------- 7 -- — r » 
tai įsteigė savo diktatūrą. 
Smetona taipgi susiėdęs su 
Voldemaru del užsienio polL 
tikos.------------------ i

Smetona ir Plechavičius 
apkaltinę Voldemarą “pa
taikavime 
pavadinę jį “bolševikų įran
kiu.” Smetona pasakęs, kad I 
Voldemaras “leidęs Mask
vai” save išnaudoti “sukėli
mui neramumo” šiaurvaka- į 
rinėj Europoj. Girdi, jo po
litika mierijo atstumti La L į 
Viją ir Estoniją nuo Lietu-* 
vos.. ’ . . U

Smetona, kaipo didelis 
Anglijos šalininkas, nenorįs, 
kad bent kokia švelnesnė 
pozicija būtų užimama sąn- 
tikiuose su Sovietų Sąjunga.

7..........................................

Patriotės Reikalauja 
Priimt Kreiserių Bilių b.

Čia

bolševikams”; ■-

WASHINGTON.
buržujų moterų patriotinių 
organizacijų konferencija^ 
“šalies gynimui” priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią, 
kad senatas tuojaus priimtų •* 
bilių budavojimui 15 kreise
rių. t

Jos taipgi reikalavo, kad 
būtų ant toliaus paliktas 
griežtas suvaržymas imi
gracijos; kad nebūtų ■ leP 
džiami įstatymai pakeitimui 
imigracijos suvaržymo. jį

Kalbama, kad Coolidge Bus Užginčina Paskalas Apie i 
Teisėju Augs. Teisme Zinovjevo SuareštavimąTeisėju Augs. Teisme

. BERLYNAS.— Vagys,per 
keletą naktų besidarbuoda
mi iškasė tunelį į privatinį 
komercinį banką ir apvogę 
banką pabėgo. Ant kiek 
bankas apvogtas, dar neap- 

" " ‘ di-rokuota., Tųnęlis buvo 
delis.

WASHINGTON.—Čia pĮa- MASKVA.— Kapitalistinė 
čiai kalbama, kad preziden- spauda buvo paleidus gan-
tas Coolidge, užbaigęs savo 
tarnystę, veikiausia taps 
nariu Jungtinių Valstijų 
augščiausio ' teismo; mano
ma, kad jis užims vietą tei
sėjo Oliver Wendell Holmes*

Pastaruoju laiku kalba
ma, kad teisėjas Holmes 
greitai pasitrauks iš teisėjo 
vietos. '..'./..v

Nekurie tvirtina, kad Hoo 
veris paskirs jo vieton pre
zidentą. Coolidge. ’ ;

dą? būk Sovietų valdžia šio- 
mis dienomis suareštavo Ži
no v j evą ir Kamenevą. So
vietų: vyriausybe tą paskalą 
užginčija; sako, kad tai yra 
prasimanymas.

VIEŠASIS KNYGYNAS 
GAUS VIEŠBUČIO 
ARCHYVĄ

"New York o viešasis knygy
nas pasiims Waldorf-Astoria 
Viešbučio archyvą, kuomet 
kalbamasis viešbutis sekančią 
vasarą bus išardytas, o jo vie
toj pastatytas 40 augštų ofisų 
namas. Waldorf-Astoria ilgą 
laiką buvo aristokratų užeiga. 
Ne vienas diplomatas ir bur-> Shelton, Wash.—Washing-

t.01?.0 yalstijo.8 organizuoti žuazijos valdininkas čia yra 
dailydės . reikalauja įvesti bankietavojęs ir nakvojęs, to- 
penkių dienų savaitę ir $9 dej j0 archyvas ir parašai žy- 
ftiokestį į dieną. Nekurie mių svečių skaitoma “svarbiu 
lokalai jau turi tas sąlygas, dokumentu.”

Harvester Kompanija
Spausdina Sovietams 

Rankvedžius

Chicago. — International 
Harvester Kompanija spau
sdina 7,000 kopijų rusų kal
ba rankvedžių del Sovietų 
Sąjungos ūkininkų apie 
įvairias tos kompanijos že
mės ūkio .mašinas, kaip jas 
naudoti, prižiūrėti, sutaisy
ti ir tt. Tūkstančiai kopijų 
tos kompanijos rankvedžių 
jau paskleista Sovietų Są
jungoj.. 

__ U__ i
Tabako Sunaudojimas

z Amerikoj
Washington. — Pereitais 

metais Jungtinių Valstijų 
rūkytojai sunaudojo 
000,000,000 cigaretų, 
000,000 svarų tabako 
000,000,000 cigarų.

Pasmerkė 3 Nužudymui.
._________

Lisbon, Portugalija.—-Tfys 
artilerijos < oficienaį Kurie 
ėmė dalyvumą nejsenai įvy
kusiam sukilime / ‘ Ciudad 
R,eal mieste, tapo ųųteisti 
nužudymui. • . > '

il - . . x r į- —*   '

Paryžius.— Ketvirtadienį, 
3 vai. po pietų, tapo atida
ryta tiesioginis telefonų su
sisiekimas tarp Paryžiaus ir' 
Buenos Aires.

6 žuvo Susikūlus - 4) 
Traukiniams

105, 
353, 

ir 7,'

Henderson, Ky.— Penkta
dienio rytą už aštuonių my
lių nuo ' čia pasažierinis 
traukinys ant gelžekelio 
Louisville, Henderson < ir St. 
Louis susikūlė su tavoriniu 
traukiniu; žuvo trys darbi
ninkai pasažieriųio trauki
nio ir trys tavorinįo.;
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KYLAME AR PUOLAME?
Pastaraisiais dviem mene-i 

siais man teko pervažiuoti 
per virįš' 50: lietuviškų kolo
nijų į’ vakarus nuo New 
Yorkou Kalbėjausi su veikė
jais, tyrUū mūs organizaci
nį ir politinį padėjimą. 
.Smulkmeningai čia neteks 
apsistoti ir » nušviesti esa
mąją . padėtį kiekvienam 
mieste. Tik bendrais ruo
žais nurodysiu kai kuriuos 
pliusus ir minusus.

Kietosios Anglies Sritis. 
Kad šitoj apielinkėj — Wil- 
kes-Barrės ir šenadorio 
apielinkėj — dalykai žymiai 
pasitaisė ir mes gerokai su- 
stiprėjome, tai liudijo ir 
pereitasis dienraščio “Lais
vės“ Vajus, kuriame gauta 
čionai dikčiai prenumerato
rių. Taip vadinami kairie
ji (baltrušaifiniai), kurie 
keletas metų atgal mūs ju
dėjimui gan kliudė, ardyda-l 
$5i • prakalbas • ir ^kenkdami j 
kiekvienom parengimui, | 
šiuo tarpu pasitraukė nuo

į Clevelandas. Čia mūs ju- 
I dėjimas apskritai žygiuoja 
pirmyn, tik mažai domės 

‘kreipiama į Pariijbs1 reika
lus. Perdaug tūli draugai į

biąu domisi Partija, visohiis; 
jos problemomis ir viduji
niais ginčijamais klausi
mais. Tuo žvilgsniu, deja, 
B’rooklynas neprilygsta Chi- 
cagai. >

Springfield, Ill., ir Št. 
Louis, Mo.— Didelį krizį 
mūs judėjimas šiuo tarpu 
pergyvena čionai. Ir jis pa
eina (nesmagu sakyti), tik 
• "z — 1 • *1 • 1* UčVlV W1 1 kjrJL LIS MX č4rM'lltĄais mus draugų-ią apsileidi- apjei šmugelį ryšyje su rūbsiu-:

“Naujienų” Redaktorius ir 
New Yorko Socialistų 
Biznis

f t

Pagaliaus ir • VNaujiedu” re
daktorius p. Grigaitis prabilo,

I X ' ' i Į h t J » i ibejegė-sūlaikyti bahko direkto
rius nuo pardavimo jos šėrų už' 
tokią žemą'kainą. Unija nega
lėjo Sulaikyti “draugus” sočia-; 
listus nuo laimėjimo į savo ki- i 
šenius tų $141,000. Nėra abe-j 
jonės, kad “draugai” socialistai 
tai darė vardan “proletariato 
reikalų” ir “socializmo”!

kad į socialistų kišenius patek
tų virš $141,000 unijos eilinių 
narių pinigų!’ J /

Tai kaipgi ta “teisinga ir tei
sėta” tranzakcija buvo padary
tai- Grigaitis sako, kad “grupė 
žmonių” užmokėjo bankui už 
šėrus tiek, kiek buvo jų “vertė 
pagal knygas.” Tai, girdi, ne
svarbų, kad rinkoje tų šėrų ver
tė buvo daūg augštesnė. Labai 
gerai, bet, kodėl tų šėrų “vertė I 
pagal knygas” buvo daug že-l 
mešnė,Į nbgu rinkoj 6? Kaip ir 
iš kur atsirado ta “vertė pagal 
knygas”i 1 Kas ją nustatė?

‘ Atšakyme į šituos klausimus 
gjlūdiį ta' visa “teisinga ir tdiš^- 
t^i tranzakcija.” štai kaip'tas 
viskas įvyko: ’ jkŪomėt po ilgfo 
1926 mėtų strėikp unija įlegaiė- 
jo tuojaųs ątmokėti Interųat’io-' 
nal Bankui skolas, tai' bankas 
užgriębe užstatytus unijos šė
rus. Jeigu tie Šerai būtų buvę 
parduoti teisingai, tai yra, pa
gal jQ vertę rinkoje, tai gautų 
už juos pinigų būtų buvę iki va
liai atmokėti skolas ir tuo bū-

LIETUVOS FAŠISTŲ 
‘ VEIDAS
Parsiduoda ,

Lietuva gauna iš Vokietijos
-Kodel banko direktoriai taip 25,000,000 paskolos 5 metams 

“mielaširdingai” elgėsi? Ar jiej^'r todėl Voldemaras yra tokią 
teisėtai elgėsi? Kas jie per vie- Prekybos sutartį su Vokietija 
ni? ' Kodėl ta “grupė žmonių” Prirašęs. .Sutarties tekstas ne
pasitaikė būt niekas kitas, kaip skelbiamas, nes vengia sukelti 

ocialistai? Kaip nepasitenkinimo šaly. Inteli- 
jie užuodė, kad taip pigiai gali* sęntija, ypač inžinieriai, <smar- 
ma pirkti International Union nepatenkyti sutartimi. Pats 
Banko šėl’us? Kur jie gavo 
tiek pinigų užmokėti už $1275 
šėrus? Mes manėme, kad mūsų 
socialistai yrą “darbininkai ’ ’! 
Bfet štai, staiga, Jie pasirodė se
rų spekuliantais ir savininkais1 
šimtų tūkstančių’ dolerių! Ste-' 
betina. ištikrųjųj.;

^Naujie^nų” redaktorius nė 
nebando rsaVo skaitytojams pa
aiškinti} iš’kur atsirado ta ne

svietiškai žema “šėrų’Vertė pa
gal knygas.” Jis'labai gudriai 
tą svarbiausi tranzakcijos punk
tą praeina. --------- —

Mės gi paaiškinsime—ir dat|es^ Jau Berlyno- lietuviai stu- 
kaip—lūpomis paties porto Hill- lentai dabar gavo daug pamo- 
quito.' Socialistų Partijoms orga- nes žadantieji vykti vokie- 
ne “The New Leader,”'* sausio čiai. Lietuvon nori pramokti lie- 
26 d., Hillquitas sako, kad tuvių kalbos.
“the book value of the stock is | Fašistai mano, kad jei derė- 
fixed by the Board of Directors ! sis del Lietuvos pardavimo ir 
and was so fixed.” Vadinasi,'su Lenkija, ir su Vokietija, tai 
“šėrų vertę pagal knygas” nu-!branginu galima bus gauti.
stato banko direktoriai. Ir jie 
tą vertę nustatė ne pagal rinkos 
vertę, ne pagal tai, kiek už šė
rus buvo siūloma, bet pagal sa- ^ėjo plačiau skleist visokias me- 
vo norą. Sulyg banko konstitu- }agihgas provokacines paskalas 
ei ja, jie turėjo teisę tai daryti. (prieš SSRS. Ar iŠ Lenkijos 
Jie turėjo teisę nustatyti šėrų gavo gerą kyšį, ar tikisi grei- 
vertę net, po 5 centus ir tuoj aus, eiau atsidurt fašistų valdžioj? 
parduoti “draugams” socialis- Griniui dar pernai buvo pa-

ni? ' Kodėl ta “grupė žmonių” pasirašęs. Sutarties tekstas ne-

mo ir nemokėjimo susiklau
syti. Springfielde verda 
krizis del iždo. Kadangi čia 
visą laiką buvo lyg ir galva 
visos kalbamos apielinkės, 
tai šiuo tarpu ir kitur, iš
skiriant gal E. St. Louis ir 
Collinsville, veikimo . ratai 

Argi (nekeista, 
kad pačiam Springfielde, St.

tik “draugai” svių unijos pinigais, į kurį tapo 
įvelti New Yorko socialistai, 
vadaj Socialistų Partijos. Kaip 
jau mūstj skaitytojams žinoma, 
mūsų broliai socialistai toje 
“tranzakcijoje” laimėjo • 1 net 
$141,000. ■ ■ t

“Naujienų” Nh- 24 Grigaitis' 
apie tai plačiai kalba ir prisi
mygęs tvirtina, kad sočialistai 
komunistus patrauksią j įi jtęismą 
ir tenai jiems (tirilįamai Atmo
kėsią už tą “bjaurų šmeižtą.” 
“Drabgas” Hillquitas, girdi, 
žada ^komunistus pamokyt, kaip 
reikia ant svieto gyvent. Gri
gaitis kalba labai autoritetingai, 
nes, mat, jis pusėtinai daug tu
ri patyrimo su visokiais Šerais, 
ypač “Naujienų” bendroves. Jis 
taip “aiškiai,” kaip ant delno, 
išdėsto, kaip “teisingai ir teisė
tai” tie New Yorko socialistai’du unijos namai būtų pasilikę 
pasinaudojo proga ir nusipirko unijai. Pats Hillquitas teisme 
i—k------ 'pripažino, kad tuo laiku minėto

banko šėrų vertė buvo $310. 
Taip pat buvo teisme įrodyta, 
kad pašalinis pirkikas siūlė po 
tiek už serą. Vadinasi,’ už 1275 
šėrus bankas būtų gavęs $395,- 
250.

Bet štai kas atsitiko: .Atsira
do grupė socialistų, su Hillquitu 
priešakyje, kuriems banko di
rektoriai pardavė 375 šėrus, po 
$200 serą. Vadinasi, šičia ban
kas, prakišo, o “draugai” socia
listai'viėnu užsimojimu laimėjo 
virš Š41,000! , , ->/

Ku!r dingo likusieji 900 Šerų? 
Hillquitas teisme pasąkė, kad 
bankb direktoriai nutarė ir par
davė tuos šėrus kitai “draugų” 
grupei, i Už kiek šėrą>? Ogi tik

i fašistų vadai del sutarties ne
sutaria. Voldemaras įrodinėja, 
kad sutartis yra didėlis pliusą^, 
nes gauhatna 25,066,0001 ir be 
to Luganoj būsią didelė para
ma. Gi kiti fašistai sakė, kad 
tai visa vieni niekai,! nes < saly 
pilnais šeimininkais?’ pasidarys 
vokiečiai. Jie supirks Žemes au ‘ ”, 
savo bankų pagelba, paims pre- 
kybą ir pramonę į savo rankas. 
Jau esą Berlyno firma Tienz 
žada atidaryti Kaūne savo pre
kybos namuą, kurie pilnai gale- , 
tų aptarnauti Kauną. • Be to

lietuvišką vežimą įsisėdę. įapsistoję. 
Ne visi randasi Partijos ei- 'kad nacis 
lėse, kurie būtihAi turėtų Louise, Mo. Benld, Ill., kur 
ten rastis. Nesutinku su lietuvių d^tonkU gVvePa 
teisinimusi, ir pakartoju, apstus skaičius, neįvyko 
kad jų vieta Partijoj; pareis S1U(? tarpu prakalbos. ■ Pa- 
(T<i viaU linfntrialzq voilnma gVdvmU ZaiZdU tUl Cttl SU-*

Ne visi randasi Partijos ei-

ga rišti lietuvišką veikimą 
su tarptautiniu revoliuciniu 
judėjimu. Tik šitaip vei
kiant padarysime teigiamos 
naudos. Akronas — stovi 
ant vietos — kas liečia mūs 
organizacijų augimą, bet tū
li draugai-ės žymiai pažen
gę politiniam subrendime. 
Youngstownas — nemaža 
kolonija ir mūs judėjimui 
medžiagos yra. Tik reikia 
daugiau darbo ir pasiryži
mo. Randasi keletas gerų 
su pasišventimu draugų.

Detroitas.— Ant kiek ne
įsivaizduojamu greitu tem
pu kyla šis miestas, ant tiek 
didinasi lietuvių darbininkų 

scenos kaipo* tokie. Doresni kolonija. Iš visų šalies kam- 

. ..“kairumo” maskomis,

jų atėjo į mūs organizaci- pų, ypatingai iš mainų, čion 
s, o apsimaskavusieji vyksta darbų j ieškoti ir ap-

gydymu žaizdų turėtų su 
sirūpinti mūs Centrai, įga- 
liojant kad ir Chicagos 
draugus nuvykti į Spring- 
fieldą ir ten padaryti kad ir 
didelę operaciją, jei kitaip 
negalima bus prieiti 
gerų rezultatų.

West Frankforto, 
apielinke.— Šičia visur 
organizacijos dalinai suma
žėjo. Tai vyriausiai del to, 
kad daugelis mainierių iš
keliavo į didmiesčius. Į an- 
gliakasyklas įdėta naujos 
mašinos. Kur pirmiau dirb
davo 22 darbininkai, šian
dien, su viena mašina, tepa- 
likta tik 5 ir tiek pat ang
lies iškasama. Mainų apie- 
linkėje, ypačiai West Frank- 
forte, draugai susiklauso. 
Dar gerokai lietuvių gyvena 
West Frankforte, Johnsjton 
City. Zeigleryj verda: kivir
čai del svetainės. i'Bęrods; 
tai pirmas atsitikimas; kad 
svetaines pąstatyinašįbūtų 
įnešęs suirutes, ‘ j^ie^Aš 
džiuginantis faktas, tai kad 
šitoj apielinkėje randasi jau 
ir lietuvių vaikų, įtrauktų į 
Jaunųjų Pionierių organiza-

prie

III., 
mus

nu- sigyventi, lietuviai proleta
riate jo su aiškiais darbinin- rai. Kiek girdėjau^ darbai 
kų judėjimo priešais. Kiti čion kol kas lengvėliau gau- 
net reyublikohų kjapčiukais ti, negu i kituose miestuose, 
(pav., jMjpersyillės Juozas nors išnaudojimas, darbo! 
RamanĮaūškas 1 su ,žmoha) sistema gal būt čia bjaures- 
pątapo. Tūli į bažnyčias [.Ūe, kai Uailįelyj kitų. Šian- 
yalgyti . , (jievQ. nukeliavo.1 dien Detroitas yra vienas iš 
Šiandien lietuviškoj dirvoj didžiųjų lietuvių centrų,;’bet 
pasilikčme tik mes ir kleri- mūs judėjimas nėra phopor- 
kalai. ‘ Socialistinių šlamštų I cionaliai pakilęs. Tiesa, vie

na ALDLD. kuopa didelė, cijas. Partija čia slapta — 
nelegalė. Ir tai yra ne del 
valdžios, bet ačiū baisiam 
persekiojimui iš Lewiso uni
jos viršininkų pusės. Orga
nizuojama lokalai Naciona-

yalgytį .„ jįieyę.

nė dūko, šandariečiai nė jo
kios savo organizacijos ne
palaiko. Taigi mums atsida
rė platūs vartai savo judė
jimą stiprinti ir auklėti, tu
rint tik vienus ir aiškius 
darbininkų judėjimo prie
šus. *

Pittsburghas. šitam mie
ste ir apielinkėse, kai jau 
yra žinoma, lietuvių randa
si tūkstančiai — tūkstančiai 
Mar tokių, kurie nėra girdė
ję mūs žodžio ir matę bei 
skaitę mūs laikraščius. De
ja, Pittsburghas žymiai su-

• < ~ * ~ < • • A *

palaikomas choras, etc. Bet 
tai tas dar neįrodo, kas vis
kas jau taip geriausiai. Ypa
tingai' Partijos reikalais ma
žai randasi besirūpinančių 
draugų-ių. čia, panašiai lės Mainierių Unijos.
develandui gerokas būrys -Gerai stovi Rockfordas> tik

• v r su Partiją bloga, bet randasi 
pasisalino^ is lietuvių -jaunuolių, kurie įsto-

silpnėjęs visokeriopai. Ak- °Tgar}Jzuotai
tyvas pas. daugelį mūs vei
kėjų nuslūgo. Daugelis tik 
kalba apie tuos laikus, kuo-

draugų yra tokių, 
“nejučiomis” ]_
Pąrtijos, ir šiandien “ilsisi. " 
Ką jie sau mano, kodėl ne
stoja į tarptautinį revoliu
cijos avangardą — sunku, ir 
iškvosti. Kai visur, taip ir 
čia, tautininkai-sandariečiai 

1 nepasilaiko; 
panašiai ir su menševikais. 
Į Detroitą galutinai suban
krutuoti susiskverbė likučiai

met čia kadaise gyveno d. “kairiųjų” (baltrušaitinių),
P. Buknys.. O tų organiza
cijų galybės — pašalinių or-

kurie nesigaili pastangų 
griauti tai, ką mes budavo-

banko šėrus, o tik tie komunis
tai jiems užkorė šmugelį.

Visų pirma p. Grigaitis pra
deda su dideliu melu. Jis sako, 
kad moteriškų drapanų siuvėjų 
unijos Bendroji Taryba, kaipo 
skolos užtikrinimą (security), 
“davė bankui apie 375 to banko 
akcijas (Šerus), kurias ji val
de.” Tuo tarpu unija užstatė 
bankui ne 375; bet 1275 šėrus: 
Matote, Grigaitis “nukniaukė” 
ne daug — tik 900-Šerų!

Toliau apie tą “tranzakciją” 
Grigaitis gieda sekąmai: ,

Tranzakcija, kuri įvyko tarp 
banko direkcijos ir ašmenų, 
nupirkusių užstatytuosius šė- 
ruš, buvo vigais atžvilgiais tei-

parduoti “draugams ’ ’ socialis
tams.

*»
it
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Liaudininkų Spauda
Liaudininkų spauda vėl pra-

t t

t f

i sipga ir teisėta. ! t Joii skolinio- U3 Tai; yra, už 900 serų 
IkAa neatiduoda^ paskirtu • laiku Auo .tos. kitos r “žmonių ;grppęs ” 
■skolų bankui, tai bankui nepa- bankas tęgąv0)i$175,5pO.;rp ję:

uuus. Ir tokiame atsitikime jie siūlytas piniginis atlyginimas ųž 
būtų iiesulaužę banko konstitu- palengvinimą fašistams ‘ 
cijos.' Jie taipgi nebūtų sulau- j valdžią. Pernai 
žę valdžios įstatymų, prie kurių 
šaukiasi Grigaitis.

jl>cv ai 1.0, iiaiiianviju m u v v . b u Ginu,, 14 vjLąuoįi jis . AObisvų vai- 
teisiųgą, nežiūrint jos ‘^teisėtu-1;džios, kaip rašo' “Lietuvos ži- 
mo”? iTiktai Grigaitis ją galiinios” Nr. 272 Grinius kas mė-

ms paimt 
Grinius dar 

bijojos priimt iš fašistų pinigi
nį atlyginimą. 1928 metais jau 

Bet ar ta tranzakcija buvo sutiko,. ir dąbąr riš. fašistų val- r

mo
vadinti! teisinga. Be$ visai ki
taip ‘į tai žiūri darjiiįinkaį, Hv 

.apd nuskriausti ant $141,- 
__  Jie šitos, “teisėtos’: socia- 

tranzakcijps niekados ne

taip ,'į tai žiūri darįnįii 
rie ia

........... ‘
lįstų tranzakcijps hįčk;
----------- f

unino 41 A

_________ ___ jei
gu .būtų, jię tūps šęrųs pardavę 
pagal tikrą Jų vertę, tai, yra, po 
$310 serą, tai būtų gavę $275,- 
900.’ Vadinasi, šičia bankas 
prakišo, o “draugai” socialistai minėto banko direktoriai, kiek 
pelnė virš $100,000! Ir kuomet, galima spręsti, turėjo ir turi la- iš narių apgaule paimdavo vek- 

ryšius su socialis- sėlius, o paskui užstatydavo

« 
« S
> * 
•M 
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, -Ūkin 
jiį. jkĮįtl 
vimo apgaudinėjo savo nariiąs. 
Jiems dūmė akis, įkalbėdami, 
kad banko' reikalai gerai eina,

J.lieka nieko kita; kaip -tik par
duoti užstatą ; net valstybės įs-| 
tatymai reik'alaūja, kad ban
kas taip darytų. Užstatytieji 
Šerai parduoti, prisilaikant 
tos tvarkos, kuri yra nustatyta 
International Union banko šė
rų pardavimui.. Ta tvarka, 
būtent, yra tokia, kad kiekvie
nas to banko šėrų savininkas, 
kuomet nori parduot savo Še
rus, tai turi pirmiausia pasiū
lyti juos banko., direkcijai, ku
ri apie tai praneša kitiems šė- 
rininkams: jie turi pirmybę 
banko £ėrų pirkime, bet mokėt 
už juos jie turi ne mažiaus, 
kaip yra šėrų v^rte pagal kny
gas (book Value). Šita proce
dūra buvo atlikta, ir grupė 
žmonių, kurie nupirko tuos 
šėrus, užmokėjo už juos pilną 
“knygų vertę.” J

Komunistai *dabar šaukia, 
kad akcijos buvusios parduo
tos “per 'pigiai,” nes rinkoje 
(markele) jų vertė tuo laiku 
buvusi aukštesnė, negu rodė 
banko knygos. Taigi jų prie
kaištai susiveda prie to, kad, 
spekuliuojant rinkoje', už tuos 
šėrus butų buvę galima gauti 
daugiau, negu parduodanl šė- 
rininkams, Bet Internatippal 
Union į banko taisyklės kaip tik 
ir buvo padarytos’ taip) 'kad i 
šėrininkai turėtų • pirmybę 
prieš spekuliantus.' Jei komu
nistams tos taisyklės buvo ne
geros, tai kam jie dėjo unijos 
pinigus į fo bAnkO šėrus: > «
Matote, visoj šitoj Grigaičio 

litanijoj? nė žodeliu lięprisime- 
na apie: socialistus. Labai ^ud- 

buėmus nenorai,, mus juoe- riai socialistai pavaduojami 
jimas nenupdolęs: jei vienur “grupe žnįonių.”; Atrodo, kad 
jis sumažėjo, tai kitur pakilo. Grigaičio draugai Socialistai 
Daugumoj miestų mūs judėji- nieko bendro su ta “tranzakci- 
mą ėda mūnšaino vėžyti Kai ja” neturėjo, bet tik komtmis? 
kur jis gali pakirsti paskutinę tai ant 5ų užsipuola. Bet ištik- 

rųjų visas tas biznis ėjo per so
cialistų rankas. Jame įvelti 
vyriausi Socialistų Partijos va
dai. ' , ;

Grigaitis netgi valstybę pasi-

užmirš.
Tiek dar tenka pridurti, kad

per tas xivi “teisingas ir. teisė- bai artimus
tas tranzakcijas” bankas praki- tais.. Labai nesenai vienu iš,juos. Ir susibankrūtino bankas 
šo apie $141,000, tai tuomet banko direktorių tapo paskirtas 
jam šėrų nebeužteko skoloms garsus socialistų vadas ir reak- 
atmokėti ir todėl jis užgriebė cinės senosios raūbsiuvių unijos 
unijos du namu. Unija buvo biurokratas p. Schlessingeris.

1 su nuostoliu 650,000 litų.
FAŠISTŲ LIETUVOJ 

Nuteisė
Kariuomenės teismas nuteisė 

Mileiką Al. už priklausymą prie 
komunistų partijos iki gyvds 
galvos. Gynimosi kalboj Milei- 
ka pabrėžė, kad jis^sąs įsitiki
nęs komunistas ir juo visuomet 
pasiliksiąs.

Jiems Laisvė
Kauno ' kioskuose pasirodė 

laikraštis “Carskij Viesįnik” 
(“Caro žinios”). Jis phdeda 
fašistams skiepyt Lietuvoj mo- 
narchizmo dvasią.

Išparduoda 'Miškils
I

Fašistų valdžia,-kad ištektų., 
lėšų fašistų diktatūrai stiprini 
išparduoda mišku s keliems ma
tams pirmyn. Kas -buš toliau, 
fašistams, vis vien, .kad tik šian
dien būtų kas eikvoti. • a •

• C i • v 1
. j i i Bapkrįitupjaj fpionės
; _ Sąryšy su -blogais, metąis ban-

Suvirs 18,000,000 imigrantų Pere jo Per 
Ellis Island

jo į Jaunųjų Komunistų Lygą,.
Wisconsin© valstija.— Mil- 

waukej, Sheboygane mūs ju
dėjimas gan gražus ir jis dar 
vis rodo ženklų kilimo. She
boygane, pav., LDSA. kuopa 
smarkiai auga ir gražiai pro
gresuoja. Prastai su Racine, 
Wis., kur viskas apsileidę.

Gerai ir pavyzdingai dar- 
buojosi grandrapidsiečiai. Ju
dėjimas čia nenupuolęs. Ide
ologiniai draugai prasisiekę. 
Štai ir šiuo tarpu palaiko sa
vitarpinio lavinimosi mokyklą, 
kurios kituose miestuose (iš
skiriant Chicagą) jau ir “iš 
inados išėjo.’? > < < ;< • j

Į Pochėsteryj apmirimas, nors ■> I • ♦ • • —

ganizaįijų, neturinčių geras įam,e? ęe^s^int didziausiems 
vadovybes. Ačiū tam, rtema-; darbininkų, priešams.
žas skaičius lietu v., kurie bu- r" * 
vo bepradedą atsikrapštyti ’vis yr^ pąšauliniu lietuvių 
akis ii|liĮlOSU’otis iš po Ro- centru (saVo: skaitlingumų).’randasi sumanių ir sęnai mūs 
mos avmyčiu. įjvngo, įkliuvo Mūs judėjimas — orgAniža-,eilėse stovinčių; draugų.; Buf- 
į t v.w^eawznjnku” (ne- ciniai,,— neW“ 1 -■ •■ * -r - -

Jlj ir ktįn
naudoja ridaiiriifigijosiųs pa- [1925 m. L , Y _
siraitoj.ę ramoves. Steigia mes užkariavomė skaitlių 
bažnyčiaiK - stipriną T" 1 1 ‘ *
tvirtovės. ’ | u j į mūs

' tos opozicijos; tačiaus,: ne bu
vo ir nėra daloma. * c Nebuvo 
dėta pastangų sustiprinti 
mūs judėjimą nė pereitų va- 
jų metu. Draugai pageidau
ja Žymesnio draugo, galin-

’ < čio visais reikalais jiems pa
dėti. pittsburghas dide
lis lietuvių proletarų cent
ras, kuriame tūkstančiai 
dąrbininkų labiau išnaudo
jami ir gyvena daug šiurkš
tesnėse sąlygose, negu kur 
kitur. Įr tokiam Pittsbur- 
^he mės'htetgLnė ’dabbinm- 
:Iško choro nūnai neturi-> . *

darbininkų priešams.
Chicaga:-— šis miestas dar

_nenfąųau, kad pš" faloj—dalykai ^stovi, kai sto- 
Romąi pąrapi-1 darė progreso iiuo to laikė, j vėję. Panašiai ir Schėnecta- 
įčių^Paįtarięji lįiimet man te^o gyvpptfi- dy. Nedidelė čiat kolonija, bet 

; Betsumanių draugų. Blogai, 

savo gešnes mases j darbininkų, 
rim-. Dienraštis .“Vilnis’! uždėjo

ryškią antspaudą ant Chica- 
gbs'lietuvių kolonijos. Jau 
tik tas faktas, kad “Vilnis” 
— revoliucinių- darbininkų 
krypties dienraštis — treti 
metai gyvuoja, parodo, jog 
mūs įtaka ten augiai paki
lo. Nemažas skaičius jauni
mo randasi judėjime. Net 
du darbininkiški jaunuolių 
(ne vaikų) chorai gyvuoja. 
Už vis džiuginančiai! gali
ma pareikšti, kad. jaunųjų 
randasi jau ir Partijoj. Be 
to, Chicagos krėditan tenka' 
priskaityti dar ir tai, kad 
Ičia lietuviai komunistai la-

labai blogai su Amsterdamu, 
N. Y. Tiesa, čia niekuomet 
nebuvo mūs judėjimo; bet 
šiuo sykiu dar labiau viskas 
nusilpę, nors dirva/plati.

Suėmus bendrai,, mūs judė-

gyvybės gyslą. Tai vienas iŠ 
pavojingiausių reiškinių. Nė 
jokia prieš tai kova nebūtų 
pergriežta. <

Apie kanadiečius bus kitam 
straipsny j.-

R. Mizara.

SKAITYKIT TR PLATIN
EIT “LAISVĘ”

Net 18,000.000 žmonių atvy- > Garden ’e, kur šiandien stovi 
ko į Jungt. Valstijas per Ellis garsus New Yorko “Aquarium.” 
Island vartus. Šių dienų “Ellis 
Island ” daug metų atgal buvo I 
užvardinta “Kioshk” arba “Guli 
Island.”

Ita federalei valdžiai, ateivius 
'pristatydavo į Barge Office, 
kur juos peržiūrėdavo. .

Sausio 1 d., 1892 m., stotis
1808 m. New York’o valstija pirmu kart vartojama imigraci- 

paVedė salą federalei valdžiai, įjos, tikslams.
kad valdžia tenais galėtų laiky- bėsįai buvo iš medžio; pastatyti, 
ti savįo amuniciją. . . t ir birželio 15 d., 189^7 mįį juos

1855 m. sala buvo vadinta sunaikino gaisras. Vėl ^’darbas 
“Oyster Island, įr sekantis ap
rašymas; yra išimtas iš “Valeų- 
tin’o iankvedžio apie New Yor-

“Maža sala, i visąi netoli Jer
sey ^kranto, nuo ^anksčiausių lai
kų, nuo holandų apsigyvenimo, 
vis neša {tą paįį vardą< Visuo
met buvo apleista,, pakol tapp 
pavesta Jungt. ^(Valstijoms. 
Žmonės iš miesto tenais vykda
vo pasilinksminti ir bu'vo ypa
tingai pagarsėjus savo 'oisterių 
pokiliais.? Iš visur , žmones vyk
davo tenais juos, valgyti. Apie 
šimtas metų Atgal sala buvo va
dinta “Bucking” sala. Valstija 
pavedė valdžiai tuo pačiu laiku, 
kuomet buvo pavesta Governors 
ir Bedloes salos. Pervardinta 
“Ellis Island” ir “Gibbet Is
land.” Manoma, paskutinis var
das duotas todėl, kad tenais pa>- 
kardavo valstijos kriminalistus. 
Tarpe i pakartų 1 buvo piratas 
Glbbs” ■ . . . ? 3 ^.

Imigrącija į , šitą uostą prieš 
balandžio 20 d., 1890 m., buvo 
valstijos kontroliuojama, ir at
eiviai būdavo priimami Castle

Svarbiausi trio- 
ucqjcu uuvu jto d,
ir birželio 15 (kt 1897 hp;, juos

buvo perkeltas į Bdr^e Ofisą ir 
pasiliko!, pakol nauji triobėsiai 
buvo, pastatyti gruodžio mėm 
1899 muNuo to laiko beveik vh 

si ateiviai, apart antros ir tre-
čios klases, buvo čionais atvežti ^™tuoJa

•. i liuos, '.u^sidarp ‘ Bato ’ fabrikas 
I ir 200 darbininkų pasilieka be 

Originąliška ssala buvo iš 3.3 darbo. Laukiama ir kitų pra- 
akrų. Laiks nuo laiko daugiaus monės įmonių susibankrūtaVf- 

mo. * ’ •- • ■t ,r S r* J t . * ♦

Susibankrutapo su Užsienio 
Polįtika 1

į Kademų fašistų “Rytas’ ’ Nr. 
247 rašo: “1927 metais Tautų 

Valdžia prieš pasaulinį karą- Sąjungos tarybbj buvo priimta 
pavelijo pelenus ir kitas sąšla
vai įvairiose salos dalyse pilti.

Dabar' ant Ellis Island randa
si apie 27 triobėsiai.

Nuo, 1890 m. suvirs' 18,000,- 
000 žmonių (ateivių) perėjo 
per Ėllis Island vartus. Dau
giausia. atvyko 1907 m., kuomet; 
1,123;8Į42 ateiviųbuvo išegza-i 
ininuotją; įioj*^stotyje. 1913 ir skaičių. -1927* m. tik 300,1^6
1914 m^ vėl atvyko po milioną ateiviai tepribuvo ir 1928 m.- 

Pasaulinis karas 294,088. 
u m a Žino i m i gra n t ų

išęg^aminavimui. -

žemės pridėta, pakol šiandien 
susidęda iš 21 akro.

Dauguma iš pripildomos me
džiagos pargabenta iš svetimų 
šalių, nes akmuo ir piešk,os bu
vo vartojama laivus apsunkinti.'

XII—10 rezoliucija... šiandien 
jau niekas nebelaiko tos rezo
liucijoj priėmimą (Lietuvos) 
laimėjjmu.” “Apie Vokietijos 
sutartį tiesiog manpma, kad ji 
yra perdėm ’mums nenaudinga 
ir neratifikuotina.”

“Balsas?'

*

šaukia talkon, kad įrodžius, jog 
ta’ ■ “tran?į|ęy$ 
žvilgią^ r teišihgkl Hm

imigrantų
1915 m.

Girdi, “net valstybės įstatymai 
reikalauja, kad bankas taip da
rytų.” Darytų kaip? Ogi taip,



Puslapis Trečias

DETROITO ŽINIOS
LIETUVIS GRAB0R1US

PETRUŠKEVIČIŲ

-*

Lietuviška Akušerė

Pašvęstas naudingiems patarimams

WILKES-BARRE, PA

Mass.,332
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, į A P 1 1 I
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S I /l U
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik <**• ’Ll”! WttfiV V aJilCI

ĮVYKS SUBATOJE

M Durys atsidarys 6-tą vai., Lošimas prasidės 7:30 vai. vak. Užlaiko lietuvis viduryje miesto

Naujausios Mados Žemiausia Kaina
■

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
ĮŽANGA: $1.00 ir 75c. Vaikams 25c

Kviečia Rengėjai.

7

<♦>i'

<♦)

<l>

<♦>
NOTARY

<♦>
PUBLIC

<♦>
Telefonas:<♦>

Stagg
<!>

5043
<!>

<♦>

Iv 7

H 
I 
į

<p

S/'
F

JOHN S.
Valandos: 8-9 
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(The Mediator)

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

Tel., Greenpoint/5765 '

mMHBnHBOS
DAKTARAS 1 • 

STANESLOW 
rytų 
po pietų 
vakare

Nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street 

(Virš Banko) 
Tel. 7806^2 

WATERBURY, i CONN.

‘GERAI PATAIKOT
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikvtojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI

i“ TARPININKAS

1 ’y f v- ' •' •žz ■ ’• ‘ ' ■ ■*

pereitus metus platinosi gerai, tikrai veikimas ^ra, Radį nfestiį 
Daug yra išplatindma užsienio 1---- ' * ’ ”
laikraščių. A. L. D. L. D. or
gano “Laisvės” išleisto kalen
doriaus šių metų jau 100 egz. 
išparduota. Laikraščių agen-jtais.

ir kad kuopa pirmose eilėse 
prisidėjo savo veikimu prie 
Detroito priešfašistinio veiki
mo, kovoj prieš Lietuvos ir A- 
merikos fašizmą. Protokolų 
raštininkas drg. V. J. Geral- 
tauskas raportavo, kad per vi
sus metus neapleido nei vieno 
kuopos susirinkimo ir jau pen
ki metai, kaip yra rąštininku 
šios kuopos, kad viskas veda
ma tvarkoj ir tt. Fin. sekr. 
drg. L. Jonikis raportuoja me
tines įplaukas ir išlaidas. Fi-

kėlus kuopoj bereikalingų gin
čų. Man tik lieka palinkėti 
52 kuopos valdybai išauklėti 

' kuopą iki 500 nąrjų šiais me~ 
šią korespondenciją pa

tas drg. Z. Guobis išdavė at-j rašiau su Įgaliojimų 52 kuopos 
skaitą, kiek užrašė laikraščių. I organizatoriaus drg. Z; Guo- 
Pasirodė, draugo gerai pasi-jbio. Alf. Misevičius,
darbuota per pereitus metus, j______ ■ _____ _ ___ _____ _
nes abiejų laikraščių—“Lais-Į VISA EILe MUZIKALIŲ 
vės” ir “Vilnies”—užrašyta 
37, “Darbininkių Balso” 2. 
Pramogų komisijos narys drg. 
Z. Guobis raportavo, kad kuo-i 

nansinis kuopos stovis neblo-ipa per pereitus metus buvo 
gas, ižde yra $60.64. Kuopa surengusi 2 išvažiavimus, per- 
turi dienraščio “Vilnies’^ 6 šė- statė vieną veikalą ir bendrai 
rus. Viso su sausio mėnesiu, veikė su kitomis organizacijo- 
šių metų, kuopos turtas $120.- mjs< Vasario 24 d. 52 kuopa 
64. Narių 1928 metais prie perstatys veikalą “Pirmi žin- 
kuopos prisirašė 95. Kuopos sniai,” Ne*,w Workers’ Svetai- 
stovis nariais yra tokis: 219 nėj, 1343 E. Ferry Ave. Tai 
vyrų, 63 moterys, 20 jaunuo-' vienas iš didžiausiu A. L. D. 
lių, kurie sudaro iš 52 kuopos L. D. 52 kuopos bus surengtas 
jaunuolių kuopelę, joj veikia' perstatymas. 
ir organizuoja jaunimą. 
metais du 52 kuopos 
numirė—Jonas Petraitis 
tanas Seilius. Kadangi 
nis drg. A. Seilius jau 
mokesčius užsimokėjęs 
kuopą už šiuos metus, tai su
sirinkimas nutarė jo mokestį 
grąžinti velionio draugei at
gal, kuri dabar gyvena blo- 

ki*. kokia ji turėtų būti. Nuga-Tone galima gOS6 aplinkybėse. KnyglUS 
-----.< visur, kur tik vaistai yra pardavinėja- | , _ _ , 

Jeigu vertelga kartais neturėtų stake, ! drg. L. Jonikis SaVO raporte 
’ - - - pabrėžė, kad literatūra per

tik 23 nariai 
pereitų metų 
valdyba išda- 
Drg. Alvinas,

Metinio Susirinkimo
Sausio 20 d. A. L. D. L. D. 

52 kuopa laikė mėnesinį. susi
rinkimą. Į metinį ir labai svar
bų susirinkimą 
teatsilankė. Iš 
kuopos veikimo 
vė raportas,
organizatorius, raportavo, kas 
nuveikta. Priminė, kad pagal 
savo išgalėjimą kuopa ir jos 
nariai dėjo visas pastangas 
prjgelbėjimui anglių kasyklų 
streikuojantiems mainieriams

Ad No. E-54
Tiems, kurie prastai miega

Vyrai ir moterys, kurie atsikelia ryte pa
vargę ir silpni po netikusio nakties poilsio, 
turėtų pabandyti Nuga-Tone. Tas prepara
tas padaro stebuklus, kartais tik į kelias die
na*. Jis priduoda naujų spėką ir jėgą ner
vam*. muskulams jr organanąs. pagerina ape
titą ir pagelbsti ■ virškinimui, pašalina gasus 
ar vidurių ar pilvp išpūtimą, nugali konsti- 
paciją. inkstų ar pūslės suereinitną. galvos 
skaudėjimą, < kvaitulį ir pašalina skausmus 
muatfiluose ir kitokias ligas ir skausmus.

P-a August Mitchell, McMillan. Mich., pa
tyrimas su Nuga-Tone yra tūkstančiams kitų, 
kurie ėmė Šį pastebėtiną sveikatos ir spėkos 
būdavo to ją.. P-as Mitchell sako: "Aš neri- 
nrKSvau naktimis atsiguląs, man skaudėjo kau
lu* ir buvau labai liesas. Nuga-Tone padarė 
iš manęs naują žmogų ir aš vėl jaučiuos 
jaunas. Dabar manęs niekas nebevargina." 
Tas faktas, kad Nuga-Tone atlieka tokį gerą 
darbą, turi būti užtektina priežastimi juos 
tuojaus išbandyti, jei jūsų sveikata nėra to- ■ 
r. • “ - - -- ~
gauti visur, kur tik vaistai yra pardavinėja- i 
ml. f _ 
paprašyk jį užsakyti del jūs iš urmo vais- i 
tinės.

INSTRUMENTŲ
Pianai ir gramafo- 
nai visų kompani- 
jų-*-Victor, Colum
bia, Okeh ir kitų. 
Roles ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios 

mados ir visų dainininkų. Taipgi 
Smuikos, Mandalinos, Gitaros Armo
nikos, Triūbos, Būbnai ir dauk kito
kių daiktų. Prisiunčiam į namus., 
Taisom ir tūnijam Pianus ir Grama-> 
fonus.

Savinihkas:
JONAS B. AMBROZAITIS 

560 Grand Street, Brooklyn, ;N. Y. 
Telefonas: Stagg, 9942 i . . • c ■/

CASTON ROPSEVICH

Tel.,

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemų kainų nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

JONĄ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

k PENKIŲ AKTŲ OPERETĖ

‘GRIGUTIS’
Ukrainiškai parašė M. P. Starickis. Suliet. P. Bukšnaitis

Rengia Aido Choras ir A.L.D.L.D. 43-čia Kp.
Vaidins Shenandoah’rio Lyros Choras 

Po vadovyste J. šiuriko, taipgi ir orkestrą bus Šiuriko

•9 d. Vasario-Feb., 1929 

“CONCORDIA SVETAINĖJ 
91 So. Washington ir kampas E. Northampton Sts., 

WILKES-BARRE, PA.

Gerbiamieji ir gerbiamosios! Operetė Grigutis tai 
nėra paprastas veikalas, bet su daugeliu gražių daine
lių. Grigutis yra populiariškiausias ir gražiausias veika
las lietuvių scenoje. Operetėj Grigutyj yra apie 20 gra
žių ir juokingų dainų. O Shenandoah’rio Lyros Choras 
labai ^jgerai suvaidins, nes jis jau lošė 4 syk, o pas mus 
jau bus jų penktas sykis. Kurie matė vieną sykį lošiant 
Grigutį, tie eina ir kitu syk pamatyti.

Tikietus galima gauti pas visus Aido Choro ir A. L. 
D. L. D. 43-čios kp. narius ir pas J. Surdoką, 224 Lee 
Park Ave.

.DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.
/ Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir

kitokių vaistų tegalima gauti pas—-

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greeppoint 1411
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: Juniper 9796

Siųsdarrii pinigus su savo adresu, užrašykite: 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY 

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.___ 1__ORDER BLANK: ____________________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už 

* ‘ ' įsti URBAN’S COLD POWDERS ir
lytnais, kaip vartoti.

____ St. į>r Avė.
State—

4
i £ i

Vardas . 
No___
Miestas

Prakalbų rengi- 
1928 mo m. x. Mockui komisija iš

dariai davė raportą, kad nuo sureng-j 
ir An- tų dvejų prakalbų pelno likoi 
velio-^kp. $180. Auto Workers U-i 
buyoinjjog organizavime delegatas 
į 52 jrg Stakvila išdavė raportą 

iš buvusios konferencijos 13 d. . 
sausio, kad konferencijoj buvo 
atstovų nuo 35 organizacijų, 
4 unijų lokalu, kuriu skaičius ?.Pie .Re.aJ, Estate, Apdraūdą, Morgi- 
siekė virš 70. Platesnius kon
ferencijos nutarimus 
nes Auto Workers Unijos kon- 

— .ferencijos sekretorius. 52 kp. 
delegatas nusiskundė, kad yra 
narių apsileidimas; iš 52 kuo
pos buvo išrinkti penki dele
gatai, o tik vienas drg. Stak
vila atstovavo kuopą , kon
ferencijoj Auto Workers Uni
jos organizavime. Priešfašisti
nio komiteto delegatų raportas 
skaitytas, kuriame nurodo, 
kiek 1928 metais turėjo įplau
kų ir išlaidų, kiek surinkta au
kų, kiek pasiųsta Lietuvos 
Darbininkų Rėmimo Naciona- 
liam Komitetui. Pasirodė, 
kad detroitiečių darbininkų 
yra gražiai pasidarbuota ko
vai prieš Lietuvos fašizmą ir 
gelbėjimui darbininkų. A. ž. 
V. Draugijėlės komisijos na
rys drg. Pocius davė metinį ra
portą iš draugijėlės veikimo. I 
Iš raporto matyti, kad vaiku
čiai yra mokinami' darbinin
kiškoj dvasioj ir finansiniai 
draugijėlė stovi gerai, ižde tu
ri $122.28. Naujoji komisija 
jei tik pasidarbuos, tdi drau
gijėle sparčiaus progrese pa
žengs. Skaitytas laiškas nuo 
drg. P. Pekoraičio, kuriame 

’ačiuoja 52 kuopai už aukas ir 
'visiems draugams, kurie jo ne- 
1 pamiršta ligoje. Laiškas pri
imtas ir nariai ant toliaus dar
buosis. Drg, A. M. Metelionis 
paaukojo laikrodėlį sušelpimui 
P. Pekobaičio.

Po apsvarstymui visų kuo
pos raportų ir tolimesnio vei
kimo, eita prie darinkimo tūlą 

! komisijų, knygiaus ir kores- 
'pondento, kas buvo pereitame 
susirinkime palikta šiam susi
rinkimui. Bet tik į A. ž. V. 
Draugijėlę išrinkta komisija. 

Knygius atidėtas išrinkti 
ant sekančio susirinkimo, o 
korespondentas neišrinktasi 
Kadangi visai mažai narių 
lankosi į susirinkimus ir nėra 
iš ko išrinkti veikimui tūlų ko
misijų, tai prieita prie tos nuo
monės, kad kuopa liekasi be 
korespondento ir iš veikimo 
dabar gali rašyti koresponden
cijas bile nariai, pasirašant 
savo pavardę.

A. L. D. L. D. 52 kuopos1 
naujoji valdyba šiems metams 
išrinkta iš šių narių: organi
zatorius Z. Guobis, prot. rast, 

iV. J. Geraltauskas, fin. rast.
L. Jonikis, iždininkas A; Al- 

'vinaį.
i A. L. D. L. D. 52 kuopos bu
vęs korespondentas,

Alf. Misevičius.
Korespondento Žodis A. L. D. 

L. D. 52 Kuopos Nariams
Draugai ir draugės! Man 

išdavus metiniame susirinkime 
j raštišką raportą iš pereitų me- 
itų darbo, su 20 d. sausio už
sibaigia mano, kaipo kuopos 
korespondento, rašinėjimas iš 
52 kuopos veikimo ir ant to
liaus, už A. L. D. L. Di 52 kuo
pos korespondencijas neimsiu 
jokios atsakomybės, nes ofici- 
alio korespondento kuopa ne
turi. Dabar gali rašyti bile 
narys arba n^rė, padedant sa
vo pilną vardą; aprašant, kaip

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvtergais:
1218 So. 10th St.. Cąmden. N,

Čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai- 

išsiunti- dom, sveikatos skyrium, legališkais 
1 patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams Amerikoj $i.00, pavienis nu
meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir. pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
įsigykit šį numerį.

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

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

Lietuvaitė Fotografistė į
Fotografuoju, Didinu ir Ninnalia- I 

į vojų Visokiom Spalvom į 
« Paveikslus • •
i Studija atdara kiekvieną dieną ir į 

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

IMARGARETA VALINČIUSI6
! Room 32, Weitzencorn Bldg.

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

w*

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemato
mo, 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, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. ; , ( j

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

[ Baigus mokslą ir praktikavusi 
Į prie Dorpato universiteto. Ve
šliau per kelioliką metų savo 

__ I profesijoje 
džiuosiuose 
poje.

Reikale

praktikavosi di- 
mi estuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

1 ....................................... 1 )'

' • •< •< i ,
Keliaujančių'Lietuvių Atydai

Pasitarkit 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 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos
. . PASITARIMAI

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16th ST., N. Y

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187' Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 

1 parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mb.)/ 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, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų. arba po vardu Petro Cigaras.

' Todėl, draugai darbininkai ir pro 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose—visut 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo^e, ant Balių ir. storuose 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 ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė- 
8as apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—-60

Mes išmokiname taisyti ir valdyti! 
automobiliais į trumpiausį laiką.

, Mes gvarantuojam laisčius ir dip-l 
lomus. Pilnas mokslo kursas 525. 
Taipgi duodame važinėjimo lėkei-1 
jas už $10. Pamokos dienomis Ir 
vakąrais^ f,. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo; 11 iki' 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., eor. 14th St., N. Y.

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

Lietuvon ir iš Lietuvo
PER BREMENA 

ant didžiausio ir greičiai 
šio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijot 
Laivų tik Aštuonias Dienai

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai

IPas bilie vietinį agente 
arba

57 Broadway - New Yorli
NORTH GERMAN

LLOYD

B I

PORNICIAI
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ
I PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
I Iš priežasties daugumo stako parduoda- 

' I me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
Naujokų Cigarų Dirbėjai | statome į namus visoje New Yorko ir

i g267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. i

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir nokti Darba at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuvgenausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno anielinkeie.

i, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

i i urooKiyno anie
■Turime didelį štomnmį

i

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

I Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Drigga Avenues
' Telephone, Greenpoint 2372

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



' Puslapis Ketvirtas ’

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

MONTELLO, MASS.

M. Banevičiūtės Koncertas
Sausio 26 d., Lietuvių Tau

tiško Namo Svetainėj, įvyko

išpildė pačios Banevičiūtės, Al. rai suloš, kaip binghamtonie- 
Potsius, drg. Kubiliūnas ir 
Stanley Abercombie — xylo- 
phonistas, kas publikai patiko.

Publikos buvo virš dviejų 
šimtų.

čiai /sulošė ?
Shenandoah’riečiai atsiveža 

gerą orkestrą iš 5 muzikantų. 
Taipgi shenandoah’rio lyrie- 
čiai į 7 dienas loš trijose vie
tose : 3 vasario Minersville, 7 
d.—Shenandoah ir 9 d. 

_ _ ____________ mus, Wilkes-Barre. T,ai
6 kuopos parengime, drg. ,Z..'mus loš geriausia, nes dus pa-

šeštadienis, Vasario 2, 1929
■ —-..................................... i . ....................... .... , ■   -   ..............Į.
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EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė ’
Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

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

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iŠ pirkūjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

Bus Prelekcijos
Vasario 3 d., A. L. D. L. D.

pas 
pas

----- Kuvpva parengime, urg. zi.jiius ivs geriausia, nes 
smuikininkės Marijonos Bane-;Gludeniūtė ir vietos daktaras!pratę ir gerai išmokę, 
vičiūtės surengtas koncertas,-Budreskis skaitys paskaitas)
apie katrą kelius sykius šioj i 
vietoj buvo rašyta. Tačiaus, 
ne viskas taip įvyko, kaip bu
vo garsinta.

Mat, kaip ir visur, šiuo lai
ku dauguma žmonių serga 
šalčiais, influenza ir plaučių 
uždegimu, tai kai kuriuos i. . 
šio koncerto mėgėjus tokia ne-j 
laimė patiko. Juk ir pats i 
Liuosybės Choro mokytojas' 
drg. Sugar negalėjo atvykti 
del nesveikatos, kaip vakaro 
pirmininkas L. Potsius pareiš
kė publikai. Suprantama, ren
gėjai ir vakaro vedėjui buvo 
nesmagu, kuomet ir kiti profe
sionalai del tokių 
nepribuvo. Tačiaus, 
buvo ilga, užsitęsė 
valandas laiko.

Paežerinis.
•i

Kiek Vokietijoj Valdininkų

'Berlynas.— Pernai įvai
riose Vokietijos valdžios įs
taigose dirbo 467,249 valdi-

.... t y j”-v ?  -....................  
tų, nes ten daugiausia lietuvių 
gyvena.'

GARSINKITĖS 
“LAISVeJE”.

ninkai. Į tą skaičių neįeina 
savivaldybių tarnautojai. 
Tuo būdu kiekvienas valdi
ninkas tenka maždaug 130 
žmonių.

VAGIŲ BALIUS

"Mokykis hu Repstaeijs

Na, tai subatoj, 9 d. vasa- 
Draugė'rio, persitikrinsime, kurie ge- 

pereitais metais 'riau los. Tik kurie dar nesa
te nusipirkę tikietų, tai nusi
pirkite, nes gali pritrūkti. 
Taipgi būkite visi laiku, 7:30 
vai. vakare, Concordia Svetai
nėj, 91 So. Washington St., 
kampas E. Northampton St.

Yra daug gerų draugų, ku
rie tikrai rūpinasi, kad opere
tė “Grigutis” būtų pasekmin
ga. Drg. Zdanienė pasiėmė 
20 tikietų ir už Iželių dienų 
jau buvo išpardavus, tai dar 
pasiėmė 17. Yra ir daugiau, 
kurie geTai platina tikietus. 
Bet yra ir tinginių. Tie', ku
rie pirmiau sakydavo, kad jei
gu Wilkes-Barre būtų suvai- 

tai jie par-

sveikatos klausimais.
Gludeniūtė 
užbaigė dentisterijos mokslą 
ir jau praktikuoja tą profesi
ją New Bedford, Masš.

Tai verta kiekvienam atsi- 
i lankyti, nes tai bus įdomios 

*ir j prelekcijos. Nepamirškite.

WILKES-BARRE, PA.

priežasčių 
programa 
suvirs dvi

Užėjom į stubą ir pa- 
Tuof vienas

Žinios iš Operetės “Grigučio” 
Būsiančio Perstatymo

Aną dieną su draugu išėjom 
dalinti plakatų ir tikietų par
aduoti.
siūlėm tikietų.
sako: duok man už dolerį ti-;dinta “Crigutis,” tai jie par-

i kietą; antras taip pat ir sako, įduotų jdesėtkus tikietų, dabar 
Pirmiausiai pasirodė Liuosy- aš buvau Scrantone pažiūrėti (tai 5 tikietų bijosi paimti del 

bės Choras, su L. Potsium “Grigučio,” c’ ' 
priešakyje. Choras sudainavo man patinka, 
dvi puikias dainas, o prie už- buvo 
baigos programos vėl dvi dai-( 
nas, kurios pusėtinai nusise-' 
kė. O kitą dalį programos ar shenandoah’riečiai taip ge-

Grigučio,” eisiu ir čia, nes platinimo.
Ir taip, kurie

Scrantone, kada lošė
Grigutį” binghamtoniečiai,

Yra žmonių, kurie 
tyli ir dirba, bet yra ir tokių, 
ką daug kalba, o dirbti neno
ri.

tai dabar suėję kalba, kažin tik
1 1 1 _ 1 Y 2 „ _* _____ _____________

Gerai pasidarbavus, tai 
pievose” galima išplatinti 

ne desėtkus, bet šimtus tikie-

Alginis Vergas—V. S. B.

PENKIOLIKA METU AMERI
KONIŠKOSE VERGAV1ETESE

(Tąsa)

“Vergijoj”
Brodsky Bros. Co., tai dirbtuvė pusiau 

garbarnia, pusiau vilnone. Čia nuima nuo 
avių kailių vilnas. Viršutiniai rūmai vil
nonė, o apatinis odų dirbtuvė.

kiek daugiau, bet pasibaigus karui, pradėjo 
algas kapoti. O 1921 m. išnaudotojai stojo, 
kad panaikinti uniją, ir paskelbė, kad su 
unija nesirokuos. Į tai darbininkai atsakė 
generaliu streiku. Streikas tęsėsi net 6 
mėnesius. Kova buvo didelė., Išnaudotojai 
streiklaužius vežė laivais. Dirbtuvėj įtaisė 
skebams lovas, o prie bromų buvo pastaty
ta 250 policistų, raitų ir pėščių. Po visą 
miesto dalį, per kokias 2 mylias aplinkui, 
policija vaikė streikierių būrius, lakstė dvi
račiais ir raiti jodinėjo.

Streikierių pasiryžimas buvo kietas, 
i Streikierių tarpe tebuvo 3 komunistai,

Savininkai žydai iš Ukrainos, penki j bet streikieriams pagelbon atėjo Komunis
tai. Jau turi suaugusius vaikus, taip tų Partijos lokalas, kurio organizatoriumbroliai, 

kad ant kiekvieno darbininko išpuola po 
bosą: penki broliai, jų vaikai, o paskiau 
įvairūs giminaičiai. Vieni iš giminių yra 
užveizdomis, o kiti taip valkiojasi po dirb
tuvę.

Darbininkai neorganizuoti, daugiausiai 
ateiviai Ukrainai ir rusniakai iš Galicijos. 
Yra ir lietuvių, bei lenkų. Kiti nebuvę jo
kioj kitoj dirbtuvėj, kaip atvyko į Ameri
ką, ten pateko ir vergauja. Išnaudojimas 
labai didelis. Darbininkai ne tiktai neturi 
klasinio susipratimo, bet ir taip nupuolę. 
Dirba tankiai ir sekmadieniais, šeštadie
niais iki 6-tos vai. vakaro ir šiokiais vaka- geras algas, kada jie sugrįš iš karo, bet da
rais viršlaikius iki 9-tai arba 10-tai vaįan- bar jie matė, kad ne tiktai negavo tų pri- 
dai. Tikri vergai.

Girtuoklystė labai išsiplatinus, 
pietus tūlas Rubin atvažiuoja su vežimu ir 
atveža pieno, pyragaičių, “sanvičių,” mink
štų gėrimų, alaus ir degtinės. Daugelis 
darbininkų turi $as jį knygutes ir šeštadie- 
nyj jam užmoka pusę algos, o kartais veik 
visą. Vienas lenkas užmokėdavo iki $18.

Išnaudotojai irgi rodo “malonybę,” va
kare taipgi atvažiuoja p. Rubin ir suteikia 
kiekvienam darbininkui, kuris dirbs virš: 
laikį, po “sanvičių” ir alaus bonką—tai 
kompanijos vakarienė. Seniai išnaudotojai 
kalba rusiškai ir todėl giriasi, kad pas juos 
viskas “po gaspodarski.” Ir ištikro net ir 
laikrodis “gaspadoriškaš”—tik su pagaliv 
jį gali pastumti, kitaip jis neina. Ryte 
jeigu Delaware upe eidamas laivas suriko 
kad ir kaip 6:30, tai darbininkus ir prisi 
stato prie darbo. ' '

Darbai yra sunkūs, ypatingai prie' vil
nų. Jas pakuoti į maišus prisieina kojo
mis, iškišus maišą per tam tikrą skylę grin
dyse. Arba “pailiavimas” vilnų į krūvas. 
Jas maišo, krato, o darbininkas klimpsta 
iki kelių. O ęras neišpasakytai šiltas, dau
gelis čia dirbančių susižeidžia ant viso gy
venimo, gaudami į kojas reumatizmą.

Daugelis darbininkų švaresnių drabu
žių neturi, kaip tuos, su kuriais dirba. Man 
neilgai teko ten vergauti, nes mane ir jau
nuolį komunistą, kuris buvo nesenai atvy
kęs iš Sovietų Rusijos, pasiuntė laukan ir 
pareiškė, “Eikite pas velnią!” kada mes pa* 
reikalavom daugiau algos.

Prie Laivų Budavojimo
Cramps Shipbuilding Corp., tai didelė 

Vergavietė. Čia 1921 metais dirbo prie bu
davojimo laivų iki 10,000 darbininkų. Da- 
,lisjų buvo organizuoti į A. D. F. Išnaudo
jimas didelis. Karo metu, kada budavojo 
kh'ro laivus, čia darbininkai uždirbdavo

buvau aš pats. Išleido kelis kart po 10,000 
lapelių. Streikieriai juos skaitė ir dalinosi. 
Vienatinė; organizącija, stojusi sįtreikie- 
riams pagelbon, ta! if buvo Korhuništų 
Partija. A. Darbo Federacijbš viršininkai 
net ir šiame klausime,, kada ėjo A. D. F. 
skyriaus gyvavimo ar mirties klausimas, 
siūlė taikintis, atsižvelgiant į didžiąsias be
darbes 1921 metų. Jie žadėjo vėl atgaivin
ti organizaciją, kada ateis “geri laikai.”

Kietai kovojo darbininkai, kurie buvo 
armijoj ir imperialistiniame kare. Jiems 
buržuazija buvo prižadėjus gerus darbus,

Pelnas Skiriamas Sušelpimui Drg. J.
Kuris Neteko Abiejų Kojy

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

Subatoje, 2 d. Vasario (Feb.), ■ 1929
CENTRAL HALL SVETAINĖJE

Prospect Street, ; ' i Cambridge, Mass.
ŠIAME PARENGIME BUS IR PATS DRG. KARSONAS

Pradžia 7:30 Valandą Vakare
Gerbiamieji! Šis va

karas bus nepaprastas, 
bet Vagilį, Vakaras. Ja
me bus duodama proga 
vogti, tačiau, vagis tu
rės saugotis, kad nepa
gautų vagiant. Pagau
tas turės užsimokėti už 
pavogtą daiktą. Bet jei 
kas mokės vogti, tai tik
rai galės pralobti, nes 
čia bus galybės turto.

Turėsite puikią progą 
pasilinksminti ir tuo pat 

! kartu paremsite skau
džios nelaimės paliestą 
draugą Karsoną. Nors 
ir amžinai sužeistas, vie
nok draugas Karsonas 
stovi' pirmose eilėse ko
votojų už darbininkų 
klasės reikalus. ' Todėl 
mes, už kurių reikalus 
kovoja drg. Karsonas, 
turirpe būlįi šiame paren
gime: if paremti jį.
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AUTO SCHOOL
PHONE. REGENT 1177-S474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus j trumpą laiką Užtikrinta Vietos pas mus išsinioki- 
nusiems. 'Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien vertą žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechar ’-ų. 
taipgi ir moteriškių klases. ' ' 1 J

PERSITIKRINKITE, AR'TIKRAI TURITE TEISINGĄ 'ADRESĄ
Įėjimas is 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets
21 Metai, kaip įsteigta , New York City

Jonas Karsonas

RENGĖJAI t4
' ; ' ,' ’ / J. * ♦ ~ ' i . t

Varpas Bakery, 54 Matijer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas.

»•:;/ p _____________

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

Kep t-i

Gera Orkestrą Grieš įvairius Šokius
bet iš visos Bostono.Upielinliės

i > j

Būkimt^he tik iš Cambridge’iau s 
Kviečiame visus atsilankyti,

N A U J A U S I OS MADOS

TURKIŠKA
žadėtų “gerų darbų” ir “didelių algų,” bet 

per jiems algas dar nuolatos kapoja, o uniją 
drasko, naikina. Jie mušėsi net su policija. 
Jie gaudydavo streiklaužius po miestą. Jie 
geltonai nutepliodavo skebų gyvennamius. 
Kelis kartu susirėmimuose streikierių su 
streiklaužiais ir policija dalyvavo iki 500 
žmonių. Po mūšio, kuris įvyko ant Rich- 
mondo į Allegheny pusę, pririnko kelis ve
žimus sužeistų iš abiejų pusių.

Streikieriai rinkdavo iš miesto gyven
tojų aukas del badaujančių šeimynų. Bet 
darbininkai buvo suvargę, 1921 metų di
džioji bedarbė slėgte slėgė visus. Laipsniš
kai streikierių dvasia puolė ir, pagalios, po 
3 mėnesių kovos, streikas tapo sulaužytas, 
) unija sugriauta.

Plieno Karalystėje i ,
The Baldwin Locomotive Works. Tai 

plieno karalystė Philadelphijoj ir jos apie- 
linkėje. Pačiame mieste yra net kelios di
džiausios dirbtuvės. Tos pačios kompani
jos yra fabrikai Edistone ir Chešteryj. Vi
so, kaip, pilnai dirbdavo, darbininkų skai
čius siekdavo iki 50,000. Darbininkai ne
organizuoti, dirba įvairius plieno ir gele
žies darbus. Plieno trustas akyvai seka 
darbininkų judėjimą ir kada tik kurį su-• ; 
gauna vedant organizacinį ‘darbą, nutrau- I J 
kia tokio fotografiją ir arba policijai pa-j^Į: 
duoda, arba išvaro/laukan. ' ’ ' *

Kaip kurios dalys dirba dienomis ir 
naktimis. Dieniniai dirba 10 valandų ir tu
ri vieną valąndą pietų; naktiniai dirba 12 
valandų. . Paprastų darbininkų algos labai >£ 
žemos. Man teko dirbti per du kartu Bald- 
wino fabrikuose, l,920( metais, kol algos ne
buvo;., dar numuštos, pagelbininkui mokėjo 
50 centų į valandą, dabar moka mažiau. 
Antru kartu dirbau prie “drillpreso,” jau 
po algų numušimo, tai gaudavau 45c. į va
landą. ' ,

Laike bedarbes pirtie? kaina nupiginu ,k! ffA
M v. ryto iki 6 v. vak.; po G —7S,.v«Jv Lt?”-*

M. TEITELBAUM, ManadžeHs 
perdirbtu Rusiškai-Turkiška Pirtis dabai atidarė 

rtišien maudynes sh moderniškais pagerinimais
<5i» itniMyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių jrandenip 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS ISSIPBRIMUI VANTOS VELTUI

EXTRA!

į Tel.: Greenpoint 9632

k. m. s.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

? Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekviena

į Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
j Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus,
s atliekame greit ir tinkamai.
į Tarkitės su mumis del kainos.
į Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.
Brooklyn, N. Y.

vai. dieną iki IĮ vaL 
nakties ■

MOTERŲ
DIENOS:

Panediliais ir 
Utarninkaig

PIRTIS 
ATDARA 

DIENĄ IR 
NAKTJ

' Panedeliam nuo 12-tos 
/aiaadoH dieną per visą 

naktį 
Utarwnkais nuo 12-to* 644 Driggš Avenue, 

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

J „•MENDELO
Vidurys vien tik iš importuotų tatWv<.'

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

JSulig reikalavimo, šiuos cigarus taip# 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo;

.DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
Ola randasi dvi lietuviuos aptiokoa, kuriose gailina pirkti vale* 
tUįi: daug prieinamesne kaina. negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
S7I1 JOS. CAMPAU AVĖ., ir H46 CHhNE ST., DETROIT

Juos išdirba -» >■

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa.
------------------ .------------------------------------------------------ ?.....į

mendęl.0;
K J

. Trys- gariniai kambariai delei išsipšrimo) Rusiškas, Turkiškas ir 
gare vanojimosi kambarys Didelis, oringad miegojimui kambaryj, 
taip pat RESTORANAS, šu geriausiu garantuotu patarnavimu 

/29-31 Morrell Street, tarp Cooh ir Debevoise Sts..
rites BROADWAY IR FLUSHING ĄVE., BROOKLYN M 

‘Telefonas Pulaski 1090

JUOZAS KAVALIAUSKAS
' . . -y— • K > f K ’ C

LIETUVIS GRABORIUS
W HiAIJiAMiixrnMA* ' 

Užtikrinu, kad maho patarnavimai 
bus ątatinkamiausia* ir už prieinam* 
kainų. Nuliūdimo valandoje prašali 
kreipti# prie manes.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA

Bell-

x Keystone-

TELEFONAI:

Oregon 51M

Main 960

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo! \

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų



AIDO CHORAS

Rimbas.

PHILADELPHIA, PA.PROTESTONAI.

SU-

SHENANDOAH, PA.
vi-

nutilti,

P o 1 i c ij_ os konrisionįgrius

tai nutąrė seną paprotį panai-1■V;

CLEVELANDO ŽINIOS—ti-diriguoti- Ly 
PATAISYMAS PAKLAIDOS fjiant “Grigutį.

priima būti 
Sandariečiai 
nes bijojo,

Anta- 
jis ne-

ji skirtumai tarpe šitų tikybų. | 
konferencijai Roosevelt

- * ■ • ■ ■

Beje, choro 
Choristų buvo ne-'tinimo agentu 

nors

ažiūrėtjsia serga. Jo pašelpa yra pa-j užtenka tą parodyti, kad atsi-

šelpti visus lygiai.
rinkta pas narius susirinkime 
$5.15, kurie bus paskirti nelai
mėn patekusiems nariams. J.

"RAUDONAS ARTOJAS’

Visur lošimas prasidės 7:30
Iriuose norėjo dalyvauti ir ęas-'val. vakare, todėl publika pra

šoma nesivėluoti.

--------- ----- x , j$. L. A. narius. Gi p. Tvama- 
A. 135 kuopa turi 87 narius ii' j vičius, gyvenęs Auburn, Ill., 
14 jaunuolių. - į pasigyrė, kad pažįstąs A. Uka-

Ligoniai yra net 5. Iš tų' nį ir jo moterį. ' Esą, Uka-

Šią savaitę Kolumbijos 
versiteto salėje buvo sušauk-(

i $10 vertės šėraš Lietuvių Mu- sirinkime skaityti atsišaukimai 
zikalės Svetainės. Finansų J prašant aukų pas geros valios 
sekretorius pranešė, kad S. L. s. L. A. narius. Gi p. Tvama-

paskyrė $10. |i
Choro pirmininku išrinktas 123 d. kpvo ’ih kad j&fen dai-' praktė.^

TC Q MCI 11 c • i* /a no 1 Ia i i L i -i ~ ~ A .'CaII H 14 <-.4-    _ 1_

Uni- ninkas
Dmly

sekmes.
Aktoriai parinkti iš viso 

plataus Clevelando, todėl ne- 
prelegentais kviesti daktarus, i abejotina, kad jie atliks savo

Bet jis greit buvo iš

K

8

I

.0-. •

fe>-<

šeštadienis, Vasario 2, 1929 r-dJ-apis Penktas 'VIETOS ŽINIOS
Prie praeito 

mo daugiausia 
Antradienį, sausio 29 d., į-'taitis, Palaitis, 

vyko Aido Choro metinis susi-j 
rinkimas.
mažas skaičius, nors turėtų. nas. 
dalyvauti ir daugiau choristų!
bei chorisčių, nes tai visų ben- KATALIKAI, ŽYDAI IR 
dras reikalas rūpintis darbi
ninkiška daile. Be jos mūsų 
gyvenimas būtų apmiręs ir 
nuobodus. t

Šiame susirinkime, rodosi, ta žydų, 
nieko naujo nenutarta. '

(ATSIPRAŠO DEL IŠVIJIMO ville, Pa. šios apielinkės lietu- 
Į NEGRO SVEČIO (viai turės progą. pasirinkti lai-

• ---------- ką ir vietą. Ne gana to, vasa-
Anądien tūlam John’s Res- rio 9 d. lyriečiai pasirodys su 

torane, New Yorke, atsilankė “Grigučiu” ir Wilkes-Barre, 
vienas negras, Henry Rose- Pa.

'mond. Ten tęsėsi'šokiai, ku-|

| NEGRO SVEČIO

choro parengi- 
darbavosi Vai- 
Kapočius ir kt. j
literatūros pla-jtarasis. Bet jis greit buvo’iš- 
išrinktas Bene-: prašytas laukan, kaipo negeis- 

Choro Koresp. (tinas svečias. Su juo išėjo 
(lankant, kaipo protestą reikš
dami, 
svečių, 
tačiaus

keliolika baltveidžių,
Pereitą ketvirtadienį 

minėto restorano savi-
Jucciati rašo laiškai ... __  ___r ..

Workeriui” ir visą be- metinį susirinkimą sausio 6 d
v I T • 1 • - TV T I_ • 1 1 - • f'l J •

Organizatorius Streleckis f Collins parodė laišką, gautą brolių skirtingus gyvenimo ke- 
pranešė, kad prirašė prie Su-, nuo Gerdausko, bet pirminiu-Į ]jus jr tokio ju gyvenimo pa-

kas laiško nedavė skaityti, nes 
esąs iždininkas jau paskirtas 
Gugis.

Nutarė rengti paskaitas, o

sivienijimo dr. S. Salamoką ir 
taipgi vyskupas Žukauskas no
rįs prisirašyti prie mūsų kuo
pos, bet nežinąs, ar galima 
kunigą prirašyti prie Susivie
nijimo ? 

* C
kad gahma prirašyti kun.“žu- nninM, | Po lošimui tęsis šokiai prie

Baigiant kuopos reikalus,1 Tamošiūno orkestros, iki vėly-

Socialistas Grinius aiškina, a^vokatus ii vieną lietuvį ka-Įu^^uo^s tinkamai.

kauską, nes jis galįs pakelti
mūsų ir tautišką veikimą vi- buvo , renkama kuopos valdy- bos nakties.

"............... Kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai.

P. S. Važiuokite St. Clair 
Nottingham karu iki E. 162nd 
St.; išlipę, eikite po kairei, 
tuoj rasite svetainę.

Norintieji jšankątor įsigyti ti-

soj Philadelphijoj. Ant galo 
pridūrė, reikia prirašyti gra- 

įborių Stankų ir kitus lietuviš- 
S. L. A. 135 kuopa turėjo kus biznierius. Kas, kas, bet 

1., lietuviški biznieriai tautiško 
ir tautiškumo prie 

ne- 
nė-

ba. Valdyba rinkta slaptu i 
balsavimu. Finansų sekreto
rius Collins nusiskundė, kad 
labai pavargęs bedirbdamas 
del Susivienijimo labo ir neap- 
siimsiąs į kuopos valdybą. Gri
nius tuoj įneša, kad reikia pa
kelti algą J. Collins $3. Di-| 
džiuma balsų už įnešimą, vie-1 kietus, kreipkitės prie kuopų 
nas prieš. ‘ 
tas. Dabar p. J. Collins bus 
mokama $15 į <metus. 
navičius pareiškė, kad

maršalka, bet jį 
privertė 
kad progresyvis

katalikų ir protes-'dą suverčia ant savo žmonos. Lietuvių / Muzikalėj Svetainėj, veikimo
Iš (Susivienijimo prigulėdami

Is, nes Susivienijimas 
ra sandariečių partija;

____  ___„ ...........  Kai- tonų atstovų konferencija, ku-| Atsiprašo negro ir visų, priža- Jame dalyvavo 33 nariai.
bėta apie seną tarimą, tai yra, rioje dvi dieni svarstyta klau-.dėdamas ateityj neturėti jokių knygų peržiūrėjimo komisijos ( pakel 

simas, kaip sumažinti esamie- ■ diskriminacijų prieš kitarasius. raporto pasirodė, ,kad kuopos i______________ ___
4. ...4.. (kasoje yra tik $19.43 ir vienas Pora mėnesių tam atgal

ruoštis prie “Kornevilio Var
pų,” kurie turi būti vaidinami 
pihną sekmadienį spalių mė- J’o

; nėšio. Tam darbui išrinkta i viešbutyj turėta bankietas, ku- 
komisija. ' - Iriame dalyvavo kapitonai

4 Minimos operetės dainos įsos traicės.
jfrūs pradėtos mokintis dabar, | —--------------------

be jokio atidėliojimo, kad per KOVA PRIEŠ 
šiuos aštuonis mėnesius tinka- SPEKULIACIJĄ 
mai susimokinus, idant vaidi
nimas būtų atliktas pilnam 
akorde.

CV | V J. KJ j-------------------------- ------------------- >-------- * * t

Įnešimas pervary-i valdybų arba pas J. N. Si- 
1 mansą, 1147 E. 79th St.

Ką Girdėjo Rimbas?
Eina Rimbas nuo kalno že

myn ir mąsto, kaip bus šie
met ;su operete ‘
Ar daug svieto eis _ _ . _____...... _ _____
tos taip žavėjančios operetės ? Isibaigus su lapkričio mėnesiu Išaukime, ant galo, pažymėta, A. 135 kuopoj vienas Collins 
Juk tai paskutinė proga. Ly-1 pereitų metų. Kadangi jo pą-ikad aukų atskaita bus pagar-;priėmė nuo narių mokesčius, 

anlnci rs e> cti H nl urna Ini Ir 1 n n ir v- ainio ir ‘‘"Viln-iH ’’i+r.; +

“Grigučiu”'? penkių pil. Ivanauskas seniau-įniams nereikia pašelpos, nes nepatektų į kuopos valdybą.' 
Kadangi per 9 metus S. L.1

Whalen ^skelbia, kad kčjn'
Todėl, dabar kviečiami visi, vosiąs ^htieš visūs teatrų^$rkie£ 

kurie tik galite ir turite norą tų speŽftliatofius, kurie >Iupa 
dalyvauti dailėje, ateitikite perdideiės kainąs$ž “patarna- 
prie aipiečių dainuoti skam- vimą” hįfypatinj$w£ grieš tuos; 
bančiaąy dainas, kurios kelia kurie gatvėse pardavinėja 
ūpą ir energiją gyventi, links-j kietus. Trylika tokių ka/Jti- 
mintis ir darbuotis savo kla- ninku suarę^tuota. '
sės reikalams.

■Toliaus, skaitytas laiškas 
nuo “Daily Worker,” kuriam 

^labar reikalinga didelė finan
sinė parama. Nors choro iž-ldoj įsiskverbėf paklaida^; Bu-i iaikė ..generalę praktiką, 
das nėra turtingas, bet visgi (vo pranešta^kad Menketiūniū- svieteli tu m&no, kaip Rimbą 
paskyrė $10. |tės koncer^Ą^įvyks Wąterbury užžavėjo lošimas!

Choro pirmininku išrinktas j 23 d. JČpvo ft* kad j^tęn dai- praktė/T, Kuomet įvyks loši- 
F. Kapočius; jo pagelbininku • nuos štr. prof.,/ Garavelli, bet mas ketverge vakare, vasario 
Lasey. ”” ' ’ ' '' ‘ ' "J‘
miteto nariai: i
torė—Kairiūtė, finansų sekre-jra nuskirta ir kad;/koncertas mas .tikrai žavės kiekvieną at- 
torius—-Keršulis, iždininkas— yra ruošiamas MertįęOliūniūtės silankiusį.
Vaitaitis, Korespondentas-—J. ir F. Stankūno, apie‘! ką bus 

’N- (vėliau praneštą.

Juk tai paskutinė proga. 7
Choras nesigaili nei ■ ener- 

.gjfos, nei lėšij, kad lošifnas is- 
eivą.įuo puikiausia. O ką tu 
žinjaii',?-—paklausite. Rimbas iš 
tuščio nešaudo. štai faktas. 
Sausio 3’0. d. atvažiavo drg. J. 
Velička iŠ. Brooklyn© vadovau- 
ti-diriguoti- Lyros Chorą lo- 

Taigi, nie- 
į?* --------- ą i kam nematant, Rimbas įslim-

Vakar ^dienos “Laisvės” lai-1 pino į svetainę, kuomet choras 
. O,

šelpa pasibaigus, tai ir lanky-jsinta ‘^Tėvynėj” ir, ‘Wilnyj. i
tojai nėšiunčiami—taip prąne-lGirdi, “Vilnis” bolševikų laik-|kinti ir eiti prie tvarkos" taip,! 
šė finansų sekretorius. Vadi-'raštis, o “Tėvynėj” žtilpęs jo (kaip S. L. A. konstitucija rei- 
nas, pil. Ivanauskas paliktas nuomonės rastas, kad nešelpti. į kalauja. S. L. A. Narys. | 
be kuopos lankytojų priežiū- Grinius pareiškė, kad reikia j 
ros. Mat, grupelė sandarie-, kreiptis g centran, užklausiant, i 
čių kontroliuoja S. L. A. 135 (ar reikia tuos Ukanius šelpti? 
kuopą ir varo savo politiką Centro sekretorė P, Jurgeliū- 
prieš kiekvieną progresyvį na- (te pranešė, zkad Ukanius ne^ 
rį, ypatingai pirmininkas p. reikia šelpti, neis jų aukų pra- 
Tvamavičius skirsto narius į 
gerus ir blogus. Prie blogų 
narių paskirtas ir pil. Ivanaus- 

O tai tik i kas, kuriam dabar sandarie- 
Ičiai, įalima sakyti, atkeršina 

- a- r-c,-—..................vcxocxxiw laike ligos. Tai bjaurus san-
Kiti pasiliko seni ko- dabar sužinojome, kad dr^a 7 d., High School Auditorium, dariečių fanatikų pasielgimas.

užrašų sekre- koncertui kol kas galutinai nėr/ lydint gerai orkestrai, dainavi- S. L. A. konstitucijoj yra pa
sakyta, kad pirmininkas ipri- 

(valo daboti, kad ligoniai būtų 
Vasario 3 d. Lyros Choras ■ lankomi ir, pagal išgalę, juos 

loš operetę “Grigutį” Miners-1 pats lankytų.

šymas—pasipinigauti. Ji pata
rė kitus jų vietoj šelpti. - Vė
liaus “Tėvynėj” tilpo S.' L. A. 
27 kuopos pareiškimas, užgin- 
činant visas melagingas paska
las. Tai zšitaip sandariečiai 
prilipo liepto, galą. Šiame su
sirinkime sutikta, kad reikia 

Aukų su-

Teatrą-perstatymą “Du Bro
liai” ir balių bendrai rengia 
A.’ L. D. L. D. 190 ir 22 kuo
pos. Įvyks nedėlioję, 17 d. ■ 
vasario (February), Slovanian j 
Home svetainėj, 15810 Holmes 
Ave., CollinWoode. Pradžia , 
5 vai. vakare. Įžanga 60c į 
y patai. Išanksto perkantiems į 
50c.

Iš šios keturių veiksmų tra-( 
gedijos galima daug ko pasi-1 
mokinti. Ji perstato dviejų |

Minske nue pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvi, 
kalba laikraštis

CK K PR Organas
“R. ARTOJAS” teiks plaftą 
informacija ii Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinu 
padėtį ir plačiai rašys apie tai 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit H- 
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
'šsirašo

“Raudonąjį Artoją
' menkoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
pu keletą ekz., nuolaida. “R 
Artojas eina kai dvi savaitša.

Antrašas]
U.S.S.R., MINSK
Bovetskaja, CKKPB. (b)

Karietai neparanka nžaiprenaaieruotl 
Heilai it Raiijoi, tie galite užeiprena* 
Keruoti per "Laiavo". 46 Ten Eyek 
Street, Brooklyn, N. Y. Kaina 11.26, 
persiuntimai veltui.

>>/•

z>?ovai
...  pnpazj. 

sta, kad milžiniškas padi
dėjimas rūkymo Cigaretų 
paeina, iš pagerinimo Cig- 
arėtų dirbimo proceso, 
pritaikant prie to kaitini-

metaia Lucky Strike Cig- 
aretų naucojimas pakilo 
augtčiau, negu visų kitų 
Cigarotų. krūvon cukėjus. 
Tatai tikrai patvirtina, 
kad publika pasitiki

gerumu.

Augščiausias viršininkas Harry Manning sako- 
J‘Siek Lucky .vieton saldumyno 

'i: > ■ ■ f ■: " "! rrr'rr
aš, po šaltų šiurkščių valandų nuimant žmones nuo prekinio laivo ‘Florida,’ 

■ yužėjau ant denio ‘America’, tai nieko taip negeidšiau, kaip Luckį.-‘Del Jurgio’, 
koks gardus skonis! Lucky visuomet yra atgaivinantis. Mano įtempti nervai atsileido, 
mano skaudama gerkle atsiliuosavo, ir visas Šiurpulingasai prietikis atrodė dalimi 
kasdieninio darbo. Laikui slenkant, kada tik aš mintyse pažvelgsiu atgal į tą atmin
tiną naktį, visuomet atsiminsiu tą puikų skonį geidžiamojo Lucky* Kuomet aš vaikš
tinėjat! lankydamas musų išgelbėtus žmones, tai atradau, jog daugelis ir jų su ska
numu naudoja Luckies. Mes, ištikrųjų, negalėjome išlaukti, kol sugrįšim savo laivu 
pas ‘Luckies.’ Kaipo tikrą faktą priminsiu, kad grįždamas i ‘Anąerica’ aš pastebėjau 
vieną musų vyrų* irkluojant su viena ranka, o su kita užsidegant Lucky. Nieko nep
rilyginsi savo skoniu apkepintiems tabakams, ir aš visuomet pasirenku Lucky Strikes. 
Yra gudrumo posakyje: Siek Lucky vieton saldumyno! Jis pagelbsti žmogui būti tin
kamu fiziškai, o mes, kurie plaukiotame jūrose, visuomet turime but pasirengę bile 
kokiam netikėtam įvykiui”.

* Audriausiojo viršininko 
Manning paminėtasis 
vyras buvo Boson Mato 

Aloys A. Wilson. )
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Harry Manning
Augsčiausias viršininkas laivo “America

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

“IM KITE
LUCKY 
VIETOJ

SALDUMYNO.”
i
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trumpa

PARDAVIMAIBus

PARSIDUODA FARMOS
pra

417 Lorimer Street

ne

IR MALIORIUS
PAJIEŠKOJIMAI

Telephone, Stagg 4408TEATRAS DAINOS-MUZIKA
A. RADZEVIČIUSPUIKUS KONCERTAS GRABORIUS

DAINUOS KONSTANTINE LEBEDEFF (Undertaker)

ŽINOT apie mano moterį

Sir- WEST163

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Maspeth, N. Y

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
IŠRANDAVOJIMAI •Dainuojanti

lošti

Phone
Pasišoksite kuo smagiausiai.

BROOKLYN^ N. Y.
Telephone. Stagg 0783

DRG. V. TAURAS 
SUNKIAI SERGA

BANDOMA PADARYT 
PUIKUS BULVARAS

Judžiai
Kituose

$T NEW YQRKO 
ppy Rakiams.

DRES1Ų DIRBTUVIŲ SAVI 
NINKAI J IEŠKO TAIKOS

A. L. D. L. D. CENTRO 
KOMITETO POSĖDIS 
NUKELTAS

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

ir Šnekiai 
Teatruose

Jfis pažįstate mus, mes pažįstame jas, bet 
jau senai matlmSsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Tai nėra 
gyvenimo 

bet sakoma

ed^ug ir turime visi 
otiį kad parengimas

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
RemunSlių < 
Sfeneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
ŠalmėČių

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

ŠJ VAKARĄ VISI j 
“LAISVĖS” SVETAINĘ

DALYVAUJA DAR
MICHAEL SHWETZ
Vyriausias Philadelphijos

Operos Basas
VALIA VALENTINOVA

žymi Kontralto

Ji Bus Rytoj, Vasario 3 d., 
Kai 7 Vai. Vakare, Lais

vės Svetainėse

jau trečia' sa
vaitė tęsiamas “Tėvų Nuodė
mės” (Sins of the Fathers) 
su garsiuoju vokiečiu vaidyla 
Emil Jennings.

VEIKALO “GYVIEJI 
NABAŠNINKAI” 
AKTORIAMS

Visą šią savaitę sunkiai 
go gripu drg. V. Tauras, “ 
svės” redaktorius.

Nepamirškit Mūs Dienraščio 
Metinės Vakarienės

Jodeikis.
27-28

“Dvi Dieni”— 
Revoliucijos Judis

52 E. 8th St. Teatre šian
dien pradedama rodyti garsu
sis Sovkino judis’“Dvi Dieni’ 
(Two Days). Tai vaidmuo 
piešiantis revoliuciją Ukrai
noj. Veikalą vadovavo gar
susis Ukrainą direktorius Sta 
bavojy

ŠIE DAINININKAI:
BARBARA CORDA

Jauna Ukrainietė—
Paukštė

Prof. B. PETROVASI • .'

.Pianu Akojnpanuos

ti mirus Pennsylvania valstijoj. Ji 
yra balto veido, linksmo būdo, gerai 
kalba angliškai. Čia telpa ir jos pa
veikslas. Kas suteiks apie ją tei
singas žinias, gaus gerą atlyginimą.

J. Litvinskas
7207—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

(28—30)

Yra projektuojama padary
ti puikus automobiliams kelias 
visu East Upės pakraščiu 
Manhattan saloje. Jis bus 
užvadintas East River Drive. 
Tas augštai pakeltų nuosavy
bes toje dalyje, todėl namų 
savininkai aplink tą vietą de
da didžiausių pastangų, kad 
tas įvyktų. Be to, mieste tra- 
fiko problema šiek tiek išsiris

to w n 
highways 
Will sell on easy terms.

Stako yra už $9,500. Par
duosiu labai pigiai, nes delei 
mirties turiu tuojau važiuoti 
Lietuvon. Parduosiu su namu 
arba be fiamo. Yra krautuvė 
ir 3 šeimynų namas. Kaina 
$22,500 ; įmokėti—kiek galit. 
—K. Svidris, 405 Hillside 
Ave., Hillside, N. Jv Tel. Ter
race 2875. 27-32

PARSIDUODA GELEŽŲ 
KRAUTUVĖ

Hardware Store For Sale
Full

Paints,
House

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas' 

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

Greenpoint 2017, 2860, 3514. Į

KAS
rijoną Litvinskienę-Zalskiutę ? 

metai laiko kaip ji prasišalino

ĮŽANGA: 50c, 75c, $1.00 ir $1.50
TIKIETUS GALIMA įGĄUTI MILČIAUS ČEVERYKŲ KRAUTUVĖSE

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PASIRANDAVOJA 2 kambariai.
Vienas didelis šviesus frontinis 

tinkamas vienam arba dviem inteli
gentiškiem vaikinam, kitas mažesnis, 
tinkamas vienam’vhikinui arba mer
ginai. Kambariai* garu apšildomi, 
yra elektra Ir telefonas. Arti' karų 
ir eleveiterio. Kreipkitės po No. 
31 Grove St., tarpe Broadway ir 
Bushwick Ave., prie Gates Ave. sto
ties, Brooklyn, N. Y. Telefonas Fox
croft 5819.

Paramount Teatre 
rodyti judis ir šnekys—“Gy 
dytojo Paslaptis” (The Doc
tor’s Secret).

Rialto Teatre tęsiama rody
mas “Wall Gatvės Vilkas’

Šį vakarą (subatoj) visi 
kite “Laisvės” svetainėj, 
puikus koncertas ir šokiai 
tuvių jaunuolių orkestros. 
kiam grajins didesnė dalis vi 
sos orkestros. Programa 
sidės pirm šokių—lygiai 8 
Būkit laiku.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ'
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza ( 
(Priešais “Bridge Plaza”

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. ( 

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

DETROIT, MICH.
L.D.S.A. 130 kuopos susirinkimas 

bus ketverge, 7 vasario, Yemans sve
tainėj, 7 vai. vakare. Draugės, vi
sos ateikite į susirinkimą ir para
ginkite kitas, kad atsilankytų. Tu
rime

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

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

“Valcinis Sapnas” Rodoma 
55-tos Gatvės Playhousėj

55-tos gatvės Playhousėj 
(teatre) šią savaitę, su vasa
rio 2 d. pradedant, rodoma 
Ufos garsusis vaidmuo “Val
cinis Sapnas” (The Waltz 
Dream), 
n i n kišk o 
kūrinys,

: Needle Trades Workers In 
dustrial Union (naujai suor 
gani z uotą adatos darbinipkų i (The Wolf of Wall Street) 
ShijfccNew Yųrke) skęlbia, Rivon Teatre ' ‘
kad. Šiomis dienomis į jos ofi
są kreipėsi apie 100 drešių 
(suknių) siuvimo , dirbtuvių 
savininkų, kas del padarymo 
taikos. . Jie matomai pasibai
dė tuo dideliu darbininkų mi
tingu, kuris aną dieną įvyko 
Manhattan Operos Name, Ne
žiūrint to, unija ruošia visus 
planus ir veikėjus streikui, ku
rį greit skelbs prieš tuos, ku
rie nesutiks taikytis darbinin
kam priimtinomis išlygomis.

K. MENKELIŪNIŪTĖ
Garsioji Dramatiškas

Sopranai

NEWARK, N.
Labai linksmą balių 

programa rengia Sietyno Choras su
katoj, 2 vasario, šv. Jurgio Svetai
nėj, 180 New York Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare, Įžanga 50c ypatai. 
Gerbiamieji! Išanksto rengkitės bū
ti šiame Sietyno Choro baliuje, nes 
bus nepaprastai linksmas ir įdomus 
visiems. Pats Sietyno Choras, V. 
Žuko vadovaujamas, duos puiki} rin
kinį vėliausių dainų ir bus daugiau 
pamarginimų. šauni orkestrą g—'~x 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. I eieų£ra 
Skaudžiai save apsigautumėte, 
nebūtumėte šiame ] 
Atsiminkite, kad 'skanesnių ūži 
džių ir gėrimų, niekur nerasite už 
tuos, kokie čia bus. ... Nuoširdžiai 
kviečia visus Sietvno Choras. 27-28

line of Hardware, 
i Glass,,. Rubbers and 
furnishing, in the cen- 
' a very fast growing 
corner of two main 

cash trade.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės, 

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

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22 kuopos susirinki

mas bus panedėlyj, 4 vasario, “Lais
vės” svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit ir naujų narių atsives- 
kit.—Komitetas. i 27-28

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žplSs, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės itaip pigiais’ naminiais vaistais gydų beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
getiįm^ai patąfnautij pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų. žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
r Žėmiaū paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apyniu . G '
' Aviečių uogų , .
Anižių sėRlųkių
Brolelių :
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų -
čepronėlių
čobrių '
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių

Delei tam tikrų susidėjusių 
aplinkybių, A. L. D. L. D. se
nojo ir naujojo komitetų ben
dras posėdis tapo nukeltas iš 
šeštadienio į pirmadienio va
karą, vasario 4 d. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

TĖMYKIT, KAS ČIA PARSIDUODA
Gera farma, arti miešto ir ceinen- 

tuoto kelio (state road), mokyklos, 
banko ir bažnyčios, 105 akrai že
mės, 70 dirbamos, 35 akrąj ganyk
los ir miško, 5 akrai pyčių sodo ir 
visokių vaisingų medžių. Viskas ge
rai prižiūrėta, žemė aptverta drati- 
ne tvora. 7 kambarių namas, viduj 
vanduo, geri visi kiti budinkai. 2 
arkliai, 12 raguočių, 150 vištų ir ki
tokių paukščių. Parsiduoda už $4,- 
900;# įmokėti reikia $2,500, likusi su
ma ant 6 ar 5 nuošimčio. Pardavi
mo priežastis—likau našlys, ’vienam 
nesmagu ir neparanku farmą prižiū
rėti, tat noriu važiuoti Lietuvon. 
Pasinaudokit ta puikia proga.— 
Frank Barteich, R. F. D. 4, Ulster, 
Pa. 27-29

A. L. D. L. D. 147 kuopos susrin- 
kimas bus utaminke, 5 vasario, Co
lumbia Hall, 737—3rd Ave. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai at
eikite, yra svarbių reikalų kas link 
teatro ir baliaus, kuris įvyks 9 d. 
vasario. , Nepamirškite atsilankyti.— 
Sekr. A. Bružas

Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
siu—Pabandykit!

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

KONGE
Rengia Lietuvių Jaunuolių Smuikų Orkestrą, Vadovaujant J. Baitrukevičiui 

Subatoje, 2 dieną Vasario (February), 1929
“LAISVĖS” SVETAINĖJE, 46 Ten Eyėk Street, BROOKLYN, N. Y. 

, ’ t*

, Pradžia lygiai 7:30 valandą vakare
Tėmykit: Pirmiausia prasidėą programa, o paskiau šokiai. Taigi, kurie ateisite apie 9 vai., 

tie programos negirdėsite. Būkite visi garsinamu laiku, t. y., 7:30 v.
Gerbiamieji! Jau he kartą jum teko girdėt goresniuose parengimuose lietuvių jaunuolių smuikų orkestrą iš- 

pildant dalį programos. Jųjų pasirodymas visur publikai labiausia patikdavo. Bet šiame, jų pačių koncerte jie 
pasirodys daug puikiau, negu kada pirmiau, nes rengiasi prie jo jau pora mėnesių. Orkestrą susidės iš 25 smui
kų, piano, armoniko ir “dromo.” Be orkestros, programooj dalyvaus gabi deklamatorka Masiuliūtė su juokingo
mis deklamacijomis; Džemulitas, jaunas armonistas; V. Kivitas sudainuos, pritariant smuiku ir armonika, “Al- 
leluja, Pm a Bum”—tai labai juokinga daina. Skambins pianu penkių metų amžiaus pianistė Onytė Baltrukevi- 
Čiūtė, orkestros vado duktė. Ji, pagal savo amžių, turi nepaprastą gabumą muzikoje. Programa nebus ilga, 
užims tik apie 1 valandą.

. , ' J T
Po programai bus šokiai prie tokios muzikos, kokios toje salėje dar niekas neturėjo: grajys 

tos pačios orkestros apie desėtkas gabiausių smuikininką, pritariant pianu ir “droūiu.”
Kviečiame visus ir vistas atsilankyti ir pasiklausyti, ką gali nuveikti jaunoji karta muzikos ir dailės srityje. 

Pasišoksite kuo smagiausiai. , > įžanga tik 50 centų, vaikam 25 centai,

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)

Lorimer Restaurant
J. MARCIUKIENĖ

Savininkė

.Vasario 9 d. turime 
So. Ęrpoklyne. Todėl repeti
cija. įvyks 5 d. vasario, 8 vai 
vakare, pas Paukštį, 10154— 
11 Qth Richmond Rili.' Vi
si. aktppai laiku susirinkite.

| Tel., Triangle 1450
Į Lietuvis Fotografas Į

©
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.

Jau 
nuo 

iŠ darbi- j manęs. Dabar girdėjau, kad ji esan-
paimtas 

įdomus.

Abi “Laisvės” svetainės pa
aukotos metinei dienraščio 
“Laisvės” vakarienei, kuri į- 
vyks rytoj, po bendrovės šė- 
ri ninku suvažiavimui. Jau ke
linti metai šitos rūšies /vaka
rienės ruošiama, ir visuomet j 
jas atsilankę svečiai ■ 
Brooklyn© ir kitą miestų 
buvo suvilti. Užtikrinanti, kad 
kiekvienas smagiai laiką pra
leis ir gardžiai už si ką s ir šiuo 
tarpu. Be tų skanių valgių, 
turėsime ir koncertinę progra
mą. Dainuos mūs garsioji 
Ufa, F. Stankūnas, K. Men- 
keliūniūtė; grieš smuiką L. 
Sakatauskas. |

Bus svečių-šėrininkų iš 
miestų.

Įžanga asmeniui $1.50. 
gykite tikietus anksčiau, 
rie negalit įsigyti, duokit 
sakymą telefonu.

Pirm ir jpo vakarienei, 
mutinėj svetainėj tęsis šokiai 
prie Retikevičiūtės orkestros.

Raginame ir kviečiame da
lyvauti visus ir visas!

PASIRANDAVOJA Williamsburge 
keturi dideli kambariai, su maudy

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

(23-28)

GARSIAUSIAS EUROPOS TENORAS

Nedėlioję, 3 Vasario-February, 1929 
CHAL1F CONCERT HALL

57th STREET, PRIEŠ CARNEGIE HALL, NEW YOK CITY

150 DAINININKŲ
' dainuoti prie choro

Grand Opera Guild
Mokiname veltui. Atsišaukite pėt- 
nyčioje, 7:30 vai. vakare. Studio 807, 
Carnegie Hall, New York, N. Y.

26-28
"IbroiT^u^uvlai-

Atbuskite ir žiūrėkite į šitą faktą, 
kad svetimtaučiai daug daugiau už
dirba pinigų, negu mes, tautiečiai. 
Kodėl? Mūsų ateinantis turtas yra 
BERGEN COUNTY. Delei plates
nių žinių, telefonuokite Circle 8787 ir 
klauskite PETERSON. 24-28

170 akrų žemės, 100 akrų dirba
mos, likusioji miškas ir ganykla, ant 
State kelio, kuris eina iš New Yor- 

i k° i Bostoną, 2 geros stubos, yra 
• ---"-J elektra, vanduo, maudynės, steam 

- ... . .> . Jei:heat, štoras ir gasolino stotis. Dvi
kieles bąmės, 9 akrų tabako “Sė

das” ii’ kiti bud|nkai. Netoli miesto. 
Gera proga, kas nori įgyti gerą 'far
mą. Mes turime daug įvairių far- 
mų ant 'pardavimo, taipgi visokitj 
biznių Conn, valstijoj, ypač Hartor- 
do apiėlinkėj. Kreipkitės sekamu ad- 
resuą Mat. Shvilpa, 226 Park St., 
Hartord, Conn. (23-34)
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KAZYS SAKATAUSKAS
(CHARLES SADUSK)

7912 Jamaica Avenue • 
Woodhaven, N. Y.

SMUIKŲ MOKYKLA
Buvęs profesorių didžiųjų teatrų 

virš 20 mjetų » - '• 
niiiiniHiĮniinimiiiiįiiiinffliiutiiaiiiHinminnfflniruiranĮnimiiiiniiiiHUiuininniiiiiiimnmjiHiti

Narkevičius,
80 Swatara Rd., Shenandoah, Pa.
JIEŠKAU dalininkų į organizuojamą 

kooperatyvę dirbtuvę, su įnašomis 
po 2,000 dolerių. Jau yra trys geri 
vyrai prisidėję prie Šios' pelhingos 
pramonės. Reikėtų dar kita tiek. 
Kviečiama ii’ moterys ar merginos, 
ne senesnes 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

f Viši žinote, kad 10 d. vasa
rio,. svetainėj Our Ųivic Club, 
įvyksta mūsų trijų kuopų, bū
tent: LDSA. Ill kp„ ALDLD. 
185 kp. ir SLA. 322 kp. kon
certas ir kostiumų balius. Ti- 
kietai senai gatari ir randasi 
pas drg. A. Petrauską. Visi 
nariai privalo juos platinti. 
Taipgi reikalinga ir plakatus 
išplatinti po East New Yorką 
ir Richmond Hill. Plakatų ga
lite gauti “Laisvėj” arba pas 
V. Paukštį, 10154 110th st., 
Richmond Hill.

Laiko 
pasidarl 
būtų pasekmių

svarbių reikalų apsvarstyti.
1 Sekr. A. I. . 

(28—29) ‘
. YONKERS, N. Y.

L. D. L. D. 172 kuopos susi
rinkimas bus nedėli'oj, 3 vasario, po 
No. 252 Warburton Ave. Pradžia 
1:30 vai. po pietų. Visi nariai susi
rinkit laiku, turime svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi susirinkit visi lo
šėjai, nes po susirinkimui turėsime 
pamokas . Kviečiame atsilankyti ir 
pašalinius ir prisirašyti prie mūsų, 
kuopos. Metinė mokestis tik $1.50, 
įstojimo 50c. Už tai draugija kas
met duoda nariams kelias geras ir 
naudingas knygas

pradėta
PAJIEŠKAU brolio Juozo Kurnėto,- 
gyvena Detroit, Mich. Turiu syarbų 
reikalą, bet pamečiau jo adresą. 
Meldžiu atsišaukti arba žinantieji 
praneškit
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