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“Darbįhinkų Kalendorius” 
ALDLD. Anglų Knygos. 
Klasinis Lavinimasis.
Drg. Itugieniaus Apysaka. 
Kur d. Gilmanas?
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Darbininkai Visų šalių
Vienykitės! J ūs Nieko 

Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Jau į “Darbininkų Kalendo
rius”/už 1929 metus gatavas ir 
siuntinėjamas į daugelį koloni
jų. Tai mūsų dienraščio “Lais
vės” metraštis. šių metų ka-' 
lendorius bene geresnis už pir- 
mesnius. Faktų daugybė, ap
žvalga visų- metų svarbesnių 
įvykių. Sutrauka abelnų svar
bių. įvykių iš darbininkų judė
jimo. Specialis skyrius, tei
kiantis žinias apie kiekvieną 
Jungt. Valst. valstiją. Daug

Telephone^ Stagg 3878

Manoma, kad Pirma Senatas 
Balsuos Kelloggo Paktą
WASHINGTON.— Sena- 

te politikieriai varžosi delei 
klausimo, ką pirma senatas, 
susirinkęs po švenčių, turi

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Sausio (Jan.) 3, 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI •*

Smerkia Profesorių Bames Už Nepripaži
nimą Dievo Mokslininkų Suvažiavime

Bažnyčių Lankytojų Skaičius ĮTAPO SUORGANIZUOTA DIDELE ADA
Nupuolė Sovietų Sąjungoj

faktų apie SSSR., eilių, paveik-1 paimti balsavimui: Kelloggo 
• slų |r straipsnių. Ir už viską: “taikos” paktą ar karinio 

tą tiktai 25 centai. Tai jau ge- laivyno būdavojimo biliu,
resnės ir pigesnės knygos nega-'kuris reikalauja tuojaus bu- 
hma. gauti. Kiekvieno darbi- ‘ c|avoti 15 nauju kreiseriu, 
nmko n- darbininkes yra pare,- Senatorius Borah, Semito 
ga Įsigyti darbinmkų metrast,. Užsieni() Reikalų ^omiteto 

-------  pirmininkas, varosi už tai, 
•Prie ALDLD. vis daugiau ir’kad pirma būtų balsuoja- 

daugiau rašosi čia gimusio jau- mas Kelloggo paktas. Po 
nimo. Tie jauni mūsų draugai, ’ priedanga “pacifizmo” pas- 
nauji kovotojai, reikalauja ang- kui bus balsuojama bilius 
lų kalboje knygų. Bet su ang- didinimui karinio laivyno, 
lų kalboje knygomis kol kas vis Manoma, kad ir karinis 
tik pas mus nėra jpip reikia, j bilius ir Kelloggo paktas bus 
ALDLD. 13 kp. du jaunuoliai1 priimti
dar neturi knygų už 1927 me-į Reiškia, pirma bus nubal- 

? e:us negav” nei' suota “išsižadėti karo,” o vienas. Vienas draugas, kuris j , • , t ’
buvo prisidėjęs 1927 metais, pa-' ?.askul bus nubalsuota reng- .
reiškė, kad jis nori prigulėti, I Vs Prie, kar? — .budavoti'analizavimu 
bet kad negauna knygų, tai jis Jaugiau karinių laivų.
nemokėsiąs, kol knygas negaus. I -----------------—

Daug kartų mūsų draugai iš •
Centro prižadėjo tą klausimą 
sutvarkyti (nes nusiskundimų 
buvo net iš kelių kuopų, kad ir 
VI apskr. suvažiavime), bet vis 
tas dalykas velkasi po senovei. 

Drg. Prūseika sakė, kad jie 
paskelbs surašą anglų 
“Laisvėje,” kuopų valdybos ga
lės’parodyti tą surašą jauniems 
mūsų draugams, ir tie išsirinks.

- Ši^ planas atrodc geya,^, .bet ko- 
4. del meš negalime, sulaukti to 

surašo? Susimildami, draugai
• iš Centro, sutvarkykite tą klau

simą. Juk nėra malonu kuopos 
valdyboms nuolatos aiškintis 
jaunuoliams apie knygų negavi
mą. Tiesa, gal yra keblumų, 
daug daugiau kaip su lietuvių 
knygomis, bet reikia kaip nors 
jie prašalinti.

NEW YORK.— Dr. Hen- 
iry Fairfield Osborn, prezi
dentas Amerikos mokslinin
kų susivienijimo kėlimui 
mokslo, pataikaudamas ku
nigijai ir kapitalistams, ant
radienio vakarą savo pra
kalboj pasmerkė profesorių 
Harry Elmer Barnes, Smith 
Kolegijos sociologą, už jo 
kalbėjimą, kad reikia pa
keisti supratimą apie dievą, 
nes dabartinis aiškinimas 
apie dievą visai neatatinka 
mokslui.

“Tasai 
mokslinis 
jis apima visa tą, kas gali 
būt jo mokslininkų narių 
aprokuota. Jis turi reikalą 
su svetimu, mieravimu ir 

visatos ir ap- 
įima visa tą, kas gali būt an-

Osborn pareiškė: 
susirinkimas yra 
susirinkimas ir

rokuota ir suprasta ir čia 
(Reiškia, neva- 

iš- 
svajotos pasakos apie dievą

i •> i • r * jis sustoja. (Reiškia, nev Amerikos imperialistų lia nieko pasakyti, kad i

Agentas Sako, Vokietija ZSiKS®
Tvirtai Stovi

knygų Sako, Lengvai Gali Atmokė
ti Karo Kontribucijas

PARYŽIUS.—Parker Gil
bert, i amerikietis, generalis 
sąjungininkų agentas kolek- 
tavimui nuo Vokietijos mo
kesčių už karo nuostolius, 
sausio 1 d. viešai paskelbė 
savo metinį raportą apie 
Vokietijos padėtį ir apie ga
limybę atmokėti karo kon-

i “Ponas Barnes pasiėmė 
nepavelytą laisvę iškelda
mas metafizišką, filozofinį 
ir religinį klausimą... Jis pa
naudojo šią svarbią moksli- 

| ninku suvažiavimo platfor
mą. jšreikštį savo nuomones 
tu(į klausimu, kuris nieko 
bendra neturi su čia disku- 
suojamais klausimais.

“Neišreikšdamas savo as-

meninės nuomonės, ar jis 
buvo teisingas ar klaidingas 
savo pareiškime, aš noriu 
pasakyti, kad jis buvo visiš
kai klaidingas užimti moks
linės organizacijos platfor
mą ir pareikšti savo nuomo
nę ir sudaryti tokį įspūdį, 
kad jo priyatiška nuomonė 
išėjo su didesne ar mažespe 
spėka, nes ji išėjo iš šio su
sirinkimo. ;

“Kaipo mokslininkų susi
vienijimo prezidentas aš no
riu užprotestuoti ir aš no
riu, kad visuomenė supras
tų, jog pono Barnes pažiū
ros neišreiškia mūsų darbų 
programos.” !

Toliaus Osborn, pataikau
damas kunigams ir nenorė
damas pakenkti jų bizniui 
pareiškė, kad nesą antą<v> 
nizmo tarp mokslo.ir religi
jos.
Kovos prieš Uždraudimus 

Išdėstinėti Evoliuciją
Amerikos universitetų 

profesorių susivienijimas, 
savo suvažiavimo paskuti
nėj sesijoj^ antradienį auto
rizavo specialį komitetą 
bendrai veikti su Amerikos 
Asosiacija Kėliniui Mokslo 
kovoti- prieš išleidimą ajiti- 
evoliucijos įstatymų, kurie 
uždraudžia mokyklose išgul
ame t evoliucijos moksl'.

MASKVA.— Aplikuoja
ma, .kad pereitais metais. 
per , kalėdų šventes Sovietų 
Sąjungoj bažnytinių žmonių 
skaičius sumažėjo ant 25 
nuošimčių. Pernai 25 nuo
šimčiai žmonių mažiau ėjo į

TOS PRAMONES DARBININKŲ UNIJA
Fosteris ir GitloWas Kalbėjo Konvencijoj; Atstovai Enturi-1 

astiškai Juos Pasveikino
NEW YORK.— Po pen-’pramonės darbininkai ant-

bažnyčias, negu užpereitais kių dienų konvencijos ant-Padienį atliko istorinį darbą • 
metais. jradienio vakarą tapo šuo r- įsteigdami milžinišką pn:-'

Reiškia, žmonės vis dau- i ganizuota didelė adatos p ra- moninę uniją, paremtą ant 
giau ir daugiau apsišviečiaįmonės darbininkų unija — klasių kovos principų. ;

Amerikos Jungtinių Valsti-, Konvencija entuziastiškai 
jų Adatos Amatų Darbinio- pasveikino Wm. Z. Fosterį 
kų Industrinė Unija (The ir Ben Gitlową. Ovacijos 
Needle Trades Workers' į tęsėsi per kelioliką minutų. 
Industrial Union of the' Fosteris savo prakalboj 
United States of America), pareiškė: 
Konvencija atsibuvo New! 
Star Casino, 107th St. ir 
Park Ave., New Yorke.

Šią uniją suorganizavo iš 
visos šalies suvažiavę dele- 

mą degtinės ir kitokių svai-įgatai, atstovaujanti tūkstan- 
ginančių’gėrimų. • jčius kailiasiuvių ir moterų;

Įvairios organizacijos ve- rūbų siuvėjų. Moteriškų rū
da kampaniją prieš girtuo- bu siuvėjų ir kailiasiuvių 
kliavimą. Nurodo, kad deg- unijos, kairiųjų darbininkų 
tinė yra didelis priešas pro- vadovaujamos, tapo 
greso ir pasitarnauja reak- nytos į vieną uniją.

— pradeda suprasti, kad ti-' 
kėjimas yra nuodai, kad ku
nigai mulkina žmones, kal
bėdami apie peklą ir dangų.
Ragina Moteris Kovoti prieš 

Svaigalus
Sveikatos komisaras* Dr. 

Semaško išleido atsišaukimą 
i į moteris, ragindamas jas 
vesti kampaniją prieš gėri*

tiniams elementams.

Soviety Sąjungoj
Dideli Sovietų Grūdų ūkiai 

• Grūdų 'Htrustoi sovietu

su vie

Per suvirš du metus ašt- 
iriai bekovodami prieš socia- 
ilistus ir Amerikos Darbo 
Federacijos biurokratiją ir 
prieš darbdavius, adatos

“Visos kovojančios unijos 
šioj šaly turi susivienyti ko
vai prieš darbo mekleriūs. 
Turi susivienyti ne tik na- 
clionaliai, bet ir tarptauti- 
nįąi.”

Toliaus jis ragino konven
ciją tarptautiniai susivieny
ti kovai prieš darbininkų 
klasės išdavikus, prisidedant 
prie Raudonojo Darbo Uni
jų Internacionalo.

Gitlowas savo kalboje pa
žymėjo, kokios aplinkybės 
privertė adatos pramonės 
darbininkus suorganizuoti 
šią uniją. *

•-Urruuų r uiisiOi sovietų n ■ «i v • i* - -i>t -,v i- n wt ‘
ūkiams (sovchozams) Kry- Pokily Vaikinas Išgėrė Nužudė L Negrus
mo Cikas paskyrė 50 tūks
tančių hektarų žemės.' Da
bar jau išskirta žemė: Sint- ' 
fęropolio, rajone — 26,500 ,
hektarų, Feodosijos rajone! lowanda, ra

Nuodų ir Numirė Mississippi Valstijoj

Jis savo raporte nurodo, 
i kad Vokietija dabar randasi 

žiemos laikotarpiu, man ro- ant pastovesnio pamato ir 
dosi, mes galime daugiau prasi- j kad ii lengvai galinti atrfbo- 
lavinti, negu vasaros, nes mūsų keti karo nuostolius. Jis sa- 
draugai ir draugės tankiau su-(kd. kad Vokietija dabar turi 
sirenka svetainėse. tTiesa, ir šalies skolos mažiau kaip 
žiemą veikianti draugai turi $2,000,000,000. 
darbo: įvairūs parengimai, la-: . . . ,. .
vinima^is teatralių rolių, cho
ristai daugiau turi praktikų, 
susirinkimai ir kiti organizaci-1..
niai darbai. Bet visada reikia! llstams*

k]asinJ la.vini.m1ąsi i Detroit, Mich.- Paskel- 
wsukti nmii’uq^nai-iuf^rip1 hvT ibus Fordo kompanijai,. kad 
nimosi, kad kiek nors pakėlusį1 30,000 daibininkų
jų klasinį žinojimą, kad išauklė-1 daugiau, pratęsiant darbo 
jus daugiau veiklesniųjų narių, savaitę nuo penkių iki šešių 
Kur galima steigti klasines mo
kyklėles, o kur jąu yra tam tūkstančiai 
kliūčių, lavinkimės nors mažo
mis grupelėmis. .

Ketvirtadienį Gilbert at
vyko į New Yorką išduoti 
raportą Amerikos imperia-

dienų, pereitą pirmadienį 
bedarbių susi

rinko prašyti darbo.

Sovietą Archeologai Su- Atkeliavo j Kauno 
rado Istorinių Dalykų Paleistuvystės Namus
ODESA, Sovietų Sąjunga. 

— Nesenai Sovietų archeo
logai surado svarbių istori
nių dalykų iškasimuose ne
toli Nikolajęvo. Atrasta 
plati gatvė su šalygatviais 
ir liekanos namų iš šešto 

Ekspedicija su
rinko apie 6,000 istorinės 
svarbos daiktų. 40 Sovietų 
archeologų darbavosi.

šimtmečio.

Aukoja Malšinimui Ba
daujančią Mainierią 

Anglijoj

Drg. K. Rugienius yra vienas 
iš mūsų populiarių bendradar
bių. Jo apysakos yra patrau
kiančios ir teikiančios klasinio 
žinojimo. Kol kas jis mažiau 
mums teikia savo ’raštų, negu 
mūsų mylimas d. Senas Vincas, 

'' beįmanau, kad jis, jei tik jam 
leis'aplinkybės, tankiau kalbėsis 
su mumis dienraščių špaltose.

Jau senai laukiam vaisių d. 
Gilmano. Kas su tavim, drau
ge, pasidarė? Pasaulyje daug 
naujų įvykių, o tavo piešinių 
kol kas nesulaukiam. Seniau 
energingai bendradarbiavo* d. 
Lumbis, dabar jau jo nesimato 
ilgokas laikas. Bijau, kad ir 
d. Gilmanas nepavargtų. Dirbk, 

mums daugiau 
Juk tinkamas paveik- 

' slas kartais1 atstovi ilginusį

A.L.D.LD. Centro Komiteto 
Sąstatas 1929 Metams

drauge, duok 
piešinių.

vĮI Ka..
sthrfpsnį. Straipsnį reikia per
skaityti ir tą atlieka ne visi 
skaitytojai, gi paveikslą kiek- 
viesaa nepraleidžia. Į darbą, 
d. Gilman ir Lumbi!

Suskaičius balsūs, pa
duotus už draugus, kandi
datavusius į A.L.D.L.D. 
Centro Pildantįjį Komite
tą, pasirodė, kad žemiaus 
paminėtieji draugai gavo 
daugiau balsų ir sudarys 
Centro Pildantįjį Komite
tą 1929 metams:

L. Prūseika, A. Bimba, 
R. Mizara, J. Alekšis, Ig. 
Baches, V. Tauras ir P. 
Bubnys. Alternatais tapo 
išrinkti sekanti draugai ir 
draugės: J. Bondžinskai- 
tė, K. Petrikienė, J. Bui
vydas ir P. Šolomskas.

Balsavimo pilnos pasek
mės bus paskelbtos greitu 
laiku.' ,

J. Alekšis, 
A.L.D.L.D. Centro Sekr.

CLARKSDALE, Miss. — 
Charles Shepard, negbas ka
linys, kuris pabėgo iš kalė
jimo fanuos kelios (Jienos 
atgal, tapo reakcionierių su
degintas pirmadienį neto‘i 
nuo čia. Jis buvo kalti et -

Naujuose
— 14,500 ha. Grūdų trustas getuose pokily Louis Myers, 
asignavo šių sovchozų sta-: metų amžiaus, • padi ąsin- 
tybai 900 tūkst. rub. Anks- ^as_(?,r?u^^ išgėrė nuodų ir 
ti pavasarį bus sutvarkyta r 
žemė, aprūpinta vandeniu ir _ ______ _____  ____

_ laonuumu ^us apie nesenai nusinuodijusią m^s nužudyme" kalėjimo
laiku iš ^Ukmergės miesto Paya^aiį pribus ii 63 tiak- [panelę Esthei Vandeipool, nebuvo tikrai įrody- 

TY...: toriai. <19 metų,. o Myers nuėjo į ta> kad jis papildė tą žmog-
Stoties Pogromnoje rajo- i virtuvę .ir atsinešė bonkutę žuJystę. 

ne, ; 
rugsėjo mėn. suorganizuota 
didžiulis sovchozas iš 56 
tūkst. ha.' Žemė jau baigta 
tvarkyt. Sovchoze dirba 22 
traktoriai. 6,750 ha užarta 
vasarojui. ‘

6,600 Valstiečių Ūkių — į 
Kolektyvus

Volovo rajone, Tūlos gu
bernijos, išsiplėtė kampani
ja kolektyvizuotį visą rajo
ną. Manoma suvienyt į ko
lektyvus J,ęį,600 valstiečių 
ūkių, 50,000 ha žomės plotą.

Sumanymas pereiti visam 
rajonui į kolektyvus’ kilo iš 
to,( kad rajone pasireiškė 
valstiečių., pasiskirstymas ? 
šųlyg šluogsųiaiš,- ir bied- 
nuomeųės noras, dėtis į ko
lektyvus visada buvo dide
lis.; Didžiuliai, kolektyvai — 
draugija “Krasivoj Meči” ir 
komuna , “Avangardas” — 
bus bazėmis, kurių remsis 
kolektiVizacija savo darbe. 
Šie, dideli kolchozai, turi 
daug mašinų, . stambių ir 
smulkių galvijų ir veda švie
timo ir agrikultūros darbą.

Redakcijos Organizuoja 
Kolchozą ■

Laikraščio “Tverskaja 
Pravda” t iniciatyva visų gu- 
berni j o j išeinančių laikraš- 
ęįų, redakcijos, atsižvelgda
mos į valstiečių pasiūlymus, 
organizuoja didėlį pavyzdin
gą kolektyvų ūkį, kurs va
dinas /‘Tverskaja Pravda.”

“Raudom Artojas” ’

numirė.
Susirinkę svečiai kalbėjo

KAUNAS. — Paskutiniu

atvyko dvi moterys: Davi- 
dienė-Tamašauskaitė Marė, 
22 metų amžiaus, persisky
rusi su savo vyru, ir Žilins
kaitė Zofija, 19 metų am
žiaus, palikusi meilužį. At
vykę abi pas viešų namų už
laikyto ją Abelevičių, gyv. 
.Gardino g-vėj, prašė jas pri- 
iimti, bet kadangi Žilinskai
tė buvo nepilnametė, liko 
nepriimta -į šiuos namus ir 
sugrąžinta Ukmergėn.

Roosevelt Užėmė Guberna- 
toriaus Vietą

Albany, N. Y.-^- Antradie
nį Franklin f D. Roosevelt, 
Tammany (dėmokratų) rpa-

LONDONAS. Atsišau- šinos žmogus, tapo < įvesdin
tus Anglijos so^to'įpėdiniui tas New Yorko, valstijos T T 1 • • ’ 1 • • 1 v* V'**'.' • , • .t I » . . • A 1 /> 1 TIVali jos kunigaikščiui į 'bur
žuaziją, kad ji nors kiek pa
aukotų badaujantiems mai- 
nieriams, ridant juos nors 
laikinai nuraminti, atsirado 
čia ir “geraširdžių”1 Ameri
kos kapitalistų, kurie paau
kojo tam tiksliu $100,000. 
Kokis asmub ar 1 asmenys 
tuos pinigus suaukojo, ne
skelbiama. ; ,

Dabar jau viso į mainie- 
rių šelpimo fondą suaukota 
$1,500,000. Valdžia žada, 
tiek pat paaukoti.

Apie 1,000,000 Anglijos 
mainierių randasi( blogose 
sąlygose. Didžiuma jų ne
dirba arba labai mažai dir
ba —. vos gali skurdžiai pra
gyventi. ’ U »

kapitalįstai ?' išmeta 
šmotelį duonos. *

'i Kad mainięriai nesukiltų,
> jiems

palei Taškentu gelžkelį, tokių pat nuodų, kokiais nu- 
• - sinūodijo mergina.

Atėjęs Myers paklausė ar 
bile vienas gali padrąsinti jį 
gerti iš tos bonkutės. Ma
nydami, kad jis įpylė van-

Kitas negras, Emanuel 
McCullum, iš Hattiesburg, 
tapo pakartas. Minia chu
liganų nusigabeno jf į miš
kelį ir pakorė. McČullum 
nepapildo jokios piktadarys-

dens i bonkutę, svečiai pa-ites, tiktai jis susibarė su 
drąsino jį ir Myers išgėrė.'vietos krautuvės savininku 
Jis numirė mažiau kaip už!W. D. Fasterling ir kritika- 
trijų valandų po išgėrimo, jvo jį už ėmimą didelių kai

nų už tavorus. * > > ■' „

šO-IHindenburgas Prašo Palifio* 
suoti Reino Sritį

Berlynas.—Vokietijos pre-

URVINIAI ŽMONĖS 
KO IR RŪKĖ

gubernatorium. Alfredo Ę. 
Smitho gubernatOriavijno 
terminas pasibaigė ir Smį 
thas apleido Albany. (.“

I

Varsa va.— Lenkija pla
nuoja surengti tarptautinę 
parodą Poznaniaus mieste 
1929 metais. Lenkijos pa
triotai tą miestą skaito Len
kijos širdimi.

Nuo Valdžios Užnuodinto Al
koholio Žuvo 1,565 Žmonės 

• NEW YORK.—Vyriau- 
sias medikalis egzamįnuotp- 
jas Dr. Charles Norris šio
mis dienomis paskelbė ra
portą, kuris parodo, kad 
1928 metais nuo ; valdžios 
užnuodinto alkoholio (kad 
žmonės negertų) žuvo 1^565, 
žmonės. \Tai yra 256 dąu- 
giau, negtį 1927 metais.

. Vyriau-

Senovės liekanų tyrinėto- zidentas Paul Von Ęinden- 
jas, C. S. Dellinger, iškasė, burgąs, kalbėdamas sųaujų 
Arkansas valstijos laukuose metų prezidentiniam poki- 
daug visokiu '•daiktu, ku- ly, surengtam del įvairių sa
rtus vartojo urvuose gyve-dių diplomatų, vėl panaujino 
nantieji laukiniai žmones.;reikalavimą, kad sąjungi- 
Iš tų iškasenų patirta, kad ninkai ištrauktų savo ka- 
urviniai'vyrai buvo nemėn- riuomehę iš Reino Srities ir 
kesni “sportai” už civilizuo- iš kitų okupuotų vietų: yr 
tus savo įpėdinius. Tyrinė
tojas nurodo, kad urviečiai 

"9 U. • Vtojas nurodo, kad urviečiai! Manila, Italija.—_Antra- 
rūkydavo r molines pypkes, j dienį pasireiškė žemes dre- 
dažais dabino savo veidus, jbėjimas centralinėse provin- 

. puošėsi žibučiais ir lankyda- ” '
vo šokius. Taigi, šių dienų 
entuziastiški šokikai gali 
pasididžiuoti, kad ir jų ur
viniai broliai buvo šokių 
mėgėjai.

cijose Luzon saloj. Apie jo
kius nuostolius nepraneša
ma.

Nashua, N. H., Svarbios Pra
kalbos Sekantį NedėMienį

Influenza Mažėja Vakarinė
se Valstijose

, ’ Washington. — Praneša
ma, kad influenza susirgi
mų, skaičius vakarinėse val- 
stijpįę mažėja. Bet didėja 
rytfnėae valstijose.

Sekantį nedėldienį, sausio 
6 d., Nashua įvyks svarbios 
prakalbos, 20 High St. Pra
džia 7 vai. Kalbės Senas 
Vincas, garsus lietuviu apy
sakų rašytojas* Visi ir vi
sos dalyvaukite.

Rengėjai.
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Prisipažįsta prie 
Bendradarbiavimo su 
Policija,p ?

Savo laiku šioje vietoj ra
šėme apie socialisto Hoch- 
mano, ( manadžeriaus seno
sios moteriškų drapanų siu
vėjų unijos New Yorko ben-

Jau ne sykį teko patėmyt 
mūsų spaudoj, kaip nepado
riai elgiasi tamsūs žmone- 
liai, sufanatizuoti ilgaskver
nių tamsybės apaštalų, su 
radikaliais žmonėmis, mirš
tančiais ir numirusiais.

Žmpnės^ kurie visą savo 
gyvenimą arba didesnę jo 
dalį, atsižymėjo priešingu-

jti “unijos1 atgaivinimui.”1 Iš
gvertus į ;kasdiepipę kalbai,, 
.reiškia, kad unijos išalkę 
biurokratai šitą milžinišką 
sumą įšleiš ’ savo algoms ir 
kovai prieš įsikursią naują 
rūbsiuvių uniją. s

atsąkantis skolininko parašas, 
o pinigus įjats Maikis paėmė 
iš bankos, parodęs jai atatin
kamą dokumentą. Kiek da
bar’ girdėt iš pasitikėtinų šal
tinių; tai kreditorių bei sko
lininkų skaičius siekia į porą 
desėtkų.

Namo pirmas mortgičius yra 
$12,500 ir antras $2,000, ir 
dar Bapkauškas turi $1,000 
trečio mortg.ičio su puse para
šo, kuris] jau tuo. tarpu savo 
vertės neturi. Pats namas nė
ra daugiau ’ vertas, kaip 
$14,000—$15,000, kurį, žino
ma, pasiims bankas, arba tas, 
kulris augščiausią sumą-įkels. 
Bet ką darys kiti kreditoriai, 
kuriems jtjk te.liko tuščia krau
tuvė’ su. spaustuvės, susenųsio- 
mis mašinomis, ; ąustoj.usiomis 
savo vertes,' o turinčiomis ‘tūks
tančius dolerių įkainavimą ?

'■ Maikis Paltanavičius, kaip 
žmonės kalba, jau iššliaužė 
Lietuvon su žnhofiių ' pinigais. 
Lai būna pamoka visiems ki
tiems lietuvįams, kad jie atęi- ___ __ __ _  ______ ____
tyj mokėtų, atskilti vilkus .avių meąu moterišku drabužiu i bėję, kuri yra liuesą nuo 
kailm ISIVllkuSlUS. nefri kn 'm, čdV„ nv^Anoi?,, ■««!«_

akis. Trumpoj ateityj teks 
matyti, kaip šitas muilo 
burbulas truks, taip lygiai, 
kaip andai trūko ir < labai 
blogai pakvipo ponams So
cialistams sudaryta žiopla 
provokacija prieš progbesy- 
vių mainierių uniją, kuri ir
gi ištekėjo iš tos* pačios 
“Forwaertso” pastęgčs.

Po ranka turiii “Keleivio” 
No. 50, iš 12 gruodžio1, 1928. 
Bet pirmiau, negu im^iu ci
tatas, kurios paeiną iŠ žy-

New Yorke, lapkričio 4 d., 
tapo nušautas požeminio 
pasaulio (underworld) “ka
ralius” Arnold Rothstein ir 
delei to šiandien New Yor
ko teisme eina skandališka 
byla, kuri/ veikiausia, užsi
baigs : be- jokių pasekmių. 
Kaip pasirodo, pradėjus ju
dint New Yorko požeminį 
pasaulį, kartu judinasi visas 
kapitalistinis pasaulis. Bet 
čia ne apie tai mes norime 
kalbęti. Kalbėsime, kiek 
“Naujienos” su “Keleiviu” 
apie; tai .prirašę ir 
kas savo gazietoję iš anų 
prikopi javo, jungdami tą 
purviną gemblerį, su komu
nistiniu judėjimų.

Per paskutinius keletą rios yra socialistų vadovy-

namš priešingu, žodžio 
tart jau nepajėgdamas, 
kos ’ nębepakeldamas, kuo
met susirinkę tamsūnėliai 
siu atbulkalnierium pryšaky 
poniavalia pražiodę įbruka 
jam į gerklę šmotą blypo,j 
kuomet tas net lašo van
dens nepajėgia nuryt? -

Šiomis dienomis vienas 
drąūgas man pasakojo, kad 
viehąs klasiniai susipratęs 
darbininkas mirdamas, sų- 
Hrjįęs savo paskutines spe: 

i ‘įstūmė, ranka į, šalį, vi
sas :brostvas, bet : susirinkę 
inkvizitoriai panaudojo prie
vartą ir tuomi užbaigė jo 
gyvenimą. Tie inkvizitoriai 
dar nepasitėnkino tuomi: 
ir grabe gulintį lavoną ap
karstė brostvomis, reiškia, 
ii* ant mirusio savo inkvizi- i 
torišką darbą tęsia.

Garbė tam draugui didvy-| 
j riui, o prakeiksmas visiems į • 
jo inkvizitoriams!

Turėtų raust iš gėdos vi
si pažangieji žmonės už to
kį apsileidimą. Aš bent ma-

pra- 
ran*

mtu ‘tikėjimui, bažnyčiai Tr-

mulkintojams ir| pTbtU, 
nuodiitojams “dūšių j Ji'šga/; 
nymo ’ nuodais, visuqmiefy 
yi*a žinomi. ’$avo šeihhyhoj 
arba kaimynams, kartais 
net ir visai vietinei apielin- 
ikei, kaipo tokie. <Jie net 
—simpatijos nėpa- 

tam mulkinimo 
bizniui, o tankiai yra sąmo
ningi ir atkaklūs priešinin
kai pačia m tikėji
mui ir jo visoms įvai
riausioms institucijoms kai-j 
po kapitalistų klasės vie
nam iš bjauriausių įrankių 
pavergimui ir naudojimui 
darbininkų klasės. Bet kuo- __r ____ ___ ___________
met ateina gyvenimo pasku-‘nau, kad <nei vienas susipra- 
tinė valanda, ztai arti mirš- tęs darbininkas, o ypatingai 
tančio lovos stovinti žmo
nės, ar tai jo šeimynos na
riai, arba visai svetimi, at
gabena tamsybės apaštalą, 
kuris neva po priedanga sa
vo pareigų atlikimo, viso
kiais patepimais, ir galų ga
le savo purvinais nagais po 
prievarta įbrukdamas į bur
ną šmotą blyno, ne tik padi
dina ligonio kančias, bet ir 
pačią mirtį priartiną.,

Tik įsjvaizdinkit sau, kaip 
jaučiasi žmogus, būdamas- 
visiems tiems tikėjimo m(b-

jos atstovams, darbo \ žmo 
hm j

nymo nuodais,

▼ V* I V* W * A Al \JU * > w A A*, v* A-ZVZ * * 1 •

įdrosios tapybos,, draugavi- Mazai Te^aimejO AVfcJl „„„ w
bią d* ^bendiadąibia\imą su, Fašistų Vienybė, atsi-ipg^Įo visam tam mulkinAnomą ir bendradąrbiavimą su; Fašistų “___ v.__7
miesto policijos komisionie- sveikindama su senais me
dium Warrenu. Taip pat tais, gruodžio 29 d., džiau- 
patalpinome Warreno laiš- giasi: “Amerikiečių visuo- 
ką Hochmanui, kuriame po- menės pažiūros link politi- 
licijos komisionierius priža- nės būklės Lietuvoje per 
da gerai pasidarbuoti nau- šiuos du metu žymiai geres- 

■ ■ dai socialistinių unijos biu- nėn pusėn pasikeitė ir dę- 
yokratų jų i kovoje prieš kai- magogams jau sunku visud- 
riuosius unijistus ir komu-imenę kiršinti.”
Ristus. . Bet ištikrųjų “geresnėn

Ar Hochmanas užsigina pusėn” tepasikeitė, tai yra, 
bendradarbiavimo su New prieš Smetoną aiškiai atsi- 

\ Nieko pa- klaupė, kiek mums žinoma, 
; Jis dar didžiuojasi isandariečiai Vitaitiš ir 

tuomi. Minėtos unijos pr-f Pronckus ir smalaviriai Gri- 
1 kane “Justice” (gniodžio;28 gaitis ir Michelsonas.^ O tai 
E d.) Hochmanas pareiškia: mažas, fašistų laimėjimas, 
EįL“As tik tiek -noriu pridėti, n?s> viena, tie sutvėrimai 

kad jeigu aš turėčiau'tokią niekados nebuvo nuoširdūs 
, progh, jeigu aš šiandien bū- fašjstųmijiešaį, antįrm jie 

g čiau bendrosios i tarybos Vir^ ir ju paiHajukfe yišai menką 
~ šininkių -tai ir vėl prašyčiaii vaidmenjĮYąidina am^rikie- 

tokios pat talkos,nuę naujo-kčių visuomenėje. }
: jo policijos komisionieriaųs/ ( Kas liečia tikruosius kru- 

idant apgyhuš 1 rubsiuvniš fašistų priešiiš) kas

?arm boys’ slogerystės.” .yisuqm^n^^ sįąV.
dinasi, Wialistas ‘ Iiočhma- I W W metai "atgal;'’taip5 

i nas atvirai prisipažįsta, kad šiandien, skelbia griežtą ko-. 
į jis kreipėsi prie policijos ir vą fašistiniam marui Lietu- 
A kvietė jį talkon' karui 'prieš ^voje.- Musų - nusistatymas 
S komunistus. buvo ir pasilieka:? Karas

A ♦ ♦ 1 i smetoniniams kraugeriams!!440FD1 YYioa nl-Qimonnmn 1 2 F* •

B
V* ■H

1

Yorko policija? 
našaus.; Vitaitiš

-mažiausios
Kreditorius.

I Vėžys Antroj Vietoj Kai
po Mirties Priežastis

|į “Aš tik tiek noriu pridėti,

I"
r

nes, viena, tie sutvėrimai

fr nuo komunistinių ‘strong liečia pažangiąją amerikie-

r ^irvvdn- dų socialist,J organo “Fpr- 1 
L ;s waets,” pastatysiu' ponams 1 

socialistams paparastą, bet1 
reikšmingą klausimą. ! ra- 
rodykite bent vieną'iš šien- <j 

jdien' gyvuojančių uniji;, :kū-

Gerai mes atsimename,’ 
kaip puikiai New Yorko #o-! 
licija pasidarbavo delei uni-l 
jos biurokratų ir socialistų. 
Unijos eiliniams nariams 

d galvos buvo skaldomos be 
r pasigailėjimo. Desėtkai 
' .draugų buvo sukimšta į ka- 
; Įėjimus pasiremiant sufabri- 
■ kuotais kaltinimais. Ir šian-

■)

komunistinė spauda, neturė
tų ir negali nutylėt prieš 
tokius bjaurius, purvinus 
inkvizitoriškus klerikalų it 
fanatikų “darbus. Kova tu
rėtų būt vedamą už teisę 
pažangiems žmonėms mirt 
laisvai. Ypatingai šiuo klau
simu turėtų susidomėk kla
siniai susipratę darbininkai 
ir darbininkės; kiekvienas 
turėtij įsidėt sau į galvą,' 
kad kova prieš tikėjimą yra 
dalis klasių kovdš.5'

Dimas Benamis.

Maikio Paltanavičiaus Biznis Bankrūtinęs
nusistatymas Skolos Siekia iki 30,000 Dole- kaulyt iš žmonių sunkiai už- 

rių, Turtas—$17,000 dirbtus skatikus.

PASTABOS
Vienas mūsų bendradarbis 

rašo: t Operetė NN sulošta 
prastai, aktoriai išimtinai ne
mokėjo rolių. Sufloriaus bal
sas net palei duris girdėjosi.

Jeigu taip, tai rengėjai
į dien kai kūne jų tebesedl daug turėjo vargo, kol surado 

už grotų ir laukia ilgų me-’ 
tų bausnąės.

Tam pačiam “Justice” nu
meryje randame pranešimą, 
jog tos pačios reakcinės uni
jos prezidentas Schlessin- 
gįer, taip; pat sęcialistas, ta
po zpaskintas į’ bdrdirekto
rius

/ Banko, kuris randasi po

sufliorų, kurio balsas būtų 
garsesnis ir už dainininkus. . .

Chicagoj susitvėrė mechani
kų išradėjų draugija, kuri ža
da su savo išradimais pasaulį 
nustebinti. Vienas tos draugi
jos patronas ją. vadina ne išra
dėjais, bet atradėjais.

Aš tikiu, kad greitu laiku
-International Union ta draugija pasivadins net 

__, ___----- i -> “praradėjais.” O jeigu ji pa- 
; num. 14 .̂‘Fifth Ave, N.’ Y.’ti taip nepasivadins, tai dau- 

Cr . Tas kaukas'yra grynai t gelis jos narių tokiais taps.

fdomoji taryba išleido bonus 
vertes $250,000. Tie bonai 
pardavinėjami visiems, kas 
>tlk perką.- Unijos lyderiai

Bet taOappfe y|skąsdTeh- 
pat “JuSticd” praneša; kad 
unijos fĄiartsai ^esperatiŠ^ 
koj padėtyj) U pinigų labai 
reikia — ypač dabar, kuo-

kapitalisjini|. Vadinasi, uni^ 
jos'prezidentas kartu bus 
kapitalistini6 barikb* Ždirek- 
torius! į

»■ Kada New. Yorko guberna
torius Smithas paskyrė ponią 
Knapp viršinjnk.6 į • gyventojų, 
sutą^inęjimb, ’ bhy.o’
Įabai vogti td Į)i-’ 
įiiguš. Bieį tęs-
buVb iškeltos; viešunidri, tai; kį-: 
tiems J vąldipinkamfc dąr snja-’ 
giau bliyir ią 'dalybą tyrinėti; 
ir tekti. Nes visą bylą' yąjsti-, 

met moteriškų 'drapanų siu- pa* ^šavo tik.. .83,000 dole- 
.vėjai ir į'kailiasiu'viai šutvė-|rių‘ . . . TZ . *■ ! ’■
r? nau i d: indimtrinp nn’iia i Uz tai pomą, e naiją inaust i ę un ją,; teisė ant..<30 dienų kalėti ir 

kSchlęssirtgeiiui n kitiems, pUSę laiko neiškalėjuš, palei- 
sociahstmiams apgavikams!« kalėjimo. s.

į reikią pinigų «kovai prieš tą1 
uniją. Juį’nei policija, nei 
požeminiu pasaulis veltui 
JocialistUms biurokratams
betarnauja. Tuo būdu pil- bonus dolerių

Milionierius Rockefelleris iš
leido dek statymo naujoj baž
nyčios New 'Yorke apie 5 mi- 

i. Bažnyčią dar 
galutinai buvo neužbaigta? 
kaip kilo gaisras ir sudegė. 
Dabar reikės griauti pasiliku
sias sienas ir vėl iš naujo sta
tyti.

Pasirodo, kad .“dievasrj _ . .. _______ , .... . ne-
navininkams pinigus sugrą- prjinla milionieriaus aukų, ku
kuti. 'Schlessingerifr prisie-1 iTas'.tis išlupo iš dą^blnihkų/ ’'Schlęssingeri$- t

d sWpaWdla ėisian-1 ' ' švenčioniškis.

dirbtus skatikus.
Štai ką rašę. Maikis “Ameri

kos Lietuvio” ,‘yiehąpie nume- 
“Nežiūrėkitę, kad jums 

sukčiai pardav^^ybų’ perei
tame laike. ‘Amerikos Lietu
vis’ ne’tokius šerys:;'.jums siū
lo.” žinoma, Majkįs tų “gry
bų” “A. Lietuvi#” skaityto
jams pardavė nemažai, parda
vė jų gal už šimtus dolerių. 
Čia paduodu tik porą tautiš
kų aukų, kurios tapo savo tau
tiečio suviltos, kalbant Maikio 
lūpomis: ' z

“Apart spaudos ir laikraš
čio, mūsų kompanija -užsiims 
ir kitais pelningais darbąis, 
todėl nebijokite dėtis su mu
mis. Tegu bus žinomi šie mū
sų broliai, kurie prisidėjo pTie 
mūsų koinpanijos: p., M y kolas 
Vąliųkonis iš Dųryęą; .Pą.,. įa-' 
bai puikių minčių žmogiįs, di
dėlis' katalikas ir didelis savo 
tauto* mylėtojas ir savo tėvy
nės valdžios palaikytojas, pa
ėmė porą ‘A.. Lietuvio’ serų. 
Antras mūsų prietelius, Kazi
mierą^ Ųzni^ iš rDetfpįt, Mięh., 
dideliai ' gąfbihgaš ’ rėnfėjas 
‘Amerikos Lietuvio,’ beparty- 
yis tautietis, ir demokratiškai 
bėpartyvis, paėmė ‘Amerikos' 
įietuvio’t pehkius Šerus.” :

Jei visi'šėrininkai atsiličptų1' 
per spaudą, kurie turi prisi
pirkę tų, ■ taip vadinamų “A- 
meijkbs Lietuvio” leidėjo Mai
kio "Paltanavičiaus “grybų,” 
tai, veikiausia, pasidarytų išti
sa litanija.

Na, dabar pažiūrėkime, ko- 
; “pelningais” dar

bais Maikio kompanija, užsi
iminėjo. Jis veik per ištisus 
metus nieko kito ir neveikė-, 
kaip tik pasiėmęs agentą Pau
lauską, spaustuvės darbininką 
Ęadulą ir kitus, važinėjo die

na iš dįęnos pas .žmones,’ “A- 
tnferikost Lietuvio” skaitytojus, 
kad jie jam paskolhįtų ‘tautos 
ir kultūros labui pinigų. V.ėik 
nerasi nė vieno lietuvio, kuris 
nebūtų girdėjęs apie Maikio 
paskolas. Jis buvo prisidaręs

r.-?
patriotizmo i pinigų iš skolingojii nereikala-

Maikio Paltanavičiaus lei- 
džiamas savąitinis laikraštis,>ryj 
“Amerikos Lietuvis,” sustojo 
ėjęs su 47-tu “numeriu. Nors 
viešai nebuvo paskelbta, bet 
arčiau stovintiems prie jo šta
bo buvo aiškiai permatoma, 
prie ko Maikis rengėsi.

Maikio fbiznis .pradėjo eit 
velniop nuo to laiko, t. y.,. 12 
dienos sausio, 1928 metų, kuo
met paskelbė “Amerikos Lietu
vy], ”, kad jo biznis pereina į 
“korporacijos” rankas, kurios 
priešakyj atsistojo tas pats 
Maikis Paltanavičius, kąipo 
korporacijos pirmininkas, jo 
žmona, ponia Stefanija Palta
navičienė, kaipo iždininkė, ir 
ponas Leonas Paulauskas (ten 
pat turįs apdr^ųdos agentū
rą), i kaipo raštihįnkąs. t. Jo 
korporaciją, kaip Maikis Kad 
sako, /‘inkorporavo” advoka
tas Bagočius iš Boston, Mass., 
ant $15,001) dolerių: Tuojau 
po “inkorporavimo” Maikis 
atsišaukia per “Amerikos Die* 
tUVįfh jo skaitytojus, “. . .kad 
pHštęįėtumėt išpirkdami įsįta.s 

ir dpĮaikyiumfet ^Ameri
kos <Ėietuvį? sau. parteris ga- 
tą^ąį Šerai gatavi, .’kriygbš m ž-j 
vėstop—korporacijai viskąs ga
tavą.?’ ’ G U . 1’* • (

• t Lf 7'Dąbar pažiūrėkime, ar išti
krųjų tokia korporacija yra 
inkorporuota. 27-tą-dieną Įąp- 
kričio, J928 metais, įęUohiėt 
Maikis savo visą krautuvu fr ; 
spaustuvę, su visomis1 šukiužu-' kiais kitais 
siomis mašinomis,. b>tndė par
duot G. A. Kybai už 2,000 do
lerių, tuomet buvo teirautasi 
per jų advokatus—Mendelsoh- 
ną ir McLaughliną, Bostone, 
Mass., State House su paklau
simu : ar tokia korporacija (in
corporation) yta įrėgįsttuota? 
Atsakymą gavę, kad ne. Bet 
Maikis ir jo koYpbracijos šta
bas (Paulauskas ir Paltanavi
čienė) žinojo tą visą* biznį, 
kad Šerai buvo pardą.vinėjami

siuvėjų unijoj eina aštri ko- mušeikų, profesionalių “slo- 
va eilinių narių su “Interna- geriu” iš ’požeminio pašau-, 
tional Ladies’Garment Wor-‘ 
kers Union” lyderiais: Zig- 
manu, 'Schlesingeriu, Barof- 
fu ir M. Woll. Pastarasis tuoju viršminetą 

merį:
“Tuojaus po motery rūbų 

siuvėjų streiko, — pasakoja 
‘Forwaerts’ —kai komunistai 
nutarė pradėti žiaurų karą 
prieš Cloak and Dressmakers 
uniją, sušaukė mitingą Mad- 
isen Square Gąrdene. Į tą 
mitingą jie Susigabeno visus 
savo pritarėjus. - Jie skelbė, 
kad tai būsiąs vien cloak ir 
drcssmakerių mitingas, tačiau, 
kai tieji atėjo į susirinkimą, i 
jie rado skaitmeningą komite
tą ir . visą armiją policininkų, 
kurie ėmė mėtyti laukan 
vieną, kurį komunistai 
ne savo žmįogum.”
Toliau cituojame ; < 

i “Policiją tardavo : ištikįmaiJ 
J i dąužė1^ if' ” ,h*
kiekvieną, kurį tik komuiiištų 
komiteto žmonęs nurodė.” » ;■

' ' j j Ir toliau skaitome:
“Nuostabus buvo dalykas. 

Kas gi atsitiko, kad policija 
staiga pasidarė tokia stropi?

kur atsirado • šiame, mitin7 
tokia didelė armija poiie-

(Tąsa ant 3 pusi.)

lio? Jūs nerasite neį vienos 
unijos, ir mes duosime įdo
mių pavyzdžių. Dabar ci-

nu-
yra vyriausiu inžinierium 
tos kovos ir jie dasikovė iki! 
to, kad šiandien pasiliko ge- i 
nerolais be armijos. Eili-| 
niai nariai susiorganizavo 
naują uniją ir tvarkosi pa

1927 m. vėžys užėmė ant
rą vietą tarpe pavojingų li
gų, nuo kurių daugiausia 
žmonių mirė^ Tais metais, 
Komercijos Departmentas 
praneša, nuo vėžio mirė net 
103,574 žmonės, kuomet 
1926 m. temirė 99,833.

1927 m. vėžio mirties ra
ta buvo 95.6 del kiekvieno 
100,000 gyventojų, sulyginus 
su 94.9 del kiekvieno 100,000 
gyventojų 1926 m. 1927 -m. 
pirmą vietą tarpe pavojin
gų ligų užėmė širdies ligos.
1926 m. Vėžys užėmė j net 
ketvirtą vietą, širdies ligos 
pirmą vietą, plaučių uždegi
mas antrą vietą, inkstų už
degimas trečią vietą. •. 
/Į'FęĮ 1927’ m. mirties ip^iet 

195.7 del kiekvieno 100,000 
gyventojų1; vėžys — 95.6; 
inkstų uždegimas — 92.5; 
džiova (visų rūšių) — 80.8 
ir plaučiu uždegimas — 80.- 
5. •• 

' Iš viso Jung. Valstijose
1927 m., mirė 1,236,949 užre- 
gistruotoj dalyj arba 11.4 
mirties rata del kiekvieno
l, 000 gyventojų—kas yra; 
mažiausia nuo 1900 m.

1926 m; mirė net 1,285,- 
927 žmonės užregistruotoj 
dalyj, arba 12.2 dęl kiekvie
no 1,000.

t Užregistruota dalis 1927
m. įėmė 42 valstijas; Dist
rict of Columbia ir 21 mies
tą neregistruotoj dalyj. To
je užregistruotoje dalyje 
buvo 108,327,000 gyVent, ar-’ 
ba 91.3 nuošimtis visų Jung
tinių Valstijų gyventojų, 
i\ 1927 mirties rata sekan
čių ligų sumažėjo: plaučių 
uždegimas sumažėjo ,nuo 
lOŠvdki 81 del • kiekvieno 
100,000 gyyęntojų; influen
za nuo 41 iki 23; džiova (vi
sų rūšių), huo 87 iįi 81; vi- ( 
duriayinįąs (mažiaus ,dvię- 
jų’; rifetų f amžiaus) \pu0| 27 
ikį Inkstų, uždegimas 
tilto š98 iki 93; '.tyipąi nuo 8 
iki 4į ir : širdies, ligos %nuo 
199 įlĮi 196. t . /. < ;

Autįomobiįių n e 1 a i m i ų 
mirties ,rat;a padidėjo nuOjmą, Warrenui paskelbus šį’ 
17.9 įel kiekvieno 100,000 
gyventojų 1926 m., iki 19.5 
del ; Ziekvieno 100,000 gy
ventojų h19,27 ni. |Iš. vįso\ 
21,160 žmonių užmušta au- 
tomobilių. nelaimėse, sulygir
nas sų 1926 m. 18,871.

Satižudystės rata 1927 m. 
buvo 13.3; del kiekvieno 100,- 
000 gyvento jų,, sulyginus sų 
1926įlhi> 12.8/ 1927. m. net 
14,35ų; atėmė isayo ■ gyvastį, 
kuomęt 1026 m. tik 13,410.

žmOgžųdysfės s. kilo j. nuo

žast^š buvo širdies ligos tižios ir

M. Woll yra vienas vy- i 
riaušių vadų Amerikos Dar-! 
bo Federacijoj ir žymėtinai ■ 
didelis kapitalistų bernas, 
kuris turi milžinišką rekor
dą darbininkų streikų išda
vysčių. Ponas M. Woll, 
kaip;ir kiekvienas reakcinių 
unijų vadas,; palaiko arti
mus ryšius su požeminio 
pasaulio r karaliais, ir kartu 
iš Vieno Ipiūdo yąlgo, kurių 
kdntrolėje ne tįk yisoki mu
šeikos, šnipai, įr pręvokato- 
riaij o ir< ištisų miestų val- 

pagaliaus, aūgš- 
čiausi valdininkai, kurie sė- ’ . 7

kiek-
Jai,k£

, fe

t • ) 7

di baltajam name Washing
tone. Taigi, paskilbęs Roth- 
Išteinas savo laikais buvo 
geras draugas pono Woll ir, 
nemažai yra pasiėmęs pini-, 
gučių iš Amerikos Darbo I 
Federacijos iždo. Taipgi 
ponas Woll visuomet palai
kė artimus ryšius su buvu-i

Netinka Už Kito 'Dartaį
prie dalyko. . f arkinti

Tuoj po Rothsteino nušo-; IHIill
vimui ir kaip tik laikraš-; *
čiai pradėjo rašyti sensaci-'
jas apie tai, ponas Woll pa-j Paremi jau “Darbininkų
rašė laišką New Yorko po-(Kalendoriuje” 1929 metams 
licijos galvai Joseph A. patalpintus paveikslus bu-

Iš
gč

sų r

i

V

Warren, prašydamas jo, 
kad jis ką nors “^ufiksytų” 

1 prieš komunistus, ypač ada
tos pramonėj. Minimas 
laiškas, bei jo dalys, tilpo 
“New York Times,” apie vi
durį lapkričio mėnesio. Na, 
ir kaipo tam atsakymą, po
licijos galva Warren pareiš
kė,. būk Rothsteino archy
vuose jatradęs dokumentus, 
(kad)komunistų vadas Port
noy .siuntinėjo čekius kas 
savaite reguliariai po $50, 
Rothsteinuii už kokius ten ______z
pataikavimus.- Vėliau ma- go su 2 tūkstaričiaiš draugi- 
tysime, ant kiek šitas argu-1 jos pinigų.’
"fSkia Woll užsakvš Tai buvo pasiučiausi m-.

J, • . i n v Akcijos laikai. Stankui bai* 
“baisu””' 'dokumentą6 New-gus llletus iždininRauti, į 

lYorko- žvdr 7oStu oX>iet% buvo , išrinkus V. 
„„ -roJw’aert," i
džiausią istoriją, būk Roth-iS nl ę .. dau ' 
Šteinas vedęs su komunis- „’ves uo PailR tais “kruk gišeftą.” Grigai- Q iždi^
čio prisiega šitą “dokumen-1 i e 8 Pas fl| 
tą” sulietuvino, o Pijus “su- Man rodosi, kad nk 
fiksino” ir patalpino “Nau--rėtumėme A. L. D..L,

vusios A. L. D. L. D. Cent
ro Valdybos narių, būtent 
Dr. A. Petrikos, Steponavi
čiaus ir 'Bukšnio. Tas tie
sa, kad tais reakcijos, lai
kais centro valdyboj buvo 
Petriką ir Steponavięiųs, 
bet aš negaliu suprasti, kaip 
kalendoriaus autorius' galė
jo toj valdyboj niatyti Biik- 
šnį iždininku, kuomet iždi
ninku buvė.; H. Stankus? 
Stankus užėmė iždininkę, 
vietą po to, kaip1 senasis' iž
dininkas, p. Liutkus, pabė-1

jienoše,” “Keleivis” dalimis Tori ją rašyti teisingai, o pę 
nusikopijavo iš “N.” ir su įdaryti iš jos mučinį;,. 
savo pašmeravimais parašė-yra nuostabu, ,-tkad. 
ilgiausią istoriją po antgal- veikėjai tokių (ji<įe 
viu “Dar Vienas Skandalas nepastebi ir leidžiu į 
pąs Komunistus.” // Na, ir mūsų garbingo^;org, 
visij pūčia muilo J burbulą, jos istoriją, 
muiliųa savo skaitytojams i

r;

4
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LIETUVIS GRABORIUS

WORCESTER, MASS

nuo

GRABORIUS

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

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

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen SuiteMACYS BROS. FURNITURE CO
Driggs Avenuesrdene

kvai- 
būk

r turės
Pi Ido- 

Man 
Vitaitis

gausybes 
žmones 

ir sako,

Turime didelį štormini}, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

politikierius, 
nustojo 
streikas 

Bec- 
kovos 

streiką sutruškinti,

rigai- 
savo 

■dranga S. Levyną, 
yra galva rūbsiuvių

Reikia 
kvailą, kad 

Kiekvienas ak- 
unijos narys,

su ran
i. Dar 

gera alga 
. 460 Hal

ve., Bosttin, Mass.’ 
garsinimą “K.” ga

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

Brooklyno apielinkėje.

esni komunistu 
j ir “Keleivis,” 
a labai lengva 
pasiteirauti pas 

draugus, kiek 
,vo šitas darbas.
locialistai kalba 
dadison Square 
tingą, kur mote
lių siuvėjai, sun- 
nukamuoti, susi
mi bei atmesti su- 
furios buvo pri- 
, kas tie žmonės, 
to įleisti svetai- 
>er vieni tie, ku- 
į eusirinkimą ir

tuo baubu gąsdina narius. Na 
riai baubų nebijo.

S. L. A. 57 Kp. Narys.

(Tąsa nuo 2 pw4.)
į su savo kapitonais ir 
lantais? Iš kur, paga- 
, atsirado policininkuose 

daug meiles komunis- 
? Tie, kurie žinojo ko
štų paslaptis, žinojo ir 
<ymą. Jie sake, kad pa- 
ęs gembleris, Arnoldas 

nsteiri, viską suruošė ii' vi- 
‘sufiksino.”

tarosios patapo prezidentu. 
Ponas unijos prezidentas 
vienu tarpu atsidūrė Lea
venworth kalėjime už paš

uto apiplėšimą ant vertės 
■$398,000, bet jis ten ilgai ne
buvo, nes didelė asaba kalė
jime būt negali. Jis dauge
lį kartų buvo areštuotas di- 
deliuose apiplėšimuose ir 
žmogžudystėse, bet visuo
met išsisukdavo ir/tik per
eitą vasarą, birželio 26, 
1928, prie savo stubos, 2525 
Morse Ave., tapo nušautas. 
Šitokių “gentlemanų” Chi- 
cagoj yra daug ir jeigu po
nai socialistai nori žinoti,

'tis, bet technikoje ji del drū-i 
itesnių Įrankių negalėjo nau-| 
kloti todėl, kad jis netvirtas, i 
i Dabar jau išrado, kad alu- 
įminą sumaišius 
[kitokio metalo
i naujas m e ta las—d ur ai u m i- 
nas, t. y., tvirtas aluminas, 

j Jis taip pat lengvas ir ne
įrūdijantis, kaip ir aluminas 
[ir lengvai apdirbamas, bet 
ypatingai tvirtas, taip, kad 

i iš jo pastaruoju laiku daro 
[Orlaivių dalis bei orinių lai- 
įvų sienas ir kitus dalykus, 
i kur reikalinga lengvas, bet 
.tvirtas metalas. •

kur darbininkų judėjimo is
torijos lapai juodi, tai ten, 
kur patys socialistai dar
buojasi.

Kalbant apie terorizavi- 
imą darbininkų, tik prisi
minkite, kiek progresyvių 
imainierių tapo išžudyta ir 
'vien tik pastaraisiais nie
ktais. Rugsėjo mėnesyj, Pitt- 
iburghe, įvyko progresyvių 
įmainierių konvencija, kurio- 
ije tapo suorganizuota nau- 
įja unija—National Miners’ 
[Union, šita konvencija ta- 
jpo brutališkai mušeikų už- 
iklupta ir daug žmonių su
keista, o vienas užmuštas. 
.Gerbiamieji, teiksitės paaiš- 
Ikinti, su kuo policija čia 
■ėjo? Jeigu jieškoti darbi
ninkų istorijos juodų lapų, 
tai ar galima surasti juo-

lietuvaitė Fotografiste ;
Fotografuoju, Didinu ir Numalia* 

vojy Visokiom Spalvom 
N. Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliom\s nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.

MARGARETA VAUNČIU?
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

, PUBLIC SQUARE >
WILKES-BARRE, PA.

bekainuoja. Eiliniai nariai 
vedė kovą karžygiškai ir jie 
privedė streiką prie laimė
jimo tik tuomet, kai reakci
onierių iždai išsituštino iki 
paskutinio cento ir ilgiau 
neištesėjo tūkstančiais pe
nėti miesto policija ir Tam- 
manv Hali 
Tuomet policija 
jiems tarnauti ii 
oriojo prie užbaigos 
kermanas nepajėgė 
lauke 
tai maršavo su armija mu
šeikų, kad pralieti nekaltą 
darbininkų kraują ir neda- 
leisti tvarkingo streiko už
baigimo. Paklauskit savo 
draugo socialisto Beckenna- 
no, kiek išmokėjo mušei
kom, ir dabar paklauskite, 
kiek jis moka į savaitę po
žeminio pasaulio leitenan
tams “Kurley” ir “Frien- 
chie?” Paklauskite Hillma- 
no, Schlossbergio ir Becker- 
mano, kiek tam pačiam

198-200 GRAND ST.,
Tarpe Bedford

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

Andersen £rmą.- - Kova bu
žo ^ntensyvė, bet streikas 
tapo pralaimėtas ir “Kelei
vis” labai daug prisidėjo 
one streiko sulaužymo. Pa
čioje streiko eisenoj “Kelei
vis,” No. 1, 1926 m., talpi
no sekanti garsinimą: “Rei
kalingos Moterys Dirbt ant 
siuvamų mašinų ir i 
komis prie drabužių 
bas nuolatinis. 
Ateikit ypatiškai 
risen 
Už to 
vo riebiai atnrjokėti. Ir lai
kraščio skaitytoiai ėjo ske- 
bauti. Vienas iš tų, tūlas 
Rolys, tapo visam gyveni
mui sužalotas. Tai vienas. 
O antras atsitikimas, tai 
pereitą pavasari pats “Kel- 
ivis” parašė žinią, kad tū- 
is Lukas tano užpultas mu
šikų ir baisiai suteriotas, 
ino nugabentas ligoninėn, 
ž ka. kodėl? “Keleivis”! 
epaaiškino. /
Buvo štai kaip: Bostono' 
.bsiuvių unija tuomet ve- 
ė streiką prieš Grieco-Zee- 
ian Romi " "
•idge, Mass, 
as ten skeb 
oint Boardo vadai, kurie 
į streiką vedė, pasirūpino, 
ad Lukas nueitų į ligoninę, 
ne į dirbtuvę. Bostono 
;nt Boardo vadai nei bis- 

nefjra 
ai. k;

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų,’ ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Rcikauskas, 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—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuosė, 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 i kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gerų 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 50 centų. O 15- 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
1 Rezidencija:
313 W. 3rd Street 
So. Boston, Mass.

’el., So. Boston 0304 W.

Telephone, Greenpoint 2372

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

SSSR. “Gosizdatas”
Tai didžiausia įstaiga lei

džianti Įmygąs, žurnalus, 
notas, žemlapius, kalendo- 
|rius ir t. t. Kitos tokios 
įstaigos visame pasaulyje 
(nėra. Kas metai įvairių 
i knygų atspausdina iki 500,- 

i lankstomu lapu

Pasitarki! su Dr. Zins
i Specialistu
Tūstančiai 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-SPINDULTAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedėliomis: 9 iki 4 P° pie<-U

Living Room Suite — Bed Room Suite
Dining Room Suite

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir t. t

Tai ‘‘Teisingai” Pasakė

S. L. A. 57 kuopos kores
pondentas “Tėvynės” num. 51, 
aprašydamas “Vaidinimas Pa
vyko,” rašo: “Vanagienės da
vatkos rolėj lošė V. Paltana- 
vičiūtė. Tai vargu būtum ra
dęs kitą tokią artistę visoj A- 
merikoj, kaip p-lė Paltanavi- 
vičiūtč tą rolę atliko.” žino
ma, kad vargiai rastum kitą 
tokią artistę, kuri be. priežas
ties, tiksliai neitų lošti lošimo 
laikui atėjus. Ir kuomet kita 
iš knygutės pirmą veiksmą at
lieka, tai tada eina prie savo 
užduoties. Tokiu artisčių ne 
tik Amerikoj, bet ir visame 
pasaulyje ne visada randasi.

Tas korespondentas panašių 
“teisingumų” parašo ne pir
mutini.

Gosizdatas gamina kny
gas, kurios aiškina visuo
menės tvarką iš darbinin
kiško taško. Sovietų knyga 
ginkluoja darbininkus ir 
valstiečius žinojimu, kaip 
klasiniu, taip ir moksliniu.... 
Tikslas Gosizdato ne pelnas, 
bet patarnavimas darbinin
kijai, gailinant jai reikalin
gus prieinamus raštus.

D. M. šolomskas.
!(Iš S.S.R.S. Kalendoriaus)

New Yorko unijos parsi- 
samdo požeminio pasaulio 
jpiliečius tam sykiui ii* mo
ka nuo kavalkų už kiekvie
na džiaba. Ju mokestis nuo 

| $1,000 iki $20,000. Chicago j 
! kitaip. Čia tie patys yra 
požeminio pasaulio lyderiai 
ir kartu gyvuojančių unijų 
vadai. Patartina p. ( 
ičiui pasiteirauti pas 
[idėjos 
[kuris
: unijos Chicago], kokius san
tykius jis palaiko su pežemi- 

Iniu pasauliu. Jis pasakys 
daug įdomių dalykų.

Patartina Grigaičiui, Mi
ch elsonui pastudijuoti Chi- 
'cagos unijinį judėjimą. Pir- 
; mukiausia apsistokite ant 
istorijos “Moss” Enright, 
■kuris savais laikais buvo di
delis fišė treid unijiniam ju
dėjime ir kartu buvo lyde
ris požeminio pasaulio. 
Maurice Enright tapo nu
šautas ir jį nudėjo jo ar

po 4>o0. Komunistų vadas kinimui ir 
Portnoy siuntinėjo jam če- kiek mušeikos kainavo ir te 
kius reguliariškai.”

Pirmučiausia, yra 
liausiąs argumentas 
tai Rothsteinas, požeminio 
pasaulio karalius, kuris lei
do per savo rankas milionus 
dolerių, parsisamdė komu
nistams už * 
kvailesnio 
tam tikėtų 
tyvis bile 
kiekvienas lyderukas ir pa- 
pr^čiausias biznio agentas 
žino tą. kad ne dešimtimis, 
o šimtais ir tūkstančiais do
lerių reikia gerkles užkimš
ti tų, kurie parsisamdo uni
joms laike streikų skebams 
kailius perti. Ponai socia
listai šitame amate turi aps
čiai patyrimo. Bet jeigu 
ponai iš “Keleivio” ir “Nau
jienų” šito paprasto dalyko 
nežino, tai mes nurodysim, 
kur apie tai sužinoti.

Pabaigoje 1925 ir pra
džioje 1926 m. Bostono

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligtjj 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemah- 
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.

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

ilnternational Tailoring ii

įko New Yorke, arba Chi- Kaip Skaityti. Laikraštį? 
.cagos požeminio pasauli o Laikraštį reikia skaityti 
[karaliui Al Capone? kasdieną, kad nepraleidus 

•įvykių. Skaityti pradėti 
[nuo žinių ir apžvalgos... 
Bet pirm skaitymo, taip 
kaip ir knygą, paėmus į 

i rankas, reikia peržiūrėti lai- 
[kraščio turinys. Peržiūrė.- 
jus turinį ir žinias, reikia 
.skaityti tie raštai, kuine 
[skaitytojui reikalingiausi, 
į bei žingeidžiausi. Perskai- 
[čius svarbesnius raštus, 
{(jeigu negalima visą laik- 
iraštį) straipsnius reikia pa
sidėti. Ilguosius ir svarbius 
straipsnius reikia skaityti 
atydžiai... Žinias galima 
[perskaityti važiuojant gat- 
įvekariu, idant laiką sutau- 
pinus, bet svarbiuosius raš
tus reikia skaityti atydžiai, 
idant jų turinį teisingai su
pratus.

Ten maršavo Amalgamei- 
tų unijos vadas Beckerma- 
nas su savo draugais pože
minio pasaulio piliečiais 
skaitlinėj 400 išardyti ramų 
streikierių mitingą ir stebė
tinai nusivylė, kuomet ne
galėjo įeiti. Kas gi nežino, 
kaip Beckermanas traškino 
minima streiką, kas nežino, 
kaip Beckermanas vadova
vo mušeikas, kurie raižė su 

ant galo, po visų savo ’peiliais streikieriams nuga- 
ižiojimų remia policijos ras? p. jeigu kas samdė 
ylos Warreno pagamin-[mušeikas, tai tik jau ne ko- 
dokumentu,” kurs nupo- mumstai streiko laimėjimui, 
sekančiai: “Ir komuni- 0 Beckermanas, Schlessin- 

sulygo sų savo ‘gerada- gėris, Zigmanas, Baroffas_ _ ............ ....... ,_
mokėti jam kas savaitę:jr m. Wollas streiko sutruš-[dėsnį lapą, kaip šiame atsi 

aT Komunistų vadas kinimui ir jie tik vieni žino, [tikime?
Simonas Valaitis.

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į menesį lai^o po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi. vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka Jodei kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

i , • i M. J. J. Ųrbszo, 
H' , 187 Oak Stijeet, 

Lawrence, Mass., 
Į savo krautuvę 
kas! mčnesis po

! kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. > Lepo-' 
nis,>2759 Arsenal

samią, Cam 
^wMinimas Lu 
-ąvo ir Bostono‘timas draugas “Big Tim 

Murphy, vasario 2, 1920.
Tim Murphy organizavo 000,000 

miesto gatvių valy to jus į u- (kartais lankstomasis lapas 
niją, o vėliaus Gazo^ Kom- sudaro čielą brošiūrą). Jei- 

su^pjuop vieną prie kito 
tuos lapus, tai būtų galima 
apjuosti net 12 kartų aplin
kui visą žemės kamuolį.

Gosizdatas skiriasi nuo 
(buvusių cariškų ir esamų 
|buržuazinių spaustuvių ne 
tik savo didumu, bet ir tuo- 
mi, kad jis gamina darbi
ninkų knygas. Kiekviena 
kapitalistinė knyga visaip 
teisina kapitalistinį išnau
dojimą ir pavergimą darbi
ninkijos. Bando įkalbėti 
darbo liaudžiai būti paklus
nia išnaudotojams. Tuom 
pačiu kartu buržuazijos 
spaustuvėm apeina ir tas, 
kaip daugiau pelnų gauti.

w w w w wmwmww w w 
Bell Phone, Poplar 7545

? ADOLFAS F. STANKUS

Duraluminas
Baltas, lengvas metalas— 

aluminas—yra žinomas dau
geliui, nes iš jo dirba daug 
valgių gaminimui indų. 
Nors jis yra labai paran
kus, lengvas ir 'nerūdijan-

Ir Vėl “Tėvynės” Redaktorius 
Vitaitis Baugina Atsakomybe 

Kunigai leidžia 
baubų gąsdindami 

! dalimi pragaru ir velniais 
pasidaro kad reikės atsakyti prieš die

vo sūdą. Lygiai taip ir S. L.
A. organo “Tėvynės” redakto
rius Vitaitis pradėjo baubu 
[“Tėvynėj” gąsdinti visą svietą 
iŠ. L. A. autoritetu. Skaitant 
{“Tėvynės” 51 num. redakcijos 
{straipsnius, atrodo, kad komu- 
i nistai jau užsidirbo 
{atsakyti prieš S. L. j 
įmosios Tarybos sūdą 
[rodos, bereikalingai

*' FAik
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KELIONĖ KANADON
(Atsiminimų krislai).

- (Tąsa)
Bet ištikrųjų, tai, rodos, yra smagu 

piktoj, audringoj, valsą šokančioj kelionėj. 
Tuomet junti gyvybę jūrų gamtos. Girdi 

.-audringą simfoniją darbininkii kovos už 
būvį. Pasijunti lyg ant barikadų kovos 
lauke; pakyla pergalės jausmai, nepaisant 
mirties, ir žiūrėk, ta įsiutusi jūra tiesiog 
tave išbudina į augščiausį proto ir veikimo 
laipsnį, priduodama energijos ir gyvumo 
plienu užgirdydama jėgas kovoj už būvį 
ir darbininkų klasės gyvybę.

Skambutis vakarienei. Nuėjom val- 
gomajin ruimam Prie stalo stovi anglas 
darbininkas ir klausinėja keleivius, “Ai; 
tamsta žydas?” ir jei pasisako, Ited yra žy
das, ar jam taip pasimato, tą tuojaus nuva
ro'prie atskiro jiems stalo. Vieną lietuvį 
pripažino žyduxir nenorėjo leisti'su mumis 
sykiu valgyti. Kilo ginčai ir pasibaigė mū
šų laimėjimu.

Tai vis, mat, buržuazinė civilizacija ii 
tvarka. Valgant, trečios klasės tarnauto
jai apsiėjo su žmonėmis, kaip su kokiais iš
alkusiais šunimis. Valgis prastas. Mai: ■

- žino kas ir iš kur važiuoja. Užvertė r i 
džiulį bliūdą, panašų į sietą, ant i;r /' i

. stalo ir su viena lėkšte baigta visi \ jl 
Dar atėjęs, pabaigus valgyt, su sietu J 
lių ar apelsinų, ima mėtyti juos iš galo sK>.. 
lo, kaip badaujantiems šunims. Tuomet 

• kyla rabunkas; kuris čiupo du tris, o ku
ris nei vieno, tai vis gerai išėjo. Nuo stale 
tiesiog varinėjo, Diskelį tik atsilikusį ar vė
liau pristojusį keikdamies angliškai ai 
francūziškai. žodžiu; apsiejimas grubi jo
niškas ir nepakenčiamds, ko- dar nemačiau , 
kitose kelionėse jūromis. “ ,

Išėjus ant laivo dar matėsi Vokietija, : 
Diena baigėsi audringai. Stipresni kelei
viai užvedėm diskusijas tarp savęs ir jūri
ninkų apie Sovietų Rusiją. Dauguma at
sargiai pareiškė simpatiją Sovietams, kiti 
net drąsiai vadino ją vieninteliu išganymų 
darbininkams. Jūrininkai vieni stojo už 
kiti prieš, treti, bijodami ko tai, susilaikė 
Emigrantams pavojinga ;buko‘ leistis gilia? 
politikon ir dėlto sunkiau viską patirti.

Birželio 2 d. jūra aptilo.- Keleiviai kiek 
atsigavo ir linksmiau pasidarė ant laivo 
Čia pasirodo įvairių tautų: iš Ukrainos 
buvusios Austrovengrijos, Serbijos, Lenki
jos, Rumunijos ir kitų valstybių važiuoj? 
gan smarkių visuomenės veikėjų. Vienr 
jauna mergina iš Galicijos nuo gtąnislavo- 
vo miesto, daug nukentėjusi nuo Lenkijos 
buožių, kovose už darbininkų pasiliuosavi- 
mą iš po Lenkijos imperialistų jungo, pra
dėjo pasakoti man—sako;

“Mums lenkai viską buvo uždraudę: 
savo kalbą mokyklose, tarnystes, žemės ga
vimą (kur kišdavo lenkus); uždėjo sun
kiausius mokesnius ir tt. Bet mes susijun
gėm tvirton vienybėn, jauni, seni, vaikai 
yyrai, ir moterys, niekas nėjom į lenkiškas 
mokyklas, o reikalavome savų mokyklų, ga
vimo žemės, užėmimo vietų tarnystėse val
džios ir darbavietėse, ir po kruvinų sunkiu 
kovų labai daug ko jau atsiekėm. Mokyk- e 
los ir kitkas jau mūsų pusėj. Lenkija, no- ’ 
nėjusi svetimas tautas pasmaugti ir ištau- 
tinti, nudegė nagus, skaudžiai apsivylė, ga
vus pašonėn geležinio vienybes kumščic 
smūgį iš pusės pavergtų tautų.”

Susipažinus su draugėmis ir draugais 
laive gyvenimas pasidaro gan smagus. Va- 

‘ landos pavirsta minutėmis, dienos valando
mis; Dalinamės žiniomis ir -patyrimais 
jungiančiais visus į tarptautiškai. darbiu in- 
kišką, vienybę. Čia nėra vietos patriotiniai-; 
tautiškai neapykantai vienų kitais, dek.1 
Įkalbos ir rasių -skirtumo..- Juodi, balta 
geltdriį ;vlsi ėsąjifė di'aųgai, blYvi 
smaugia tife patys vargui, visi ja’Y‘ ; 
lygūs viso pasaulio piliečiai, sIū ui'l ė 
tarptautipio kapitalistinio suredynu).

Birželio 4 d. viŠi 'nekantriai laukėm 
pasirodąnt Anglijos krantų, kuriuos išvy
dom tiktai vakare ir 7. vai. sustojom uoste 
Hull. Čia dar peržiūrėjus daktarui kelei
vius, pranešė, kad iki rytdienos nakvosime 
laive. Prieplaukos apielinkė gan įdomi. 
Prie miesto tyso plotai vandens, ant jų 
skraido hidroplanai, nusileisdami ir pakil
dami iš vandens. Laivų ir pramonės judė
jimas Žymus ir gyvas.

Nespėjus prieplaukoj iš laivo nuleisti 
laiptus, kaip,štai, pamatėm rangosi jais: 
pas mus vyras ir >dvi merginos su knygų 
maišais. Cit, sakau drg. Z. Peliševškiui, 

-žiūrėkite, štai atvelka knygų pas mus, gal 
pavaišins jomis.’ Pradėjus uždyką: 'dalinti^ 

; knygas, keleiviai juos apgulė, kaip bitės Vi-

*7---- —-------- :------- .
tinėlp Vargdiš negalais prisimušiau ir aš 
prie tos ^šviesos. Žiūriu... Ogi evangelijos, 
tik zvimbia, švilpia į Visas puses ir visokio
mis kalbomis iš maišo!

j. Prašau duoti ir man vieną.
“Kas .esate?” /
“Lietuvis.”
Tuojaus gavau dvi lietuviškas brošiū

ras, švento' Jono ir šv. Mateušo Evangeli
jas. Per vieną valandą tuojaus užsikrėtė 
laivas religiniais proto . nuodais. Rodos, 
kad ne Kanadon, o į pasakišką dangų va
žiuojame; Bet kur tam... Nespėjo tos pa
nelės su ponaičiais pasišalinti, kaip kilp 
lenmas ant laivo katalikų tarpe. Vieni šau
kia, kad tos evangelijos yra geros ir tikros, 
o kiti—kad negeros x ir klaidina katalikų 
“vierd” kaipo kitos vieros—protestonų ar 
kitų nedorėlių. ; Draugai iš šalies juos per
spėjo,, kad nesirietų del to, kad visos tiky
bos veda prie to paties tikslo—prie proto, 
dvasios ir ekonominės vergijos, kad jos tu
ri vienm bendrą savo bosą, tai jų visų išgal
votą dievą. Tad kurion tikybon jūs neįkliū- 
site, kaip tos žuvys į daugelį prūde prista- įvyksta susirinkimas. _____
Lytų tinklų,—visuomet pakliūsite vienam jųivatyves tradicijos turi būti pa 
savininkui dievui—kapitalistui. laidotos. ~~-------'

e Aptilus katalikų jomarkui,. prietemoj 
ant denio susirinkome 
būrys pasikalbėti. Jie

PHILADELPHIA, Pl| (įaug atsakomingų reikalų. ■ 
Pašvęskime bent vieną nedėl- 
dieni bėgyje viso mėnesio mū
sų Frakcijos reikalams.

Draugai, bandykimė už
miršt ypatiškumus, “didvyriš
kumus” ir visą tą tuščią bru- 
dą, kuris mūsų judėjimui di
desnę blėdį neša, negu influ
enza. Komunistinis aktyvas ne
pripažįsta jokios garbės' už 
veikiamą ar nuveiktą darb. 
Tai yra ideologinė ^disciplinos 
pareiga. Nepaisant kokią 
profesiją komunistas užimtų, 
vienok išdidumas jam tiek pri
tinka, kiek degiajai laurų vai-

- inikas... Reiškime charakte-
Fairmount rius )r Pritaikykim juos prie

Darbiečių Atydai
Draugai ir Drauges! A. D. 

P. Liet. Frakcijos susirinki
mus mes laikėm kas 2-ras pir
madienis vakarais. Pasirodė, 
kad nekurie mūsų draugai dir
ba vakarais, o kiti I^uri biznius 
ir negali lankytis į susirinki
mus. Frakcija darė didelę 
klaidų laikydama susirinki
mus paprastais vakarais. Per 
pastarąjį Frankcijos susirinki
mą nutarta laikyti reguliarius 
susirinkimus kas pirmą sekma
dienį (nedėldienį) 3-čią 1 
po pietų, 1011 
Avė.—kliube. Dabar visi drau
gai turės progą dalyvauti šū- ' 
sirinkimuose. I

Pasarga visiems! 
luokit, nes susirinkimai prasi
dės lygiai minėtoje valandoje. nįn() mįrtieS sukaktuvių 
6 d. sausio, sekanti nede dieni, :mįnėjjmo mitinge, 
įvyksta susirinkimas. Konser- J ’19 d., 1929 m., IUI1 UUU p<x~ ~ z-1 1 -KT -xr

Komunistai neturi 'Square Gardene, New Yoi-

pasekmingo mūsų veikimo.
Liet. Frak. Sekret. .

Nesivė- , Sudėkite prižadą tęst Le
nino darbą, didžiajame

pa- 
sausio 

Madison

i ai
J

Leninas mirė, bet jo dar-i 
bai gyvena.—Leninas.

CASTON ROPSEVICH

Dr. J. Seymour Lar
Lietuvis Gydytojas 

Buvęs Bostono miesto j s\ 
department*) štabo' narys ; 
tono mokyklą gydytojas, 
mikroskopo diagnozą savo 
tęrijoj, ant, kraujo, spjaudą 
pumo ir tt.- Roentgeno Spi 
Gydo vigas ngas..

51 Providence “Street 
Worcester, Mass. 

Valandos: nuo 9 ryte iki 9
Tel., Pąrk 6873

NOTARY

PUBLIC |

j.

GRABORIUS

Tel., Stagg

5043

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

4715 N. Sth Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Mathew P. Bell
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

ke.veltui ’ laiką gaišinti. Tai įki- 
rėjus liga: susirinkimus nutarė 
laikyti paskirtoje valandoje, o 
realybėje susirinkimai prade
dami vieną arba dvi valandas 
vėliau, kas, anksčiau atsilan
kiusius narius išveda iš kant
rybės ir visai nenori lankytis į 
susirinkimus. Mūsų kova yra 
vedamą marksizmo-leninizmo 
paremta micros linija, tai 
del mums neprisilaikyti 
micros visame kame?

Stengkitės, draugai, visi

Visi darbininkai ne tik 
New Yorke, bet ir kituose 
didmiesčiuose, kur rengia-1 
ma Lenino mirties paminė- '

draugų ir draugių 
buvo iš įvairių Eu- 

iškėjo, jog biblijistų 
nes daugelis ėmė tik 
.dyką duoda, ir dar 
s;;i pakenkė. O pa-

• mvovo man ir sa- 
iki Kanados

: 1 i ūkavimui bi-
... ” Visi suti-

sunaimodami biblL
ilijos tarpe
kom su jos
jos platinimą jos sumušimui išsiskirstėme. < lyvauti sekančiame

įnešimu j

'Birželio 5 d. apleidom laivą “Kovno”' 
vykti sausžemiu iki Liverpoolio. Papieta-! 
vę stotyj, laukėm traukinio. Visi sukruto I 
;rašyti laiškus. Aš irgi. Bet nespėjus pra- i 
■lėti ir vėl apsupo Lietuvos ir kitų tautų 
fašistai, kuf ir ką rašau?! Turėjau vėl su
stoti rašęs > nuduodamas, kad neberašysiu, 
pastebėjęs, kad akys atkreiptos net į pašto; 
lėžutę stotyj. Mat, visu keliu buvo jieško- 
na kokių nors priekabių^ 11 vai. traukiniu 
švažiavom Liverpoolin. Pastebėtina, kad 
Anglijoj vagystė', matyt, ■ nelabai išsiplėtu
si, nes apsauga visur menka, o daug kur ir 
zisai jošmėra. Lengvai iiy,rodos, bei bai
mės galit pasiimti svetimą čemodaną .ar kit
ką ir eiti,] kur. nori;; Traukiniai labai gerai 
įrehgti. > .Važiuojant trečia klėsa, jauties, 
kaip kitur pirmoj. Anglijo^ gamta miglo- 
a ir švelnutė, tankiausia rūkas, dębesiuo- 

ta. , ■

t.G : 
f • 1

z.

ko
tos

da- 
susirinki- 

l me, nes prieš mus stovi gana

LIETUVIŲ PLYTŲ
KOOPERATYVAS SSRS

mis turi mest šalin' kitokius: JI 
pašalinius reikalus, kad po j darbininkų įstaiga. 
darbui galėtu dalyvaut Le-i 9Mlės d61 Koncertų.
nine mitimmosp 'ldetų’ Vestuvių, Susirinkimų k tfr
limo milinguose. Puiku* eteičius su naujaisiais

maia, Keturiom bolių alleys, 
KAINOS PRIEINAMOS

Seno Vinco Prakalbu ^9-959 wiiioUghby
Tat 31842 Starx

nino mitinguose.

Seno Vinco Prakalby 
Maršrutas F

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

734 Grand Street 3^
Brooklyn. N. Y.

Pravažiavom penkis tunelius ir virti
nes mažų kalnų. '•Visur labai tirštai apgy
venta žmonėmis; kiekvienas, turįs sklypelį 
žemės, laiko jį aptvėręs kaip senovės pylį, 
juodo granito tvora kalnuose. Tas prime-, 
na Lietuvos merginų gėlių darželius. Vi
sur prūdai ir tvenkiniai, o prie jų rūksta 
fabrikai. Nematyti nei; sklypelio neišnau
dojamos, apleistos žemės, net statūs grio
viai ir tie sunaudoti. Ūkių rubežiai apso
dinti vaismedžiai, ir žemė dirbama mašino
mis. Vienkiemiai ir miesteliai bei miestai 
susikimšę viens prie kito, sujungti telefo
nais, telegrafais, gelžkeliais ir plentais. 
Savos duonos čia neužtenka, jos didžiumą 
nerka iš užsienio. Žmonės gyvena iš'darbo 
fabrikuose, kurioms sustojus, gręsia darbi
ninkams badas. Pasiliuosavus iš pp Angli
jos jungo jos kolonijoms ir tuom nustojus 
rinkų išdirbiniams,- subyrėtų ir Anglijos 
mperializmas.

Lygiai 3 vai. po pietų buvom Liver- 
poolyj. Kaip kitur, taip ii“ čia kraugeriai 
fašistai su sėbrais kitų partijų, kąįp vilkai, 
dar ; labiau kalena kiTivinus dantiški mane 
'š pagiežos, kad iki šiol vis negalėjo gauti 
politinių priekabiu ir įskundus mane grą-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS I 
čia randasi dvi lietuviškos aplinkos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kainr. negu kur kitur, dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorivs Savininkas
«7<91 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 5946 CH*NE ST„ DETROIT

Seno Vinco (Jakščio) pra-į 
kalbų maršrutas tęsiasi ir jis 
baigsis 16 d. sausio.' Jeigu 

■ New Yorko apielinkėj norėsi 
■kas prakalbas surengti, tai ga-Į 
j lės vėliau tą padaryti.

Dabar jis kalba sekančiose
i vietose:

d. sausio, Haverhill, Mass.
d. sausio, Nashua, N. II.
d. sausio, po pietų, Lowell, 
Mass. j
d. sausio, Fitchburgh, Mass.
d. sausio, Gardner, Mass.

10 d. sausio, Hudson, Mass.
12
1'3
11 d. sausio, Maynard, Mass.

Haven, Conn.
13 d. sausio, vakare, Ware

house Point, Conn.
14 d. sausio, Meriden, Conn.
15 d. sausio, Bridgeport, Conn.
16 d. sausio, Stamford, Conn.

Vietos draugai, kur prakal
bos rengiamos, turėtų stengtis 
patys per “Laisvę” pagarsin
ti rengiamas prakalbas.

* J. Alekšis,
A.L.O.P.S. Centro Sekretorius, 

46 Ten Eyck St, 
Brooklyn, N. Y.

Visiem Nariam ir Norin- 
tiem Prisirašyti prie 

Kooperatyvo
Šiuomi pranešu, kad aš 

persikėliau iš Chicagos į 
Brooklyną, N. Y., kad ga
lėčiau geriau atlikti darbą 
del Kooperatyvo. ; Aptei
kiau laišką iš ; S.S.S.R. 
nuo Kooperatyvo1 draugų, 
kuriame jie nori naujų 
narių iš Amerikos. Tie 
nauji nariai turėtų pribū
ti ne vėliau, kaip ateinan
tį pavasarį. Bet tik tokie 
nariai reikalingi Koope
ratyvui, kurie nebijo dar
bo ir draugiško gyvenimo.

Taipgi reikalauja dau
giau mašinų del Koopera
tyvo, ir atsišaukia į drau
gus, kurie priklauso jarie 
Kooperatyvo ir kurie ne
priklauso, kad paskolintų 
Kooperatyvui pinigų del 
supirkimo daugiau maši
nų. Kooperatyvas pasko
lą athiokės kožnam taip 
greit, kaip gfalės.

Del to reikalinga dau
giau naujų^ narių ir maši
nų, kad Kooperatyvas tu
ri labai didelį užsakymą 
plytų nuo Sovietų val
džios ųet keliems me
tams. Sovietų valdžia šią 
žiemą paskolina Koopera
tyvui 50,000 rublių del 
padidinimo’ dirbtuvės. .

Įstojimas Kooperatyvo 
$500 — vedusiems ar pa
vieniams, nėra’ skirtumo. 
Važiuojant į Sovietų Są
jungą, kožnas narys savo 
pinigais turės užsimokėti 
kelionės lėšas.

Norinti prisirašyti prie 
plytų Kooperatyvo arba 
gauti daugiau informaci
jų, kreipkitės žemiau 'nu
rodytu antrašu.

Pinigus priims ir kon
troliuos komitetas iš šių 
draugų: A. M. Šatas, A. 
Matulis ir P. Marčiukas. 
Pinigus siųsdami Koope
ratyvui, galite išpirkti-če
kį arba “money orderį” 
anį-šių va^do: Lithuanian 
Brickk Works į.Co-opęrat- 
ive’-'U.SiS/R-, •&’’ siųskite 
KodĮjerat^vo .sekretoriui,'

T A., W-Šatui,': Y. 3;
46 Tęn Ėyck St„ 'į

Brookjynį} N.^Y.1

I6
8
9

d. sausio, Providence, I|. I. 
d. sausio, po pietų, New

Feeirammt
Vaistas,

Kurį Kramtyk, 
Kai Gumą 

Nėra kito skonio 
tik Feen-a-mint

. '■ ( t < i .» • •• •: r f

Krikščionybė ir Darbininkai <
' Jau gatava ir siuntinėjama Brošiūra

• nybė ir Darbininkai”. Ją išleido Lietuvių’Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta d. A» Bim
bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda ,tik už 10 
centų. .

Reikia, kad ši brošiūra būtų paskleista kuopla- 
čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšvie- 
tos ir informacijų žiupsnis.

Klerikalų spauda ir kunigai giriasi, kad ir jie 
rūpinasi darbininkų reikalais. Šioje brošiūroje yra 
glėbiai faktų, kurie parodo, kas jiems ištikrųjų rūpi. 
Čia skaitytojas gaus atsakymą į tai, kaip kunigai at
sineša linkui darbininkų, karų, streikų, revoliucijos, 
darbo unijų, kapitalizmo, vergijos, vargo ir skurdo. 
Taip pat čia yra nušviesta, kaip kapitalistai globoja 
bažnyčią, kiek jie sudeda pinigų užlaikymui jos ir tt.

Kiekvienam susirinkime ir susirinkimėlyj laike 
agitacijos mėnesio, visuose parengimuose, koncer
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė ir 
Darbininkai” tūri būt platinama. Taip pat, kur ga
lima, reikia eiti į klerikalų, tautininkų ir menševikų 
parengimus ir ją parduoti. Tegu žmonės susipažįs
ta su bažnyčios role klasių kovoje.

Užsakymus tuojaus duokite šiuo antrašu: “Dar
bininkių Balsas,” 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Išbandykite šiandien

Philadelphia11th St526 N.

pareikalavimo šiuos cig 
ir per paštą išsiuntinėja

Juos išdirba
STANLEY PAUL

Sulig 
taipgi

kaipo užsakymus (orderius)

Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VISK ALANGLIŠK AS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS

PO 10c IR DAUGIAU

politihi 
žll

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas, j.
KAINA $1.25c

’ “LAISVE”
46^enj.^y^k Št., Brooklyn, N. •'t,

Padirbti iš suderintų Havanos tabakų.•j.
Vidurys vien tik iš importuotu tabak’

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kuri 
Jūs Pageidavo t, ,

MENDELO
. ' , < . J > t ■ i . -nupyškėjom > Cunard 

ūko smirdaneion dū-' 
• on, pasidarė tiesiog i 

duš na'.- Turėjome | 
s!.•?įdėjimu galvos, 

m • »}•«?* v * 0. s. rili u .
msKi i 'T 
svaiguliu

Nakvojom bendrame kambaryje. Va
kare iškilo ginčai katalikų su laisvama
niais del tikybos ir pavergimo žmogaus 
proto, per ją atiduodant'darbininkus kapi
talistų išnaudojimui. Kaip neišsisukinėjo 
nabagai klerikalai, vis juos pažangieji “su- 
bytino.” Ant juoko vienas uždavė jiems 
klausimą; Ar dievas yra visagalis, ar ne? 
Visi klerikalai suriko: Visagalis! Jei taip, 
tai ar gali jis sutverti to k j akmenį, kurio 
pats' kaip j-įe peatsja-
kięėjo' į |šį'* menką' klausimą, • vis rišėjo,' kad 
dievas yra jne^ visagalis. Gerai atsijuokę, 
sumigom' apie rytą. ;?

; • (Tisa; būsi



jtvirtadien., Sausio 3,1929

MENININKAMS
Draugai, Rūpinkimės Išplatinimu Viso

DARBININKU
> u

KALEDNORIAUS
1929 Metų

Galime pasidžiaugti gausiu turiningumu šios 
laidos Kalendoriaus. Tikrai puikus rinkinys in
formacijų ir Įdomių istorinių rekordų. Naudingų 
straipsnių įvairiais moksliniais klausimais, kuriuos 
davė mūsų geriausi rašytojai, yra gana daug. Dai
lioji literatūra poezijoje ir prozoje puošia ŠĮ veika
lą ištisai, čia matome paveikslus darbininkų vadų, 
kritusių kovose ir tebekovojančių už darbininkų 
klasės reikalus.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ

KAINA TIK 25 CENTAI

Kurie dar neturite, tuojau įsigykite ir atydžiai 
persiskaitykite jį. Nes iš to turėsite sau didelės 
naudos apšvietus žvilgsniu.

Išmintingai padarysite, kurie apdovanosite Dar
bininkų Kalendorium savo draugus ir gimines Lie
tuvoje, Argentinoje, Brazilijoje, Kanadoje ir kitur.

Čia, Jungtinėse Valstijose, energingai platinki
me; Kalendorių tarp darbininkų dar tebesančių po 
tautininkų ir klerikalų tamsos uždanga. Tautinin
kų spauda smarkiai smunka. ‘‘AMERIKOS LIE
TUVIS” jau nusispardė, kiti laikraštpalaikiai vos 
tik kojas velka. Klerikalų spaudai irgi juoda atei
tis, socialistų gazietos tykiai slenka į grabą, nes 
“spešialais,” be vertės “Šerais” ir kitokiais humbu- 
gais nebevyksta žmones suvilioti ir dolerius iškau
lyti.

GI KOMUNISTU SPAUDA SPARČIAI KYLA. 
“LAISVĖ,” “VILNIS” IR “DARBININKIŲ BAL- 
SUS” KASMET GAUNA DAUGIAU SKAITYTO
JŲ. Tas rodo lietuvių darbininkų radikalėjimą 
Amerikoje. Įsiūlymas Darbininkų Kalendoriaus 
dar katalikiškam ar tautiškam darbininkui bus di
delis paskatinimas jo prie darbininkiškos ap
švietus.

DUODAME NUOLAIDĄ PLATINTOJAMS

Kurie imsite nemažiau kaip 10 egzempliorių del 
platininio, kaina 18c. Kurie imsite 25 egz. ir dau
giau, kaina 15c. už egzempliorių.

KURIE IšANKSTO PRISIUSITE MOKESTĮ, 
TIEM BUS APMOKĖTAS PERSIUNTIMAS.

S Menininkę III Apskričio Kon- 
S ferencijos Reikale
ę Kadangi A. L. P. Meno Są- 
c jungos III Apskričio konfe- 
c rencija bus 6 čl. sausio, tat 
ę nors trumpėje formoje aš no- 
į riu išreikšti savo mintį keliais
► klausimais, kurie labiausia lie-i
► čia mūsų chorus.
► Konferencija turi padaryti
► tarimą, kad priklausančius
► chorus prie apskričio turi va- 
I dovaut vienas mokytojas (toj,, 
! kol jų nėra perdaug), nes pa- 
; vieniai chorai negali išlaikyti 
; profesionalą mokytoją, kuris

sugebėtų sumokinti tinkamai 
dainuoti bei operetes ir veika
lus sulošti. Gi apskritys, už
laikydamas vieną chorvedį, 
tikrai gali už laikyt ; pro.fesio- : 
nalą. Profesionalas chorvedis, : 
vadovaudamas tris ar keturis 
chorus, / turėdamas duetų ir 
kvartetų, taipgi šioje lietuvių 
didžiulėje kolonijoje visuomet 
gali gaut keletą privatinių rho- 

I.kinių, kuriems gali duot dai
navimo pamokas ir tokiu būdui ^11, ‘

,. i , | AT o n ngali daryt gana gerą pragyve-,. 
nimą.

Vienam chorvedžiui vado
vaujant apskrityj chorus, bent 
į kokiame didesniame parengi
me labai lengva sumokint 
chorus bendrai sudainuoti, o 
tas labai svarbu. Taipgi bent 
kuriam chorui rengiantis prie 
svarbesnių perstatymų, chor
vedis gali pasirinkti iš kitų 
chorų tinkamos medžiagos ir 

' tokiu būdu kiekvienas choras 
gali pastatyt scenoje puikiau
sius veikalus. Argi čia nege
ras planas tobulinimui proleta
rinio meno?

Gal nekurie sakys, kad da
bar taip ir yra, vienas moky
tojas ir vadovauja šiame ap
skrityje. Taip, dabartiniu lai
ku vadovauja vienas chorve
dis, bet kadangi apskritys ne
turi tokio nutarimo, tai įvykus Tarptautinio Darbininkų 
nesusipratimui tarpe choro (oisigynimo 20 kuopa 9 d. gruo- 
kartais gal tik atskirų ypatų) idžio-surengė prakalbas ir di.s- 
ir chorvedžio, tuojaus griebia-i kusi j as; kad apkalbėjus T. D. 
si jieškot kito chorvedžio, i A. organizacijoj Jt^jkaliųgumąi. 
Arba chorvedis, pasako: aš toIiš"vietinių keturii draugai p;a- 
ir to choro nepaisau.’ Tokis!sakė po'trumpą ptakąlbėlę'ir 
pasielgimas mūsų chorams Į n.urodė> kokius didelius dai> 
naudos neneša, bet atbulai, 
nekurie dainininkai tuomi pa
sipiktina ir neturi ūpo lankyt 
pamokas.

Kuomet būtų priimta nuta
rimas, kad apskrityj priklau
santiems chorams turi vado- 
vaut vienas chorvedis, tuomet, 
iškilus nesusipratimui tarpe 
bent kurio choro ir chorve
džio, į tai turėtų atkreipt aty- 
dą apksričio valdyba.

Duetai, Kvartetai ir Oktetai
Iš.bent kurio choro susitvė 

rę duetai, kvartetai ir oktetai 
privalo būti to choro globoje. 
Daleiskime, iš bent kurio cho
ro geriausi dainininkai susior
ganizuoja į kvartetą ir jeigu 
jiem geriau patinka dainuoti 
kvartete, tuomet jie į chorą 

’jau mažiau kreipia domės. Čia 
jau būtų didelė skriauda cho
rui. O mes žinome, kad mo- 
gytojo užlaikymas priklausys 
nuo chorų. Duetai arba kvar
tetai nepajėgs užlaikyt moky
toją, o dar jeigu ir chorams 
iš to būtų bledis, dėlto duetai, 
kvartetai ir oktetai turi būti 
chorų globoje. ( “ ■ ■.

už. vieną arba porą pamokų, 
gali išgelbėt chorą nuo pakri
kimo.
Metinės

Prie
Mokestys Chorams, 

Apskričio Priklau- f 
santiems ‘ /

Dabartinis patvarkymas, kad 
kiekviena vienetą, priklausan
ti prie apskričio, metinių mo
kesčių turi mokėt po penkis 
centus nuo nario. Aš nežinau, 
kaip tas atsiliepia ant kitų 
vienetų, bet chorams tokios 
mokestys labai neparankios. 
PąVyzdis. Aš priklausau priė 
Lyros Choro ir- čia kiekvieną 
pamoką prisirašo po penkius, 
šešius ir septynius narius (dąh 
nininkus).. Na, ir pąbaigoje i 
metų narinė knyga parodo kę- 
lis šimtus narių, o į pamokas 
lankosi po tris, keturius' arba 
penkius dęsėtkus. ’ Į chorą na
riai nemoka, nei mėsinių, nei 
mėtinių mokesčių. Tat ir cho-,1 
rui mokėt į apskritį nuo nario 
po penkius centus nėra paran-

Šėpas Vincas. Visi -įpylime jo 

šylojoį. .Dabar, gauname ^pro
gą išgirst jo gyvo žodžius su 
daug naujų parpokinimų, To
dėl visi ateikit ‘į šias prakal
bas. 1 ;

Taipgi dainuos Ateities žie
do -vaikučių choras keletą 
naujų dainų, po vadovyste Ig, 
Permino.

paštus ^skaityt, kaipo’ gero 'ra-.1

Corbin-Hblmes če v e r y k ų 
dirbtuvės darbininkai du mė
nesiai, kaip dirbo po 2-3 die
nas į’ savaitę. Pr^ešį. kalėdas 
uždarė iki po naujų metų. Ne
žinia, kajip' jie bancjys dąrbi- 
nipink^ apgauti, Keletą^ mė4 
nėšių atgal mėgino mim’ust al
gas darbininkams; bet darbi
ninkai nėpasidavė, tat pasiliko 
po ‘s’eiibvei. Be abejonės, kad 
kitą “skymįv i išgalvos.! Ka^ 
daugi darbininkai neorgani
zuotų, tai nėra sunku tą pa
čią mizerną mękestį . apkram- 

Ityt. Mat, šioj dirbtuvėj po 
i kiekvieno “šusleką.vimo” nu-. 

, muša mokestį, tai galimas 
! daiktas, kad ir dabar to su- 
' lauksime.

Dabar privežė naujų maši-

1439 South 2nd Street

Bell.

Keystone.

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI!
----------------Oregon: 51 Si

__________ Main m

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS 

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinam* 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Kalendoriaus dar turime apie 2,000 kopijų. Lai
kas jau vėlus. Todėl prašome draugų skubiai pla
tinti jį. Būtų labai dideli nuostoliai “Laisvei,” jei 
neišeitų visas Kalendorius.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU:

46
“LAISVĖ
Street, Brooklyn, N. Y.

tieji po vieną knygą Darbininkų Ka- 
mokestį galite siųsti pašto stampomis 
vertės.

Apskričio finansų Reikale
Kadangi apskričio sekreto

rius. drg.į J. Nalivaika, prapeš- 
dardas apie įvykimu .ąpskričio 
konferencijos, 'pažymi' ir apie 
finansus ir sako, kad apskri
čiui finansai nėra reikalo lai
kyti, bet pasiųsti Proletarų 
Meno Sąjungos centrui, kad 
centras galėtų pagamint dau
giau dainų ir veikalų, tai toks 
patarimas yra labąi geras, bet 
taipgi mes turime žiūrėt, kad 
tos dainos* ir veikalai būtų 
kam* naudot. ;

žinome iš patyrimų, kad 
Hudsono paupyj keliose skir
tingose vietose buvo susiorga
nizavę chorai, pagyveno tūlą 
laiką ir vėl pakriko, o daž
niausiai pakrikimo priežastimi 
buvo trūkumas finansų.; , Na, 
ir jeigu apskričio centre yra, 
finansų, tuomet patikus finan
siniam krizini bent kurį chorą, 
priklausantį apskrityj, apskri-

centras paskolindamas ar- 
mokytojui apmokėdamas

čio 
b a

į Mano, supratimu, apskričio 
konferencija turėtų padaryt

Įtarimą, kad vienetus, priklau- nu iš Vokietijos, su kuriomis 
Įsančios prie apskričio, abelnai dar privers greičiau darfyinin- 
į turėtų užsimokėt po tam tik- 
į ra sumą metinių mokesčių.

Idant labiau sukoncentran- 
vus ir sucentralizavus proleta
rinį meną Hudsono paupyj, 
reikalinga daug plačiau api
brėžti ir neužtenka vienos 
ypatos, bet kadangi jau laikas 
trumpas iki konferencijai, tai 
aš irgi savo mintį išreiškiu 
trumpoje formoje.

M. Stockove.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT J177-S474 l "Mokykla eu Repataelja" J 
Būkite Savystovūe—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokjų 
įdirbimų karus į trumpą laiką.- Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigui Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

BOSTONO IR AP1ELINKES
ŽINIOS

HUDSON, MASS.

Ap-

kus dirbti, kad tik daugiau 
pelno pasidarius. Darbininkai 
mažai uždirba, kad ir pilną 
laiką dirbdami. Pilnai ilgiau 
nedirba, kaip du ar tris mė
nesius, o penkius ar šešius mė
nesius po pusę laiko ir ma
žiau. Darbininkai turėtų pa
galvoti rimtai ir organizuotis 
greitai, neatidėliodami ant to
liau, nes. dabar proga kiekvie
nam. Alizavietis.

Komunistų Partija yra į- 
rankis proletariato diktatū
ros.—Leninas.

bus .atlikę per trumpą gyvavi
mo l.aiką Tarpt. Darb. Apsigy
nimas. šelpia politiškus kali
nius ir visus tuos, kurie tik li
ko nuskriausti kovojant už 
darbininkų būvio pagerinimą. 
Taipgi aiškiai nurodė, kad 
kiekvienas darbininkas, kuris 
tik sutinka gint terorizuoja
mus darbininkus, privalo pri- 
sirašyt į šią organizaciją, ne
žiūrint pažvalgų skirtumo, ir 
joje bendrai dirbt.

Po tam sekė diskusijos. Už į 
organizaciją neblogai nurodė i. 
dalykus; prieš organizaciją 
nors kai kurie ir bandė prie
šingą pusę palaikyt, bet visai 
prirodymų neturėjo ir temos 
nesilaikė. Pasirodė, kad pie- 
ko negali atlaikyt. Diskusijos 
užsibaigė ramiai.

Gruodžio 16 d. įvyko pa
minėjimas 10 kruvinųjų dienų. 
Taipgi keli draugai pasakė 
trumpas prakalbėles. Suren- \ 
gė organizacijų Priešfašistinio . 
Susivieiyijimo komitetas. Taip-į 
gi nurodė •. i fašistų; kruvinus |' 
darbus Lietuvoj; ir kitose ša-i 
lysėC , piskusįjlO8:ltęspsi kelias j- 
vąlandhs. .. Iš pradžią gana j 
rimtai disl^usavo, bet' vėliaus- 
jau neteko rimtumo. Tas peik- 

. tina, kad taip elgiamasi.
Nuo nuobodžių kalbų pub

lika pradeda nerimauti, kad 
tas pats atkartojama po .ke
lius sykius ir perdaug ilgai 
kalbama. Ateityje to turime 
vengti.

Sausio 10 d. rengia prakal
bas organizacijų Priešfašisti- 
nio Susivienijimo komitetas. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įvyks 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj, 17 School St. Kalbės

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviskiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©

“RAljpO^AS AĘĮOJAS”'
1 Minske hu« • pirmo t gftguž*s; .< 
r.1927 < pa, < prądėjo. ,«įU;.Uetuvi^ .

kalba laikraštis..;. 4 ' a / • » f
' . CW>B| Organas . . .
“R. AftįOjAS” |eikB’ plačią 
! Inforinabij'ą iŠ Sčvietų SąjUngOs • 
gyveninio, nusvies, tarptiaptinę 
padėtį ir plačiai rašys .apie. tai.

1 iras dėdasi baltojoj 'Lietuvoj! v 
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

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

1 “Raudonąjį Artoją”
Amerikoj "R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
00 keletą ekz., nuolaida. “R 
Artojas eina kas dvi savaitls.

»

Antrašas:
U.S.S.R., MINSK
8ovetskaja, CKKPB. (h)

Knriem nepytrnnka užsiprenumeruoti 
tiesiui ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per ,'Lai«vę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn. N. T. Kaina 31.25, 
persiuntimae veltui.

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

- Draugam Kanadiečiam

Norintieji platinti “Laisvę” 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., i
, į j Brooklyn^ N, Y.

Automobiliu Mokykla SiSOŽB'Ž
: kių kainų mašinų ir ant Fordo. 

Pilnas kursai šofenę-Mechaniko, 
kur vedą; lietuvių ir anglų kalboj 

—getai Žinomas ir per 16 metų pri- 
Į tyręs instruktorius L. TIKNEVL 
ČI-US. Mokykla atdara puo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v. 
NEW" YOB K AUTO SCHOOL 
228—2nd/Ayč., ęor. lfth gk N?Y.

T"1 ; i .ji| ’t***v’

i VYRAMS
Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis
Subatomis .
NedSliomis 

dieną ir naktj

MOTERIMS
Panedėliais 1

Dieną ir naktį
Utarriinkais 

iki 12 valandai nakties 
/

< ‘ ' į VAĮfcĄI
. įleidžiapaj utaminkais ___
! > i 82^6 MARČY AVENUE

l BROOKLYNųN.'y? ; j< i .

DIDŽIAUSIA LIETW™^
Kai yra; žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias t 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius puo šalčio) 

jokią šaižią nebijo. Už 76 (tentus už baksą apsiginkluok šuo savo 
amžino priešo! '

URBO LAX TABS j
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanaolš priež kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. :
Telephone! Greenpoint 1411 1

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. I., N. Y.

Tel.) Juniper 9796
Riąsdami pinigus su savo adresu, atrašykite) 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
------------------------- :---------- ORDER BLANK!_________________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kuri 
majonšsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti. ; ‘ '

Vardas ;_______________________
1 No-------------------------------------------

Miestai _ ______________________
Miestas ■Late.—i.

NAUJAUSIOS. MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDAf Laike bedarbės pirties kaina nupiginta Iki Kfl fV— 
EiAlIkAa Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vaL—7Sc‘-vv

M. JEITELBAUM, Manadžeru
Naljąj perdirbta •Busj^kai-Tu r kiška Pirtis dabar atidarė naujauaioa

Hlšies maudynes sa modemiškais pageriniinaiB R 
Čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulini* vandenis

. . • A ir mažesnes prūdas su šunim vandeniu
LAPVOTpS IŠSIPfiRIMŪĮ VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 

; / DIENĄ II 
NAKTĮ

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panėdėliais ir 
Utarninfcaia

Trys gariniai kambariai delęi išsipėrimoi Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip Pįat. RĘSTOĮtANĄfS bu goriausiu garantuotu patarnavimu 
29*3ŲMpiTell Street, tarp Cook Debevoise Sts., 

j TJJ!|| BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
’ . ' ' ‘ Telefonas: Pulaski 1090 ......



>TA •

Puslapis šeštas z, L y ; ■ i i i
I ’< i E AI SV ' ’5 1J: J H ?

Ketviftadien,,' Sausio 3, It

AUTOMOBILIO NELAIMĖJ 
LAPIKAIČIAI VOS 
IŠLIKO GYVI

SPAUDA ENTUZIASTIŠKA 
APIE ISADORA DUNCAN 
ŠOKIKES

Subatoj po pietų Lapikaičiai' 
su A. Pupsiu išvažiavo iš Į 
Brooklyno į Pittstoną, i 
darni naujus metus praleisti 
pas Lapikaitienės tėvus.

^Važiuojant Scrantono linkui, koje dar nėra buvę, 
pasitaikė kelias ledu aplietas: ' 
ir karas apvirto. Virtimas bu
vo irgi labai smarkus, nes du 
sykiu apsivertė. Visi stiklai, 
sienos sulūžo, bet karo rėmai 
buvo taip stiprūs, kad atlaikė

*kąro visą apačią. Ir tik 
del visi išliko gyvi.

Karui apsivertus, patys 
galėjo durų atsidaryti ir 
gręsė didelis pavojus, nes 
ras jau pradėjo rūkti. Bet 
mė, kad greitai pribuvo žmo
nių, kurie paskui važiavo, ir 
pagelbėjo iš po karo išlysti.

Vos spėjo visi iš po karo 
išlysti, staiga karas užsidegė 
ir visas sudegė. Lapikaičiai 
nespėjo net savo daiktų išim
ti, kuriuos del kelionės vežėsi.

Lapikaičiai ir Pupšis stiklais
supjausyti, apdaužyti, bet pa-jHnju Sibire f Kalvis'; 
vojingai nesužeisti. Lapikaičių 1 ka / Varšavianka;
mergaitė ilgą laiką buvo be‘Da;.bas> Badas;
žado ir jau manyta, kad neat-, pergalėtojai, ir Rusų Pionierės 

bet pasiekus miestą, Mergaitės Daina.

Pasirodžius Isadoros Dun
can šokikėms Manhattan 

many-!Opera House, visa New Yorko 
‘išspauda karštai apie jas atsi-

imperializmo santikiai su Bo
livija ir Paraguayum dabarti- 
niuo^ę kariškuose kivirčuose 
tarp tųdviejų respublikų, Pie
tinėj Amerikoj.

' NEW YORKO ŽINIOS

Iš A. L. D. L. D. 23 Kuopos 
Susirinkimo

Pereitą sekmadienį įvyko A. 
L. D. L. D. 23. kuopos susirin
kimas. Susirinkime narių da
lyvavo visiškai mažai, taip 
kad nebuvo galima nei val-

amžiaus, turi 6 pėdas ir 2 co
lius augščio, o jo sėbras 
“Jeff,” kurio tikras vardas— 
Armand Ricco, yra 16 metų, 
amžiaus ir turi mažiau kaip 
5 pėdas augščio.

Iš areštuotų labai retai ku- 
i\s paleidžiamas ant kaucijos 
iki teismo.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIAfAI

AnsmsES

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus .Valgiai, Gaminami lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
z-wltf£r2g8L—' Pavalgius čia malopu^-būti, pasišne-

kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi- 
skaityti.—Sykį atsilankę, pensitikrin- 
šit.—Paband ykit I

S.-L. A. 83 KP. SUSIRINKIMAS
S. L. A. 83 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketverge, 3 d. sau
sio, “Laisvės” svetainėj, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi nariai ir narės priva
lote dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui. Taipgi ne
pamirškite ir naujų narių atsivesti.— 

iSekr. J. Alekšis.
PROTESTAS PRIEŠ BALBO, 
ITALŲ DARBININKŲ 
BUDELĮ

Bankininkų ir fabrikantų 
komisija, prie kurios prisidėjo 
miesto majoras Walkeris ir 
policijos i komisionierius Wha- 

„ ___ _____ lenas, iškilmingai pasitiko at-
į kurią: : Brooklyno,,kuopą ir, plaukusį laivu Italijos fašistų 
mano manymu* tas negerąi, 
kuometį New Yorko draugams 
reikalinga1 veikiančių spėkų., .

Per <1928 mietus mūsų kuo
pa dirbo gana rimtą darbą. 
Nuo 40 narių paaugome iki 
53 narių ir turime du nauju 
kandidatu šiems metams.. Rei
škia, gauti 13 narių į vienus 
metus laiko, tai verti veikėjai 
pagyrimo.

Mūsų sekamas iš eilės pa-l 
rengimas įvyks 13 d. sausio, 
ir jisai bus nepaprastas. Ne
paprastas tuomi, kad bus kos
tiumų balius ir bus duodama 
trys dovanos už keisčiausius 
kostiumus (apsirengimus).

Be-; liepė, kad tokių šokių Ameri-'dybą šiems metams išrinkti, ir

to

ne- 
vėl 
ka- 
lai-

Tij šokikių yra vienuolika,; 
tai jaunos mergaitės, išėjusios 
garsiąją šokit] mokyklą Mask
voje ir atvažiavusios Ameri
kon dalyvaut programoje pen
kių meti] sukaktuvių nuo įsi
kūrimo “Daily Workerio,” vie- 

jnintelio dabar anglį] kalba ko1- 
munisti] dienraščio.

Penkių metų “Daily Worke- 
|rio” paminėjimas įvyks sausio 
i (January) 5 d., subatoj, Man
hattan Opera House, 34th 3t., 
i vakarinę pusę nuo 8th Avė.,, 
New Yorke.

Minėtos šokikės, be kitko, 
atvaizduos “Revoliucinės Rusi
jos Įspūdžius”; grupiniais šo
kiais jos taipgi perstatys ir 
pirm-revoliucinę Rusiją. Bus 
dar sekami vaizdai: Laidotu
vių Daina del Revoliucinių Ka-

Dubinuš-
Trilogija;

Darbininkai

palikta sekamam susirinkimui.
Drg. Kraucevičius persikėlė

EAST NEW YORK. N. Y.
L. D. S. A. 111 kuopos susirinki

mas bus ketverge, 3 sausio, po No. 
218 Van Siclen Avė., 7:30 vai. va
kare. Visos narės ateikit laiku, nes 
užbaigę susirinkimą turėsime dar 
vakarėlį.—Sekr.

ir
417 Lorimer Street

sigaus, 1
atsigavo. Sykiu buvo ir Iva
nausko mergaitė, bet ta išliko 
nesužeista.

Patys Lapikaičiai ir Pupšis 
stebisi, kad jie išliko gyvi. Au
tomobilius buvo A. Pupšio.

PALAIDOJUS
L. E. DOBINĄ

t

Brooklyne gruodžio 26 d., 
1928 m., pasimirė Leonas E. 

’'Dobinas, apie, 45 metų am
žiaus žmogus, palikdamas di
deliame nuliūdime sa,vo moterį 
Juozapiną, sūnus Ernestą 11 
metų ir Rapolą virš penkių 
metų amžiaus ir vieną savo se
sutę Lietuvoje. Velionis pa
ėjo iš Mažeikių, Lietuvos. At
važiavo į Ameriką jau apie 
18 metų atgal ir gyveno dau
giausiai New Yorko apielin- 

‘ kėje. Jo užsiėmimas 1 
laikrodininkas ir gerai pažino 
savo amatą. Buvo geras ir 
uolus darbininkas ir rūpestin
gas savo šeimynėlės sargas/ 
nors ir silpnos sveikatos būda
mas.
savo gyvenimą Amerikoje pra
leido, sirgdamas inkstų liga; 
tai prisiėjo daug savo uždirb
tų centų išeikvoti pas gydyto
jus ir vaistinėse. Vos pora 
dienų prieš mirtį velionis, už
daręs savo krautuvę, parva
žiavo namo kalėdi] švęsti, ir 
jau daugiau negrįžo prie savo 
amato.

Labai gražiai buvo iškeltos 
šermenys po num. 419 Suy- 
fym St., Brooklyne, kame jo 
nuliūdusi šeimyna paliko. Ir 
gruodžio 29 d. buvo palaido
tas Šv. Jono kapinyne, Brook- 
lyiie. Buvo palydėtas skait
lingo1 būrelio giminių ir drau- 
gųj Po laidotuvių visi lydėto
jai buvo sukviesti į namus ir 
buvę duota pietūs, kaipo pa
reiškimas padėkos už suteiktą 
paskutinį , pdtarnavimą.

Laidotuvėmis1 rūpinosi gra-

Didelė simfonijos orkestrą 
grieš šokiams.

Kalbės Jay Lovestone ir 
Wm. Z. Foster. Robert Minor, 
“Daily Workerio” redaktorius, 

į bus pirmininku.
Pirkite tikietus išanksto; jie 

(gaunami “Daily Workerio” 
ofise, 26 Union Sq. Visi tikie- 

itai yra sunumeriuoti ir svetai- 
inėn nebus leidžiama daugiau, 
kaip yra sunumeriuoti] vietų. 
Kas lauks paskutinės dienos; 
tegul paskui nerugoja, kad 
negavo įeit į svetainę.

’., trr) 4-r? j ’ 1 '
PASISEKĘS NAUJŲ METŲ 
PASITIKIMAS, MASPETHE

Gub. Smitho Dovanos
Gubernatorius Smithas, 

baigdamas savo tarnystę, 
teikė New Yorko piliečiams 
kalėdų bei naujų metų dova
ną, paliuosuodamas keletą kri
minalistų iš kalėjimo. Aišku, 
kad yra streikų vadų New 
Yorko valstijos kalėjimuose; 
bet ant jų susimylėjimo Smi
thas neturi.

už- 
su-

Vadą Italo Balbo. Tai tas 
patą1-• fašistų herštas, kuris 
192$?. m. Faenza mieste, Ita
lijoj', [davė įsakymą savo gink
luotai 'saikai šaudyti į darbi
ninkus ir nęsigailėt.

Balbo! pasitikimo komisijon, 
beje, įeina ir F. La Guardia, 
kongresmanas, kurį Amerikos 
Socialistų Partija parėmė kai
po savo kandidatą į kongresą 
1924 metų rinkimuose; jis da
bar advokatauja Amalgameitų 
Kriaučių Unijos socialistinei 
atžagareivei valdybai ne tiek 
prieš fabrikantus, kiek prieš 
paprastus eilinius narius.

Protestui prieš tą darbinin
kų skerdiką ir prieš ameriki
nius jo klapčiukus šį vakarą 
rengiama masinis mitingas 
Irving Plaza svetainėj, Irving 
PI. ir 15th St., New Yorke; 
pradžia 8 vai. vakare. Sakys 
prakalbas visa eilė žymių a- 
merikonų ir italų kalbėtojų.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR

YONKERS, N. Y.
A.' L: D. )L. D. 172 kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 6 sausio, po No; 
252 Warburton Ave., 1:30j vai. po 
.pietų. Visi nariai ateikit, nes senoji 
valdyba išduos raportą, o naujoji už
ims vietą.—J. Yodeikis. 2-3

NASHUA, N. H.
Svarbios prakalbos paminėjimui 

keturių sušaudytų komunistų bus ne
delioj, 6 sausio, po No. 20 Hig-h St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Kalbės Se
nas Vincas, žymus apysakų rašyto
jas. Todėl visi ateikit pasiklausyti. 
—Rengėjai. 2-3

BINGHAMTON, N. Y.
L. D. S. A. 23 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 6 d. 1929 nuo 2 vai. po 
pietų pas drg. S. Vežiūtę, 164 Crary 
Ave. Visos draugės malonėkite at
silankyti ii- atsiveskite naujų narių. 
—Kp. org. B. Zmitris.

CLIFFSIDE* N. J.
(Vaikų Šviesos draugijėlės 

puikų vakarėlį, kuris įvyks 6 
šio, Mažeikos svetainėj, -185 
Avė.

T Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ c 

Savininkė

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH'
FOTOGRAFAS
.65-23 Grand

: ’?r'

| Tel., Triangle 1450
ĮLietuvis Fotografas! j
Į IR MALIOR1US

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diągnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y. 

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

Į Nufotografuoja į
? ir numaliavoja*
» visokius pa-|

' veikslus įvai-1
I ’’ŠĮ' riomis spalvo-|
> mis* Atnau-,
Į j i na senus ir I
I kr a ja vu s ir J
■ sudaro s u i
* amerikoniškais į
Į Darba atlieku gerai ir pigiai i 
i Kreipkitės šiuo adresu: i

j JONAS STOKES 
J173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.J

—■■-—■I——M——

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIŪS

rengia 
<1. sau- 
Jersey 

Pradžia 6 vai. vakare. Bus 
puiki programėle, kurią išpildys jau
nuoliai; bus' šokiai; turėsime, skanių 
užkandžių ir gėrimų. Todėl visus ir 
visas kviečiame atsilankyti. Kurie 
atsilankys, tie linksmai laiką, pra
leis ir sykiu parems vaikų draugi
jėlę.—Rengėjai. 2-4

(Undertaker)

GAISRININKŲ POKILYJ 
UŽSIMUŠĖ AKTORIUS

Per gaisrininkų surengtą 
pokilį, pagerbimui jų vado T. 
J. Connolly, Freeporte, Long 
Islande, belaukiant naujų me
tų, užsimušė aktorius Norman 
St. Clair Hale. Girtas, besi- 
grabaliodamas, nukrito nuo 
antrų lubų, kur ėjo puota.

DR. A. L. CEASARNEWARK, N. Y.
Draugai ir draugės sietynieciai, 

nepamirškit atsilankyti į Sietyno 
Choro pamokas, kurios bus utarnin- 
ke, 8 sausio, Lietuvių Svetainėj, 180 
New York Avė., 8 vai. vakare. Atsi- 
veskit ir naujų narių. Žinokite, kad 
pereitam susirinkime buvo kalbėta, 

] kad kiekvienas narys gautų nors vie
ną naują narį, tat rūpinkitės tai iš
pildyti. Greit pradėsime mokintis 
naujas dainas, tat visi lankykitės į 
painokas.—Sekr. P. Ramoška.

■ ( ________ t; -- ______

' PHILADELPHIA, PA. -
A. L. D.! L.< D, 141 kuopos vakarie

nės tikietai laikinai sulaikyti iš prie- 
žasttes negavimo svetainės. Taigi 
9 vasario vakarienės nebus. Kurie 
turite paėmę platinimui tikietus, ma
lonėkite sulaikyti, nebėplatinti.—Va
karienes komisija. 1^3

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Iš Whaleno Darbuotės
Naujas policijos komisionie- 

rius Whalen pasiryžo padaryti 
New Yorko miestą sausu, šva
riu, ir plęšikus deportuoti į ki
tus miestus., Bet kaip keista, 
kad kur tik naujas namas sta
tomas, tęn ’ ir naujas kabare
tą^, naktinė užeiga, ir kiekvie
noje tokioje užeigoje1 naktinių 
paukščių pilna.' './Vieną užda
ro, <ju nauji išdygsta. ’ Nauji 
metai .pasitikta labai; triukš
mingai. Nemanau, kad kituo
se miestuose taip linksmai bu
vo, ir girių pasirodymas gat
vėse daro prastą įspūdį. Krau
tuvių langai lentomis apkalti 
nuo kriminalistų, o gal kad L* 
girtuokliai neišdaužytų. Jeigu 
nėra apkalti, tai policistai pa
statyti dabojimui, 
m'isionierius nieko

....

I i i1 ‘ IC ' . ■ '« " i

PUIKUS BALIUS
1-2

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

NEW YORK CITY 
Valandos; 10'‘iki 12’A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nekėliomis 10 iki 1 P. M.

Telephone,

Graborius -
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street 
Central Brooklyn, N. Y.

_____________ 1___________ ___________

J. LEVANDAUSKASVienas iš smagiausių paren
gimų šioje apielinkėje tai bu
vo Lyros Choro suruoštas Mas
peth e naujų metui pasitikimo 
vakarėlis. Publikos buvo virš 
200. Iš viso vieko dainavo 
Lyros Choras. Drg. Buknys, 
___ ;” administratorius, 

pasakė įdomią prakalbėlę, nu
rodydamas svarbą chorų Li
meno reikšmę mūsų judėjime 
ir linkėdamas lyriečiams lai
mingų 1929 metų. Smagiai 
padainavo solistas A. šleinys, 
Aido Choro narys. Ufa Ok
tetas linksmai išdainavo visą 
eilę dainų, ne tik senų, bet ir 
naujų, daugiausia humoristiš- 
kų, tame skaičiuje ir “Komi
sarą.”

Drg. Jakučionis, ufietis, pir
mininkavo.

Šokiai prie geros muzikos 
tęsėsi iki 1 vai. naktį. Pasi
tinkant naujus metus, žinoma, 
svečiai ir (viešnios apsidalino 
bučkiais. Atsirado drąsos ir 
pas nedrąsius, kuomet išmušė 
dvylikta valanda. r,

žmonių buvo ne tik iš Mas- 
petho, Brooklyno ir apielin- 
kės, bet ir iš New Jersey. Tin
kamų užkandžių ir gardžių 
gėrimų netrūko. Visi liko pil
nai pasitenkinę tuo smagiu- ir 
švariu vakaru, h Rep.

Rengia Liet. Atletų Kliubas

NEDĖLIOJ PAJIEŠKOJIMAI
buvo i n>’ros * ‘“Laivės

ir mūsų ko- 
nepaveikė.

Tik nelaimė, kad visą

Lai.aqtuvemis rūpinosi gra-1 • 
bėrius Antanas J. Valantiejus.

į S V/SIRINI-M 5

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks sausio 4 d., 7:30 vai. 
vakare, įkliubo kambariuose, 
220 Leonard St., Brooklyne. 
Visi nariai turite dalyvauti 
šiame susirinkime ir užsimo
kėti kliubui prigulinčias mo
kestis. Apart to, bus ir dau
giau dalykų apsvarstymui.

Sekr. A? Deikus.

R.

BADAS PRIVEDĖ PRIE 
SAUŽUDYSTĖS BEDARBIO
MOTERĮ

Per šešis metus nuo apsive- 
dimo su Charles Giovanni, jo 
žmona, kaip ir jis pats, gyve
no pusbadžiai, daugiausia tik 
duona ir kava. Niekaip jis 
negalėjo gaut pastovesnio dar
bo, iš kurio būtų galima bent
vidutiniai pavalyt ir apsi- 
dengt. Tas nuolatinis skurdas 
ir privedė Giovannienę prie 
nusižudymo gazu, kaip kad ji
nai sako paliktame raštelyje.

Jįędu gyveno po num. 258 
Bradford St., -Brooklyne, Nų- 
sižudžiusioji buvo 30 metų 
amžiaus. . '! 1 ‘

PRIEŠIMPERIALISTINIS 
MITINGAS

Ateinančio penktadienio va
kare Priešimperialistineš Ly
gos mitinge kalbės George 
Pershing, Scott Nearing, Rob
ert Minor,'R. W. . Dupn ir kt., 
Irving. :Plaza svetainėj):
St. ir Irving PL, New Yorke. 
Ypač bus nušviesta Apierikos

6 Sausio (Jan.), 1929

Atydai Sąryšio
Komiteto Narių

Komiteto posėdis įvyks se
kamą sekmadienį, 10 vai. ryte, 
“Laisvės” svetainėj, Brookly
ne. Visi komiteto nariai kvie
čiami dalyvauti, yra svarbiu] 
reikalų. Valdyba.

APART KRIMINALISTŲ, < 
AREŠTUOJA VIS DAUGIAU 
^BEDARBIŲ

Pereitą subatą ir nedėldie- 
nį slaptoji ir viešoji policija 
New Yorke ir Brooklyne areš
tavo dar 192 Įžiūrimus krimi
nalistus. šeši iš .jų įtariami 
žmogžudystėse; didžiuma su
imta, kaipo “atrodanti? plėši
kai, alkoholio šmugeliuotojai, 
narkotiškų nuodų pardavinėto
jai ir tt}. 1 Sulig Whaleno, po
licijos; komisionieriaus patvar
kymo, jau praktikoje vykdo-: 
ma “karinis” įstatymas: areš
tuoja, tuos,, kurie negali paro
dyt savo jnuolatinio užsiėmimo, 
kur dirba bei tarnauja >ir iš 
ko gyvena. Jeigu 'neranda 
kitokio nusikaltimo, tai tokius 
ima kaipo “valkatas,” už ką 
yra įstatymais • skirta bausmė. 
Taigi, tarp/suimtų jų j kaip jau 
esame girdėję, randasi didelis 
skaičius nekaltų bedarbių dar
bininkų; Jų “prasižengimas” 
tame, kad negali gaut'dArbo.

Beje, į policijos rankas- pa
kliuvo ir du plėšikai, kurie 
apiplėšdavo taxi-cabų šoferius 
bei atiminėdavo iš jų automo
biliui. Jiedu buvo žinomi, 
kaip “Mutt and Jėff” plėšikai 
ir pėr paskutinius dtl mėne
sius padare- virš -30 ^aninlpšū
mq. “Mutt,” kurio i tikras var
čias yra Emilio Lippi, 20 metų

LABOR LYCEUM SVET. 
949 Willoughby Avenue 

Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU giminaičio Albino
Gratkausko, iš Lietuvos, Antalo 

Miesto 'sodžiaus, Labanoro parapijos, 
Vilniaus gubernijos. Norėčiau su 
jumis pasimatyti /irba susirašyti.— 
Kazimieras Rukšienas, Coles Lane, 
Bay Terrace, Staten Island, N. Y.

1-24

GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

107 UNION AVEN

Muzika Club Royal Serenaders

Durys atdaros 6 :30 v. vakare
Muzika nuo 7-tos vai. Vakare

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

PAJIEŠKAU Stanislovo Rugenio, 
Kauno red., Telšių apskričio, Pla

telių parapijos, Dovainių kaimo. A- 
merikoje dirbo anglių kasyklose ir 
plieno išdirbystėj. Turiu svarbų rei
kalą, tat meldžiu pati atsišaukti ar
ba kas žinote, malonėkit pranešti.— 
John Barkus, 310 W. Price St., Lin
den, N. J. (311-2)
PAJIEŠKAU pusbrolių Antano ir 

Juozapo Augulių. Seniau gyveno 
Mahanoy City, Pa. Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinote, malonėkite pra
nešti, būsiu dėkingas.—-A. Simanaitis, 
708 Fulton St., N. S. Pittsburgh, Pa.

(311-2)

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

Qį|W I), i , Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
jįjį . “ Britvų, žirklių,. Mašinukių Plaukams Kirpti

' ! *r Waterman^ Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie ič pirkėjų \ atsikreips su šiuo skelbimu, 
i iqUMgasIgSgSBr ant perkamų daiktų ąūlėisin|e dešimtą procentų.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, NA Y.

Tel., Greenpoint 5765

LIETUVIŠKA AKUŠERE ’
Baigusi ir praktikavusi prie Dorpato Universiteto

' 10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE

Duodu reikalingų patarimų veltui. 
Atatinkamai Patarnauju

A. GORBALEVSKA
ęK.. Brooklyn,. N., Y;

' t V n« »,♦» y <•*•*' * 'V »/•«»■* l S ■ •

Kampas Grand Street

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jas, bet 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti. i

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

UŽEIGA

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
'I f Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai 
paistai. Mūsų žmonės, taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik; 
ki^kvjeną ligą.. pinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo-] 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie-; 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kuria Ir” 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Apynių 
Aviečių uogų 
Am’žiu sėklukių .

• Brolelių
[Bernardinų
[Bezdų žiedų
; Badijonų 
čepronėlių 
Cobrių 
ftylčių ;
Dobilų
Daržų našlelių 
Derinmečių dumropių 
Dzingelių

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero Šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Rūtų
Rožių
Remunėlių
Beneso plokščlukių 
ftalmėčių:
Šalavijų ’ ' *» W
Seneso lapelių’ 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių
Valerijono šaknųi1

Debesim 
garstyčių

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

Petras Kundrotą f
Ph. G. Vaistininkas

229 Red Mr d Avenue, BrookJy
. • LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

iPkoee, Greenpoint 1917, X1M-1I14 ( , , .
VUWMt>|_Į.ĮJlŲUUT- L U . ! —------------------------
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