
KRISLAI
Kolektoriai iš Lietuvos.
Pažinkime Savo Priešus.
Diskusijos per Laikraš

čius.
Rašo J. Bondžinskiūtė

Lietuvos fašistų valdžia 
siunčia savo kolektorius vie
ną paskui kitą. Vieni nespė
ja prisikolektuoti iš Ameri-

sta. Tik pasiklausykit: Poni 
Vileišienė su savo kompani
ja (su tautininkais ir kuni
gais) deda visas pastangas, 
kad kuodaugiausia iškrapš
čius iš darbininku kišenių v v
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56 Žuvo, Desėtkai Su-
žeista nuo Audros 

Japonijoj
TOKIO, Japonija.— Pra-

# v , 7 A U

aukų del Lietuvos fašistų nešama, kad nuo audros Ja- 
sustiprinimo. Dar renka ponijos 
aukas.

“Vienybė” ?"
kad šiomis dienomis atvyko 
iš Lietuvos ponas Stasys 
Kairiūkštis, augštesnių mo
kyklų inspektorius. Jis 
rinks aukas tarp Amerikos 
lietuvių del pastatymo pa
minklo Basanavičiui Vilniu
je . •

jūrų pakrašty į 
pietvakarius nuo miesto Ni- 

No. 155 rašo,'igata žuvo 56 žmonės. Keli 
desėtkai sužeista. Keli šim
tai namų sunaikinta.

Pakilęs vanduo jūrose ap
sėmė apie dvidešimts kai
mu, k.

Nepaskandinama Valtimi
Plaukia Per Atlantiką Colombijos Valdžia Nužudė 1,400 Darbi 

ninku, Tarnaudama J. V. ImperialistamsPLYMOUTH, Anglija. — 
John P. Schuttevaer, holan- 
dietis, trečiadienį iš čia iš
plaukė savo naujai išrastai iškilo į viršų barbariški dar- 
valtimi į New Yorką. Jis bai Colombijos valdžios, ku- 
čia su ta valtimi išbuvo nuo ri 
gegužės , mėn., 1928 m., at- imperialistams, 
plaukęs iš Rotterdam, Hor paskandino bananų planta- 
landijos. . cijos darbininkus, kurie bu-

Jis sako, kad jo ta nauja |vo sustreikavę prieš United 
valtis. n_enuskandinama, ir | States Fruit Kompaniją, rei- 
jo kelionės tikslas yra tatai 'kalaudami geresnių darbo 
įrodyti. Jis yra 70 metų!sąlygų tinkamesnio atly- 
amžiaus^ Su juo keliauja!ginimo.
dar du jūrininkai.

NEW YORK.—

Bolivija Sutinka Pasirašyti 
Taikymosi Protokolą

LA PAZ, Bolivija.— Boli-, 
vijos valdžia sutiko pasira
šyti Pan-Amerikos Konfe
rencijos pasiūlytą protokolą 
vedimui derybų su Para
guay išrišimui ginčo del 
Gran Chaco, teritorijos. Pa
raguay pirmiaus sutiko pri
imti protokolą.

Pagalios nas Colombijos laikraščių, 
“EI Liberal,” atspausdino tų 
žmonių .pasakojimus. Juose 
nurodoma, kad valdžia nu
žudė arti 1,400 darbininkų; 
apie 2,000 darbininkų sužei
dė. Šimtai tapo palaidoti 
nesužymėtose duobėse, o ki
tu lavonai tapo sumesti į 
upę.

“El Liberal” rašo, kad val
džios kareiviai šaudė į be
ginklius darbininkus ir val
stiečius nekuriuose miestuo
se. Darbininkai krito. Ne- 

!bar tie, kurie matė savo aki-'kurie sužeistieji buvo pri- 
|mis tą kruviną valdžios dar-1 baigti. Kiti pusiau gyvi ta-

tarnaudama Amerikos 
kraujuose

In- i/ i.* jn dar du jūrinir _ .................. ...... ....
I JURUS ndllHiainaS INU" Valty gabenama 300 galio- oficialiam raporte pripaži-

Colombijos valdžia savo

žudyme Savo Tėvo jnų vandens. Neturi . radio lno> ^acĮ jog kareiviai nužu- 
iitaiso. Plaukia buorių pa-|dė 200 darbininkų. Bet da-“Moterų Dirva” No. 11-'

tam rašo: “šiomis dienomis1
iš Lietuvos atvyko Kunigas: giMKAIčIA!, Raseinių ap. „n „ A .. „ .     ...^ _____ ____ —- ,____ ..P/- Karalius, Kybartui— Lapkričio 29 d. pamiškėj Metų Amžiaus, Rengiasi j)a paR£l]<ojį ką kitą, Vie-ipo suversti i duolies. 
Žiburio aukštesnes ko-ties šapaUžkių kaimu įvyko i Apsivesti

inercinės mokyklos direkto- .žmogžudystė. Aplinkybės!
nūs, kad susipažinus su A- tokjOs: vienas pasiturįs ūki-į Passaic, N. J.— August 
merikos viešųjų ir privati- įninkąs, aprašė savo sūnui į Titscherlain, 72 metų am- 
nių mokyklų sutvarkymu. .visa ūkį su sąlyga, kad jislžiaus vokietys, rengiasi se- 
Svečias yra taipgi įgaliotas busk tinkamai užlaikomas, i kanti šeštadienį apsivesti 
parinkti aukų Lietuvos be- Sūnus to nepildė ir tėvas su m°teria Dora Seidel, taip 

susiginčijęs su juo pasakė: |l)a^ amžiaus.
- . ateitininkų | jeį įaįp^ į-aj jįs apyrašus su-1 -----------------
statomiems rūmams Kaune -traukys ir lapkl, 29 d. pasi. y- v ™ IM-vk’..

Moterų _ Dnva §męs kelionei užkandžio iš- ’* S Jv^vvU Dell DIJ 
saukia, kad sąjungietės net v ko j Raseinius pas notara. pn’p Di’rhhlVP^
būtinai tun remti kun. Ka- pil Kiiiotaitj( nužudytąjį, ei- 1716 rOrflO riFOIUVlS

simokinančios J
4* * ateitininkų į jeį £ajp, jjs apyrašus su

raliaus misiją.
Amerikos lietuviai darbi-, viz 

ninkai turėtų apsisaugoti nežinomas piktadarys vieto- 
nuo panašių kolektorių. Lai- je nufuci§e rgą paį dieną tuo 
kas ir labai laikas pažinti ^jęs policininkas užti- 
savo pnesus. pradėjus tyrinėti, kal-

T, . . Į . tė krito ant sūnaus. Veda-
Kaip kūne draugai tardymas ir kaltininkas

nepatenkinti, —
mūsų spaudą eina vienokiu 
ar kitokiu klausimu diskusi
jos. Rimtos ir draugiškos 
diskusijos iškeltais klausi
mais per mūs laikraščius' 
yra puikus dalykas, nes iš
siaiškina klausimas, kuriuo 

’ £ali orientuotis visi mūsų 
laikraščių skaitytojai. Rei
kėtų tankiau ir daugiau 
diskusuoti, apkalbėti įvai
rius bėgamus darbininkų 
reikalus. Būtų naudinga 
mūs judėjimui.

naint pamiške pro krūmus iš 
užpakalio su brauningu

kuomet per nesusektas, nors kai-
mynai įtaria tai padarius 
pil. Kiliotaitį, t. y. jo sūnų.

18 Metu Mergina Padarė . 
Orlaivio Skraidymo Rekordą

Rinkimai žydų Mieste

Jeruzalė.— Per tris metus 
i Tel Aviv miesto valdžia bu

vo Darbo Partijos rankose. 
Dabar ji pralaimėjo rinki
kus. Tel Aviv yra vienati- 

' nis žydų miestas pasauly.

Philadelphijos Lietuvių
Domei

LOS ANGELES, Cal. — 
Panelė Bobbie Trout, 18 me
tų amžiaus mergina, orlai
viu skraidė 12 valandų ir 
5 minutas. Dar niekas iš 

i moterų neskraidė taip ilgai. 
|Tuo būdu ji padarė pasau- 
ilinį ilgiausio skraidymo re
kordą, kaipo moteris.

Pirmesnis rekordas mo
ters ištvermingo skraidymo 
buvo padarytas panelės 
Viola Gentry, Roosevelt or
laivių lauke, New Yorke, 
gruodžio mėnesį. Ji skrai
dė 8 valandas ir 6 minutes.

Mūsų miesto liėtuvių prieš- 
fašistinis komitetas rengia 
vakarienę. Vakarienė tu
rėjo įvykt sausio 27 d. Iš 

’ priežasties negaviny) leidi- 
X- mo iš Valdžios, vakarienė 

Čt tapo perkelta iš nedėldienio 
į šeštadienio vdkarą, vasa
rio 2 d.

Draugai, kurie pardavinė
jate tikietus, malonėkite įsi- 
tėmyti dieną ir pažymėti 

■ ant tikietų.
Vakarienė rengiama Lie

tuvos politinių kalinių nau
dai.

Komisija.

Suteiks Vakacijas

Chicago. — International 
Harvester Kompanija pra
neša, kad išdirbo planą su
teikimui del 40,000 darbinin
kų apmokamą,dviejų savai
čių vakaciją į metus. Tam 
skiria milioną dolerių. Kom
panija nori tuo būdu nepri
leisti darbininkus organi
zuotis į unijas. s * ,

Žinoma, kompanija suras 
būdus, kaip už tą viską ke
leriopai atsiimti nuo darbi
ninkų, pakinkant juos prie 
darbo.

Vera Cruz, Mexico.— Oa
xaca valstijoj jausta žemės 
drebėjimas. >

Prie Fordo Dirbtuvės
DETROIT. — Paskelbus 

Fordo kompanijai, kad jis 
samdys 30,0001 darbininkų 
daugiau, pradėjus dirbti še
šias dienas į savaitę, vietoj 
penkių, trečiadienį šuvirš 
30,000 bedarbių susirinko 
prie dirbtuvės prašyti dar- 

ibo. Iš jų tik apie 600 dar- 
jbininkų gavo darbo.

Darbininkams prisiėjo il- 
|gai stovėti ant šalčio, kol 
i pagalios kompanijos virši
ninkai išėję pareiškė, kad 
šiandien daugiau nebesam- 
dvs darbininku. V A*
Owen D. Young Sutinka 
Įeiti i Ekspertų Komitetą

Paryžius. — Owen D. 
Young, vienas iš stambiųjų 
Amerikos kapitalistų ir vie
nas iš valdonu General Elec
tric Kompanijos, sutiko įei
ti kaipo vienas iš Amerikos 
atstovu į Reparacijų Eks
pertų Komitetą, kuris svar
stys Vokietijos karo kon
tribucijos atmokėjimo klau
simą. Jis buvo vienas iš 
atstovų, kurie išdirbo pa
garsėjusį Daweso planą, su
lig kuriuo dabar Vokietija 
moka karo nuostolius.

89 Išgelbėjo Nuo Ledo
Rėvai, Estonija.— 80 žu

vininkų. kurie buvo ant le
do vandens nešami ežere 
Peipus per keturids dienas, 
tapo išgelbėti pereita tre
čiadienį. Trys vyrai iš 160, 
kurie buvo pavojui ant le
do,' dar nesurasti. Tūlas 
skaičius jų tapo išgelbėta 
orlaiviais pereitą pirmadie
nį..

Budapest. Vengrija. — 
Vengriioj dar tebestr^ikuo- 
ja 2.000 mainieriu. Jie su
streikavo virš mėnuo laiko 
atgal.

Republikony Rinkimų Kam
panijos Fondas Siekia 

$6,541,748
WASHINGTON.— Repu- 

blikonų Naqionalio Komite
to iždininkas J. R. Nutt pa
skelbė, kad republikonai sa
vo'rinkimų kampanijai su
rinko $6,541,748. Aukotojų 
viso buvo 144,124.

Tie milionai dolerių išrin
ko prezidentu Wall Streeto 
agentą HooverįJ { ; -

Išėmė Žaisi# iš Gerkles '
CINCINNATI, Ohio. — 

Trys savaitės atgal Frankie 
Brooks, 18 mėnesių vaiku
tis, per tris savaites kanki
nosi su žaisliniu motorcikliu 
gerklėj. Trečiadienį dakta
rai išėmė. Jam buvo pada
ryta operacija ir žaislas iš
imtas/

Amerika Paskolino Vokietijai 
$250,000,000•' Pereitais 

Metais
BERLYNAS.— 1928 me: 

tais Amerikos kapitalistai 
paskolino Vokietijai 1,053,- 
000,000 markių (apie $250,- 
000,000). Tai yra arti 130,- 
000,000 ‘markių (apie $30,- 
900,000) daugiau, negu 1927 
metais.

Prie to Amerikos kapita
listai nupirko daug Vokieti
jos vidujinės paskolos bohų 
— už 1,038,000,000 markių. 
Tai yra už 100,000,000 mar
kių’ daugiau, negu 1927. me
tais.

Vokietija dabar, faktinai 
randasi ; Amerikos imperia
listų naguose. , t ;

Chicago.—National Safe
ty Council praneša, kad 
pereitais metais per 11 mė
nesių nuo automobilių ne
laimių žuvo 23,000 žmonių. 
1927 metais per 12 mėnesių 
žuvo 25,800. ž 1 .

Berlvnas.— Gruodžio mė
nesi * Vokietiioi bedarbiu 
skaičius padidėjo ant £6 
nuošimčių. Dabar viso yra 
1,300,000. • ' •

Bostono Miesto Tarybos Na-

Sako, Prof. Barnes Tu
rėjo Teisę Kalbėti t į

Apie Dievą
NEW YORK.—Dr. Joseph 

Mayer, galva sociologijos ir
ekonomijos departmento 1 
Tufts Kolegijoj ir naryį ta
rybos ir sekretorius mokslo 
istorijos skyriaus Amerikos 

Bolivijos valdžia sako, Asociacijoj Kėlimui Mokslo, 
kad protokolo pasirašymas Trečiadienį pareiškė, jog jis 
bus atliktas Washingtone, nesutinka su Dr. Henry 
kur dabar tęsiasi Pan-Ame- Fairfield Osborn, asociaci- 
rikos Konferencijos sesijos, jos prezidentu pasmerkime 

_____ Dr. Harry Elmer Barnes už 
Tėvas Kaitinamas Nužudy- ^ab vka(^ J^s nevietoj iškėlęs 

me Savo Vaikų klausimą apie dievą , 
' _____ i Barnes mokslininkų suva-

BELLVILLE, Ont.—Char- ifiaYim? kalbėdamas nurodė, 
les H. T. Twells, farmery^, ka.^ dabartinis supratimas 
ketvirtadienį tapo suaręs- |aPie.ckeva neatatinką moks- 
tuotas ir padėtas kalėjimam H1 J1* ^a(^ . '
Jis kaltinamas nužudyme

. . -r i. • n i • ^avo dviejų vaikučiu, Colin,riai Kaltinami Reikalavime 9 metų, ir Kenneth, 11 me-
ir v*Kyšiu

BOSTON.— Bostono mie
sto finansų komisija veda 
tyrinėjimą kaltinimų, pada
rytų prieš miesto tarybos 
narius. Kaltinimus prieš 
juos iškėlė Charles F. 
Adams, vice prezidentas 
Bostono Nacionalės Lygos 
beisbolės kliubo.

Trečiadienį komisija klau
sinėjo to kliubo prezidentą 
Emil Fuchs. Jis aiškino, 
kad tūlas miesto tarybos 
narys sakė jam lapkričio 23

kė paimti pirma balsuoti 
ratifikavimą Kelloggo “tai
kos” sutarties, o paskui lai
vyno kreiserių bilių.

Senato laivyno reikalų ko
miteto pirmininkas Hale ir 
užsienio reikalų komiteto 
piimininkas Borah susitai
kė tuo klausimu.

d., kad dvylika tarybos na
rių gali sulaikyti priėmimą 
patiekto biliaus uždraudi
mui nedėldieniais lošti beis- 
bolę; jis .reikalavo, kad vi
siems tiems tarybos na
riams būtų duota kyšiu po 
$5,000.

Atsižvelgiant į tokį liudiji
mą, distrikto prokuroras 
William J. Foley pareiškė,

kioj formoj išsiaiškinti die
vą.

Mayer sako, kad Barnes
tų. Sakoma, kad jis juos apie dievą
nužudė laike vaidu su savo b.aP10^sIin*iri^U „suva-

■ - Corfield !ziavime> ir kad del to jis ne-
kalbėti mokslininkų šuva-

švpgeriu Arthur > A. .
kuris taipgi liko sužeistas.; sutinka su Osborno kritika. 
Policija sako, kad jiedu su- sako, kad ir kiti moksli- 
sivaidijo del pasidalinimo ^^km kalbėjo, apie filozofi- * 
nuosavybės ant farmos, ku- J.a n’ aP^ rekPją- Jis nuro

do, kad buvo kalba apie ro
lę katalikų daktarų ir mok
slininkų mokslo srity:. 9

rią jiedu susidėję dirbo.

n . jy .n i Bet Mayers sako, kad jis Senatas Firma Balsuos nesutinka su Bames aišw-
mu apie dievą. “Nėra kon
flikto tarp religijos ir mok
slo,” sako jis. Jis taip pat, 

WASHINGTON.— Sena-|kaip ir Osborn, pataikauja 
to vadai trečiadieni susitai-lkunigijai. .

V • - . llUCk .. S iSW*

Kelloggo Paktą

žemes Drebėjimas

Maskva.— Iš Afganistano 
kad jis visą dalyką perduos-pranešama, kad daugiau 
grand džiurei. ; valdžios kareivių pribuvo į

’ ----------------- miestą Khbul, kad apsaugo-
Šaukia Konferencija Influ-U miestą nuo sukilėliu. Vai- 

enzos Klausimu 'džia veda taikos derybas su 
IShinwari padermėmis.

Washington^— Vyriausias 
Visuomenės Sveikatos Tar
nybos . daktaras" Cumming 
trečiadienį paskyrė sausio 
10 d. sušaukimui Visuome
nės Sveikatos Tarnybos 
nacionalės konferencijos in- 
fluenzps klausimu. Konfe
rencijoj bus studijuojama 
influenza. Jie bandys su
rasti būdus, kaip sustabdyti 
influęnzos sįautirpą.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų, švietimo biuras^ iš
tyrinėjęs 1,100 kolegijų, ir 
universitetų, sako, kad da
bar . mokinimasis kainupją 
dvigubai .daugiau, negu kai
navo 1900 metais. Lankyti 
tas mokyklas mažiausia kai
nuoja $581 į metus.

Mexico City.— Gauta pra
nešimas iš Cuernavaca, kad 
maištininkų vadas B. Men
doza sutiko pasiduoti val
džiai su 1,200 sukilėlių Mo
relos valstijoj.

Toronto, Ont.— Mergai
tė M. Allen, 4 metų, iš 
Charleston Lake, Ont., iš
gelbėjo savo sesutę Fern, 2 
metų, nuo nuskendimo. 
Fern per kiaurą ledą buvo 
įkritus į vandenį.

Sibire Atrasta 9 Kaimai

Kumamoto, Japonija. — 
Smarkus žemės drebėjimas 
pasireiškė Kyushu provinci
joj pereitą trečiadienį. Su
naikinta ‘ keliolika namų. 
Žmonių nežuvo. Daugely 
vietųi keliai suplyšo. *X'.-

Kur ir Kada Kalbės• •' f5- . ''-'fcį
Drg. Senas Vincas

6 d. sausio, po pietų, Lo
well, Mass.

6 d. sausio, vakare, Na
shua, N. H.

8. d. sausio, Fitchburg, 
Mass.

10 
Mass.

11 . 
Mass.

12

sausio, Gardner, Mass, 
d. sausio,

d. sausio’• l i ■ '
d.. sausio,

- Hudson,

Maynard, 

Brooklyn,
MASKVA.— Pietų Sibire į Conn, 

surasti 9 kaimai, apie kurių 
egzistavimą ' ligi šiol visai 
nebuvo žinoma. Jų gyveni
mo būdas visiškai panašus į 
Rusijos gyvenimo būdą 18 
šimtmety.

Už Arklio Pavogimą—3 Me
tai Kalėjimo

Kaunas.— Kauno apygar
dos teismas Semeliškių mie
stelio gyventoją, 60 metų se
nuką Butrimavičių, už pa
vogimą iš ganyklos arklio 
nubaudė 3 metąis sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

13 d. sausio, po pietų, Nev 
Haven; fionn. į

14 &
Conn. ,

16 d.
Conn.

17 d.
Conn.

20 d . s™™™
Warehouse Poink Conn.

24 d. sausio, Cliffside, N

sausio, Meriden

sausio, Stamford, v

sausio, Bridgeport,

sausio, po* pietų,

Svetainių vardus ir adre
sus^ turi paskelbti patys ren
gėjai.

J. Aleksio, 
A.L.O.P.S. Centro Sekrete:’.

Penkmetiniii “Daily Workerio” sukak tu viii paminėjimas ryt vakarą, Manhattan Op era House, New Yorke. Programoj dalyvaus pagarsėjusios įsa 
dora Duncan šokikes iš Maskvos; bus gražios muzikos; kalbės LovesĮone ir Fosteris; visi iryisos.dalyvaukite
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Amerikoniška Gerovė Darbininkams
Henry Fordas paskelbė, 

kad jis ruošiasi įvesti šešių 
t dienų darbo savaitę savo 

fabrikuose ir todėl samdys 
' iki 30,000 naujų darbininkų. 

Laikraščiai, žinoma, tą iš- 
J bubnijo. Fordo-vardas vėl 

garsiai suskambėjo visuose 
v. Amerikos kampuose* Išgir

do apie tai ir bedarbiai, ku- 
g., nų visur pilna.

Į Masėmis Plaukė į Detroitą
Alkani bedarbiai iš toli- 

| miausių apielinkių pradėjo 
masėmis plaukti į Detroitą. 
Detroitas staiga virto be- 
darbiams “krikščioniškuoju 
Jeruzolimu,” o Henry For
das — jų vilčia ir įkvėpimu. 
Kas pėsti, kas sulūžusiais

* tais pačiais “fordukais”’ 
traukė į “pažadėtą naują 
žemę” — Detroitą! Užplū
do vargingais žmonelėmis 

g visos Detroito gatvės. De- 
K šimtukinės krutamu jų pa- 
į * veikslų “auzos”

Varguoliai spaudžias ar
čiau prie ofiso. Prišimen| 
prieškarinė Lietuvos užkim
šta laike atlaidų bažnyčia. 
Susikimšimas baisus. Dar 
gyvulis, vedamas turgun 
parduoti, nedoromis eina iš 
namų, atsisukęs pasižiūri: 
Bėt šitie vergai* šitie ’darbo 
milžinai, šitie proletarai, 
gyventojai “laisvos” Ameri
kos, turtingiausios šalies pa
saulyje, dabar -užmiršo vis- j 
ką. Jų akys įbestos į ofisą. 
Kad tik Fordas nupirktų!

Tvarkdariai atskiria porą 
šimtų iš kelių dešimtų tūks
tančių vergų ir suleidžia į 
ofisą. Ten eina jų pirki
mas. Jie laimingi! O gal 
jie ir gaus darbą? Paskui 
dar pora šimtų suleidžiama.

Tūkstančiai pasilikusių vi
liasi, kad ir jie susilauks tos 
laimės; kad ir jie bus įleisti 
į samdymo ofisą. Praeina 
dvi valandos. Bet minia be-

1919 metais, kada' buržu
azija su pagelbaz Vokietijos 
socialdemokratijoš riugalėjo 
Bavarijos sovietų respubli
ką, tai Miunchene sušaudė 
Bavarijos sovietų respubli
kos pirmininką d. Eugenijų 
Leviną.

E. Levin buvo vienas iš 
garbingų “Spartako” vadų, 
padėjusių pamatą Vokieti
jos Komunistų Partijai. Jis 
dalyvavd sausio mėnesį, 
1919 m. proletąrų; sukilimę 
Berlyne, taipgi Vestfalijos 
sukilime, kovo mėnesį, o ba
landžio mėnesį, jam , vado
vaujant, įsikūrė Bavarijos 
sovietų respublika.

Karo lauko teismui, teisu- 
siąm jį, jis pareiškė:

“Mes, komunistai, jau ži
nom, kad mirsim. Kokį nuo
sprendį jūs padarysite, aš 
jau iš anksto žinau, bet is
torijos bėgio jūs nesulaiky
site. Ir šiame name anks
čiau ar vėliau sėdės kiti tei
sėjai, ir tada už valstybinę 
pardavystę bus baudžiami’ 
tie, kurie prasikalto prieš 
proletariato diktatūrą.”

kinimą, tą padarys religiją. 
Pas mus nėra jokios kitos 
vilties, kąd veduš visuome
nę pataisos ir paklusnumo 
keliu.” • /

Aiškus apibųdinimias reli
gijos rolės, kaipo j pavergi-

Religijamo priemones. > 
tuomi ir yra.*

susijatikč darbių neina mažyn. Pirk- 
negirdėtos rugiapjūtės. Be. darbuojasi labai išlėto.

I darbiai, neturėdami kur pri- 
F siglausti, nuo šalčio ir šiur- 
A pulio, kimšosi į tas pigias, 
I dvokiančias užeigas. Ir iš 

ten nėjo tol, kol “mūviu” sa
vininkui po prievarta “sve
čių” ,neišgabėno laukan.

Saušio Antros Rytas

Išąušb - sausių : antruos 
Svietas ‘išvydo’ tai, 

ko pirmiau nebuvo matęs, 
f Vitš 30^000 bedarbių- apsupo 

Fordo samdymo ofisą! Bai- 
> šiaušia minia. Svietelio vi-

liai darbuojasi labai išlėto. 
Ir kam jie skubinsis. Argi 
jiems rūpi, kas dedasi su 
tais vergais lauke ant ,šal- 
čio? Be to, jie turi pasi
rinkti vergus. Visų pirma 
išsirenka sveikiausius ir 
jauniausius. Paskui ištiria 
jų pasiiyžimą būti: ištiki
mais Fordo vergais* Kiek- 
yienhs tūrij prisiekti, kad jis 
neproįaus, ‘ neghlvbšj nezur
zės. Nuolankiai ir atsida
vusiai pildys visusvbosų pri
sakymus. Nepažini ir; nė- 
ijieškos jokios darbininkiš- 

Nieko

Coolidge’ius apie Religiją
Augantis revoliucinis A- 

merikos darbininkų judėji
mas drebina buržuaziją. 
Grūmojimai negelbsti. Ir 
štai buržuazija vėl kreipiasi 
prie savo senos, išbaidytos 
pagelbininkės—religijose Ji 
turi pagelbėti policijai nu
malšinti darbininkus ir pa
vergti juos. Prezidentas 
Coolidge pareiškė. sekamai:

“Visi gabumai i policijos 
del j palaikymo; tvarkos in 
teisių bus be pasekmių, jei-, 
gu liaudyje nebus prireng
tos dirVoš p a s i d a vi mf u i 
tiems įstatymams. Tą dir
vą negali priruošti valdžia!.

Bastiliją
1789 m., 14 d. 

Pąryžįuą, buv< 
varpų ^audih 
pasigirdo' ■ šauksmai. , _ _ _ 
Bastilijos!..;' ) Prie Bastili
jos!.'..” Ir tūkstančiai girą- 
kluotų žmonių maršavo prie 
neapkenčiamos tvirtumos— 
Bastilijos, kuri, apsupta 
augštomis sienomis ir gi
liais ravais, buvo Paryžiaus 
priemiestyje....’ Garnizonas 
tuoj aus atidengė ugnį į mi
nią, apie 100 žmonių likosi 
užmušta ant * vietos. Žinia, 
kad nuo kalėjimo sienų iš 
kanuolių šaudo į minią, su
judino visą Paryžių, Bur
žuazija tuoj aus pasiuntė ko
mitetą darymui pertaikos, 
manydama taip išgelbėti 
tvirtumą. Bet liaudis įnir
to, įsidrąsino ir pasiryžo 
kovoti iki pergalės. Atsive
žė anksčiau paimtas kanuo- 
les ir pasirengė, bombarda
vimui Bastilijos. Nusigan
do karališkas garnizonas ir 
pasidavė. , 

ii ? r ‘

Minia įsigavo į tvirtumą, 
atidarė “geležinius maišus” 
ir atrado pusiau gyvu§ po
litinius kankinius. Garni
zono nelietė, bet komųndan- 
tą ir*' gubernatorįų! nužudė. 
Bąstilijos ! paėmimas buvo 
vienas iš - žymių įvykių di
džiosios fraricūzų1 rėyoliuci- 
jos. ' ; v ’

D. M. Šolomškas.

Valandėlei apsistojau palei 
Hudšono upę, atsikvėpiau ir 
apžvelgęs apielinkę pamisli- 
nau, kad milžiniškas darbas 
stdvi prieš akis Amerikos ko
munistams išjudint, suorgani- 
zuot ir nurodyt kelius, kuriais 
ėidami darbininkai neišven
giamai turės apsimainyt rolė
mis, pasiųsdami buržujus ant 
East Side, patys gi užimdami 
Riverside Drive del gyvenimo.

Dimas Benamis.
X1I-25-28.

Amerikinei Partijai

■M/ •

&

t

sur tiršta. Daugybė alkanų, k°s organizacijos;
^daugybė apdriskusių. Kiti ^e.n(^ro neturės su komunis- 
dar vidutiniai atrodo, šalta, ^aiSt
sniegas! Jie trypia kojomis, 
nerimauja, akis išplėtę žiūri 
į ofiso duris. Visų jų vie-;
nas troškimas ir viena min-| p0 dviejų vilties ir ne- 
tig - gauti darbą. _ j kantrumo valandų samdy- 

Jie, šitie darbininkai, atė- mo ofisas užsidarė. Prane- 
jo amt turgaus del parsida- gta, kad “šiandien daugiau

Kankinimas ir Apgaudinėji
mas Vergą

vimo. Nereikėjo juos čia 
suvaryti. Jie atėjo “geruo-

£■( ju.” Alkana gerklė, tuščias

8
Į pilyas,juoda ateitis, čia juos 

suginė* Jie “laisvi” piliečiai.
| / Jie yra gyventojai socialise 

tų ir visokių oportunistinių

B
 paplavų garbinamosios de
mokratijos. Bet... jie gata
vi parsiduoti. Jie tik ištroš
kę laukia kupčiaus — Hen
ry Fordo.

- Yra ir tvarkdariai. Bedar-
[ bius sugrūda į tą daržą,

K. kur paprastai automobiliai^
esti sustatyti’ Dabar čia ^užgesytais troškimais, su ta 
alginiųųvergų turgavietėJ v' ’ *'1 ' " - -
ant lauko, po ,atviru damSateitnm . - > *

nebereikia.” Tik iki penkių 
šimtų vergų tenupirko. At
eikite rytoj ir poryt ir... dar 
vėliau. Vėl gal koks šimtas 
kitas bus paimta. Likusie
ji tūkstančiai vėl turėsite 
šalti, dantis sukandę neri
mauti, viltis ir trokšti!

O kas žino, kiek Fordui 
tų vęrgų reikia? O gal jam 
užteks kokio tūkstančio? 
Kur dėsis visi kiti? “ Jie tu
rės grjžti atgal namo, su 
žiauriai' sutrintomis ir su- 
•treniptomis. viltimis, su ne-

pačia tamsia, grūmojančiu I , • J •
b • • ; * 1 * * * • * 1* * ‘ ‘

gum, be jojdos pastogės, antį Tuo tarpų gaujos minios 
šalčio ir sniego! bedarbių traukia į Detaoitą

Prasid^jfeiių iš visM apielmkių. Bizjiis
Supirkinėjimas

< Minutos p prie “c
irsta ' valanda-1 šios,” - belaųkdšfįi ir begrįž- 

_ M? vjs / smar-: arnl prie': samdymo o f iso
- kiau krečia į susirinkusius kasdien, praleis juoš. Det-

- vergus. Jų kanttybė tuštė- roito biznieriams rugiapjū-
^.ja. Jų dantys sukąsti; vis tė* r ■ .
r garsiau gii^isi murmėjimas j Tai tau >. aukso, laikai A- 
. • Pagaliau® atsidaro sam- menkoje. ,Tai pavyzdis btir- 
| dymo ofiso durys. Ten su- žuazinės laisvės Amerikoje.
■ sirirtkę pirkliai, kurie yra 

(vadinami darbdaviais. Pra-i
1 sideda biznis. Argi nesma-
■ gu tiems pirkliams! friek 
? svieto! Tūkstančiai vergų

ir kiekvienas ištroškęs par-
F siduoti! Nė vienas neklaus 
į užmokesčio dydžio. Bile tik 
L jiems duoti darbo. Jie be- 
P jegiai nustatyti savo kainą, 
f Viskas priklauso nuo pirk- 
[ Jiu. Kiek Fopdas jiems mo

kės, tiek užteks!

Išgirskite apie Lenino ko
vą prieš oportunistinius nu
krypimus ; dalyvaukite . Le
nino mirties sukaktuvių .pa
minėjimo mįtingė sausio 19 
d., 1929 m., Madison Square 
Gardene, New Yorke.t

Partija ’ yra augščiausia 
forma klasinės proletariato 
organizacijos.—Leninas.

j

birželio, 
i išbudintas 
u.; ’ 'Gatvėse

: “Priė

NEW YORKAS KALĖDŲ RYTE
Giedras dangus, pusėtinai | tėvijos užpultų aš pasinau- 

vesu anksti ryte prieš saulei j dosiu.” 
užtekėsiant. “

Einant per .Williamsburgho 
tiltą iš Brooklyno į New Yor- 
ką, negirdėt miestavo kasdie
ninio gaudimo, pusėtinai ra
mu. Miestas vis dar tebe
snaudžia, rodos, nepajėgia is- 
bust nuo vakarykščio triukš
mo. Retkarčiais vienas 
automobilius prašvilpia 
vieną, tai į kitą pusę.

Pasiekus rytinę dalį 
Yorko, vadinamą East 
kur didžiumoj biednuomenė 
gyvena, rodos, gatvės per nak
tį nei kiek neprasivėdino, tas 
prišvinkimas, prirūgimas ir 
pelėsiai nepranykų per naktį, 
smirdės čia iki supuvusios ka
pitalistinės sistemos paskutinei 
'dienai, kada. Amerikos prole
tariatas atgiedos jai amžiną 
atilsį. *

Nors dar $ip anksti, pats 
tas. saldžiausias miegas prieš 
saulei tekėsiant, ypatingai ne
darbo diehoj ir dar kalėdų ry
te^ o viėndk’* nekiiriubs alkis 
jau išjudino*. Pirmutinė—tai 
katė užsilipus ant bačkos su 
išmatomis, tai viena, tąi antra 
priešakine koja pakąpsčius, 
pagais įkabinus išvilko is purr 
Vų kokius tai žarnigalius. štai 

užkampio pasirodė žmogus, 
paišinas, plaukais apžėlęs, 
.pupate apskretęs, nuskuręs, 
susivėlęs. • Ir jis prie tos pa
čios bačkos pripuolė, kurioj 
katė kojomis po purvus kap
stėsi. Jam prisiartinus prie 
bačkos su išmatomis, katė pa
sitraukė, užleisdama vietą di
desniam gyvūnui, kuris pradė
jo vartyt išmatas., kad suradus 
ką nors.

t s *
Praeinant užklausiau: “Gal 

kokių bakterijų bačkoj jieš^ 
kai?” “Ne bakterijų, bet 1$Q 
nors tokio tinkamo savo pil-

i Daė.jus iki Penktos Avenue, 
pasileidau augštyn miesto. Be
veik nuo 50-tos gatvės Penk
tos Avenue hoteliai ir namai 
turčiais apgyventa', čia jau 
visai skirtingas paveikslas. 
Nei purvo, nei bačkų su išma
tomis nematyti, nei smarvės 

kitas nesiJauria.
įaį ; lauko pusėj (ant šventorių)

Palei bažnyčias

New 
Side,

ką tokio, tai pirm negu brt-k

įtaisytos eglaitės, įvairiomis 
elektros šviesomis papuoštos. 
Palei kotelius eilėmis brangūs 
automobiliai su šoferiais “lau
kia savo viešpačių, kurie, ge
rokai įsismaginę ir įsikaušę, 
dabar apleidžia “Kristaus „gi
mimo” linksmus balius ir šau
nias kompanijas. Jie poromis 
išeidinėtą iš kotelių, turtuolės 
moterys nuogomis blauzdomis, 
apsigaubę brangiais kailiniais, 
vedinos po ranka > savo arba 
svetimais, turčiais vyrais^ man
dagiai tarnaujant durų ’'darinė
tojui, įsėda, į L automobilius, 
švilpia vėjo greitumu į- savo 
brangius, ‘divonkis išklotus ir 
patogiai įrengtus' apaį’tnie ritus, 
kur jų laukią minkštai, pūkais 
padabintos. 16v^s ir ’visa eilė 
tąfnų-tarhaičių, (&urie nurengs 
ir paguldys (jei katrąs arba 
katra iš nuovargio nepajėgs 
atsigdlt) ant poilsįo.

Per 'Central Parką pasukau 
į West-, Side, vadinamą River
side Drive, palei Hudson upę. 
Čia vietza nuošali nuo triukš
mo ir miesto bildesio, kur New 
Yorko buržuazija (nusikama
vus po kotelius ir visokius 
linksmybės kliubus) ramiai 
sau pasilsi. *; *

Čia net užveižda, arba tam 
tikras inspektorius nuo miesto 
gatvių ;yalymo department©, 
ryte ėidąmas gatvėmis 'kiek
vieną' išmatoms bačką, atL 
dengęs dangtį, pąžiųri ir nosį 
įkišęs j pauosto, ar neužsiliko

matų ir pelenų vežikai, kurie

* » A *} f •
y? r
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Dar daugiau, Politinis Sekre
tariatas mato reikąlingu (būti
nu) pareikšti, kad jis gins ma
žumą nuo bile kokių organizaci
nių priemonių, akreiptų prieš 
ją laikė diskusijų.

Kad užtikrinti pakankamai 
laiko delei diskusijų, Politinis 
Sekretariatas toliau nutarė, kad 
“partijos vadovybei patariama 
atidėti partijos kongresą iki va
sario mėnesio, 1929 m;, ir ati
daryti partijos diskusijas 
pradžia gruodžio šių rųetų*’ 

Atidėdamas parti jos; kongre
są, Politinis Sekretariatas nori 
suteikti visiems partijos na
riams pakankamai ^progos išr 
lukštenti ir nuodugniai išdisku- 

Tame pareiškime C. P. Ko- šuoji visas ‘problemas, lieČiaą- 
mitfetas neišdėsto aiškiai prieš?’ 
partijos narius Pasaulinio Kon- į 
greso tarimų, jojo padarytą 
kritiką delei amerikinės parti
jos dešiniųjų klaidų ir delei jo
jo pasiūlymų padidinti proleta-' 
rinę sudėtį partijos vadovybės, i
Kaip jau jums žinoma, vyriau-j CENTRO PILD. KOMITETO 
sias įsakymas visoms sekcijoms? PAREIŠKIMAS DELEI KOM- 
o ypač amerikinei partijai, yra|lNTERNO LAIŠKO KOMITE- 
tame, kad būtų, daugiau savęs: TUI IŠ LAPKRIČIO 21 D. 
kritikos, betgi C. P. Kom. parei- j  
škimas tiktai pažymi dešiniojo 
sparno klaidas, kurias kongre
sas kritikavo. Kom. nebando su
teikti smulkmenišką analizą tų 
klaidų ir parodyti partijai, kaip 
jas nugalėti. To absoliutiškai 
neužtenka. Vietoj to, pareiški
me yra tam tikro nepateisina
mo savęs pasigyrimo, pavyz
džiui, cituojant kongreso tari
mus kaipo “pergalę” del parti
jos.

Ypatingiausį to pavyzdį 
tome sekamam pareiškime, 
ris yra jūsų deklaracijoj:

Opozicija padavė reikalavi
mą, kad kongresas pasiustų 
atvirą kritikos laišką mūsų

Pild.

aplai-

Lapkričio 21, 1928. 
Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partijos Centro 

Komitetui:
Brangūs Draugai:

Politinis Sekretariatas
kė “Daily Worker” už spalių 2 
d., kuriame telpa keturi doku
mentai, kurių tarpe yra ir ilgo
kas pareiškimas, išleistas varde 
Centro Pild. Komiteto, ir už- 
vardytas “Kominterno Tarimas 
Amerikiniu Klausimu.” Politi
nis Sekretariatas atkreipia Cen
tro Pild. Komiteto atydą į klai
dinančius statementus, esančius 
tame C. P. Komiteto pareiški
me.

Nuovargis, Kaipo Ligos 
Apsireiškimas

•... B.. i

Nuovaiįgis^ i yra žmogaus
aršiausias! i įriešaš. i Dabhrj 
nekalbame apie nuvargimą 
nuo sunkaus darbo. Nuo
vargio nuodai susirenka 
žmogaus kūne nuo nuobo
dumo, neinteresingumo, per 
didelio proto jveržimo ir rū
pesčio. Ne tik surikus dar
bas mus suvargina. Jeigu 
kasdien sunkiai dirbame, 
tas darbas suvargina mus, 
bet miegas ir poilsis pagelb
sti gamtai išplauti nuovar
gio nuodus. Nuobodumas 
ir rūpestis greitai veda prie 
nuovargio. Mechanikas, par
ėjęs namon, po sunkaus 
darbo, permaino visas savo 
mintis, truputį pasilsėjęs 
eina kur nors pasilinksmin
ti. Bet tas, kuris peT dieną 
sėdi prie rašomojo stalelio, 
vakare turi atlikti kokį nors 
fizinį darbą, kad nuvarius 
kraują nuo galvos į kitas 
kūno dalis. Permaina pa
gelbsti sveikatai.

1 Ne tik miege rasime , pa
silsėjimo. Poilsio ir: pasi- 
linksihiriimo suteikia vaikš
čiojimas, geros knygos pa
skaitymas, Josimas...įvairių
'žaismių. Be.t katras iš tų 
daugiausia' pri^elbės; prigu
li nuo to, ko kūnas * reika
lauja, del gerai balansuoto 
fiziško ir protiško gyveni
mo. Žmogus, kuris per die-j 
ną labai susirūpinęs, par
ėjęs namon, neturi kalbėti 
apie savo užsiėmimų, jo rū
pesčius, apie jo darbą, ir 
tt., nestudijuoti sunkias pro
blemas, kurios reikalai! j a- 
gilios koncentracijos.

Šeimininkės nuovargis yra 
ne tik nuo darbo, bet ir nuo
bodumo. Gaminant tris val
gius kasdien, siuvant dra
bužius, mokinant vaikus, 
sugadina geriausią ųpą. Ant 
lauko pavaikščiojimas, pasi
važinėjimas, kelių savaičių 
vakacija, tie yra geriausi 
vaistai šeimininkėms — ir 
namai bus daug linksmesni.

Nuovargis pirmiausia pa
sirodo nekantrumu, greitu 
įerzinimu ir nerūpestingu
mu, Kuomet kas pasako, 
kad tavo vaikas tinginys, 
arba pątsai taip marįąą 
tada laibas kreipti atjMįįf 
kiek valandų miegą, k| wal- 
gd^ koks jo protinis veiklu
mas. j Jeigu netinkamai vai
kas valgo, tai' tuoj pristinga 
energijos ir kantrybės.

Jeigu 'žmogaus kūnas ne
tinkamai maitinamas, jis ’ 
negali atsikratyti nuo džio
vos ir kitų užkrečiamų ligų 
gėmalų.; Reikia dirbti Hk problemas „„.„o,
pakol pavargstame, bet sau- prieš dešinįjį pavojų viduje par-

tijos ir'Socialę reformistinę įta-i 
ką tarpe darbininkų. i Negras Profesorius Pallfcū

Politinis Sekretariatas bijo,! $100,000 Kolegijai
_____  ė'

gokimės galvbs skaudėjimo, 
nerviškumo ir piktumo. Tie 
ženklai yra pavojaus ženk
lai.

ma-
ku-

čias Amerikos DarbiniYikų_(Ko
munistų) Partiją. • - ? •
Su komunistiniais linkėjimais,;

Komunistų Internacionalo < 
Pild. Komiteto Sekretariatas. ,

Kominterno Politinis Sekre
tariatas atsiuntė laišką Partijos 
Centro Pild. Komitetui, šis 
laiškas telpa augščiau. Centro 
Pild. Komitetas pasiima sau už 
laisvę šį laišką perduoti ne tik 
Komiteto nariams, bet visiems 
partijos nariams, idant tinka
mai supažindinti juos ir padėti 
jiems tinkamai suprasti santy- 
kius tajrpe partijos ir Komunis
tų Internacionalo.

Centro Pild. Komitetas pri
ima ir užgiria Komunistų In
ternacionalo padarytą kritiką- 
šiame" laiške be jdkių išimčių 
(rezervacijų). ’ ...j

Paskutinis Centro Pild* Ko-
partijai h- kad permainytų jos miteto prapiėstas 'posėdis ’ (ple-

1 _1 šis reikalavimas L __ - •- y - ■
tapo atmestas. . Kongresą^ to |be jokių rezervacijų. Tačiaus 
nonarlaro __  luini vra ičraičlro '-.i , , • -r-.-!*!_____ .___

vadovybę. šis reikalavimas numas) užgyrė šitą visą laišką
nepadarė — tatai yra išraiška 
pasitikėjimo Centro Pild. Ko
mitetui. x Kominternas tebesi
laiko politikos palaikymo poli
tiniai dabartinės partijos va
dovybės.

j Toksai suformulavimas gali 
lengvai privesti prie išsiaiškini
mo,' kad kongresas atvirai pa-Atokių formuliacijų, kurios yra 
reiškė savo pasitikėjimą didžiu- nepakankamai aiškios ir nepa- ..

Bet kankamai griežtos ir tuo būdu 
Kongresas susilaikė klaidinančios, šiame pareiški

me Centro Pild. Komitetas ne- 
kitą grupę. Tuo pakankamai pabriežė kritiką de- 

klausimu niekur nieko negalima šiniųjų klaidų partijoje ir be
rasti kongreso tarimuose.

Politinis Sekretariatas savo 
laiške už rugsėjo’ 7 d., 1928 m., 
vadovavosi kongreso, tarimais, 
pareikšdamas:

Politinis Sekretariatas yra 
tos nuomonės, kad kaitinimas 
prieš didžiumą partijos Centro 
Pild. Komiteto, kad jinai at-j 
stovauja dešinę liniją, yra ne-' 
pamatuotas. Politinis Sekre- j 
tariatas nenori tuomi pasakyti, 
kad tūlų klaidų, jų tarpe ir 
dešiniųjų klaidų, nepadarė 
viena, taip pat ir kita pusė. 
Sekretariatas mano, tačiaus, 
kąd/šitą, taip pat ir kitus gin- 

;įijj^mus partijos klausimus, 
>gęriąusia bus galima išlukšr 
fditi ir išspręsti Amerikos 
Darbininkų Partijos būsimam 
kongrese.- _
Kongresas pabrėžė, kad ame- pratimu, skirtumo veik nė-

vyriausias pa- ra. Gi žodyje vadai jsįu gi*
. yra dešinysis pavojus. H būt komitetas’ grupe arWT' 

Būsimas partijos kongresas tu- net- visa (tam t}kra) 
n ištirti objektyvus dcsimojo, j j- y 
pavojaus šaltinius ir kovą prieš į* . fc(>|ĮktVvg nW '* 
ų,_ diskusuojant visas partijos11 Kuy

: taškaregiu kovos Be.
Sodieti®

Fosterio-Bittelmano opozicija 
atsisakė balsuoti už įnešimą, 
užginantį be rezervacijų šitą 
Kominterno laišką. -• ■ .

Kominterno Politinis Sekre- ' 
tariatas yra teisingas, sakyda
mas, kad Centro Pild. Komiteto 
pareiškimas už Spalių 2 d. turi

mai kaipo prieš mažumą.
taip nėra.
nuo pareiškimo savo nuomonės 
už viena ar <■

numą greičiausio praplėtimp 
proletarinio turinio partijos Va
dovybės.

Centro Pild. Komitetas ap
gailestauja, kad jojo pareiški
mas Iš spalių 2 d. padarė įspūdį 
save pasigyrimo.

'(Tąsa bus)

Klaidos Atitaisymas
______ I '

Gruodžio 29 dienos “Lais
vėje,” straipsnyje; “Dar 
apie Meno Kritiką,” išspaus
dinta: “Vadas ir ‘žvaigžde*- ’

kai.”
Turi.būt: “ Vadąiir ‘žvaig- 

ždė’-vadas.” Tarp vado ir 
žvaigždės-vado, v mano su-

rikinei partijai 
vojus

kad tie įvairūs apribojimai, ku
rie yra išdėstyti jūsų pareiški- Nashville, Tėnn.,—

,me delei diskusijų, ypač aki- šorius. James Dalias Burinis, 
vaizdoje dabartines padėties ju--g2 metu amžiaus, hegrąg, 

Imperiąlizmas yra pasku-kuris,numirė.gruodžio 9 X. 
ii«, kanitalwmh UfrfcnfcJ id ngai iš a sk intiji^pa- pajyj0 Fisk’ Kėlėju Siti

> T . ... .... riMii diskusijų laisvės. Politinis $100,000.Lenino mirties ;pammeji*^ekl.eteridtas\lutar6 ,av *
mo mitingas /saugiu . Į9 d„ rinkime iapkti;„ 
1929 m., Madison Square “būtų pilna diskusiją laisvė ri- 
Gąjfdęnė, bus: drauge ir rni- bose Komunistiį Internacionalo

“ ■ S“” —1
jo susi-

ičio d., kad

paliko Fisk Kolegijai

Dalyvaukite Leninį 
ties ketvirtametini^thfe pa
minėjime Gausio 19- O 1929 

prieš' i?ręsiantįcnaują įtarimuose ir ’partijas konstitu- m.; Madison Square

.<4

imperialistinį karą. icijoje. svetainėje, New Yo:
dęn



adienis, Sausio 4, 1929 v
-- ‘ > --- ---------------------------------- -

Puslapis Trečias
—■-■■■■-J -,'■■■ ■ ?^ggg

TONO IR APRINKĘS gramą, bet kad programa bu-| 
. ' > vo ilga ir jau vėlus laikas bu

vo, tad pasitarus su choro mo
kytoju ir valdyba sutikta, kad 
choras nedainuotų.

Į šį koncertą atsilankiusi 
enrasčio “Laisvės” Meti-; publika, kiek teko girdėti, bu-i 

nio koncerto ' vo pilnai pasitenkinusi.
. ' Publikos buvo prisirinkusi griauta ir 

todžio 16 d. pas mumis pjįnutė Lietuviu Svetaine i

ŽINIOS'
JTH BOSTON, MASS.

jo byrėti. Darbininkas aplei
do dirbtuvę. Bosas nuolatos 
su darbininkais pasielgia pa
našiai, bet tik su tais, su ku
riais mato, 
elgtis.

nusiėms draugams: J, Baltru
šaičiui, J. V. Klastaičiui, S. 
Labiakai, P. ir O. Baltrušai- 
čiams, S. ir M. šiurnams, K. ir

ir J; Andriui, taipgi C.- ir S. 
Petruliams!. ; ; , ' i •

J. K. Dečkus.
Koch Hospital, Div. 8, Room 

kad galima taip M. Aidužiams, P. Stankevičiui • 3, Koch, Mo.

Buvusi Carnegie rolmilė su-!
• naujai perstatyta, i

.odžio 16 d. pas nnnnis piI‘n“« uetu^" s=FT SKAITYKITE—ŠVIESKIT ĖS—MOKYKITĖS
puikus koncertas, kūno kad visus susodinus reikėjo at- • _ JI f V Y • X < T • — > » u

CASTON ROPSEVICH $1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gaust ivisokių 

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

! Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenor< 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- 

i si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii- 

, 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 katalogų. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
mieštuose. ' ,

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

greit užbaigs, taip greit pra-■ 
dės dirbti ir bus vietos del 500 1 
darbininkų. Bet dabar, kuo-! 
met jau užbaigė, tai nei 
darbininku nedirba.

! Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

Lietuvos Politemigruntų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai

p . v i i-j, v. r gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma
iries kaiecias eta dievo nni-: tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė

j prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex-- — - - - •- • • •* ’ ■■ J v t 
Bet jis neturėjo nei prakeikto keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
cento, be kurio negali nei die-1 puslapiu. Kaina ...i........................................   20c-

bed^rpasiXn-! ‘ Kų Mes Matėme Sovietų Rusijoj 'y
____ _____ _ „--------- -----  . r........... ............ ................ 

’as šiuo sykiu Internacio- syti dar geresnę programą irilerį nusipirko dievo pyragų, 
negu sutraukti dar didesni skaičių!................. Nuo Krosnos Cilto.'

TaiPKi ir! publikos. * ---------------------

CLEVEUNDO ŽINIOS
girnų, tik reikia energiškiau ' ______

vo gerai'ir gavo smarkių plo- darbuotis, reikia geriau gar-' 
jimų nuo_ publikos. Seserys isillti. šį koncertą galima pa- 
Paulikoniūtės padainavo pui- vadinti pavykusiu. Laisvės 
kių duetų ir gavo daug aplo
dismentų. Mūsų Paulikoniū- 
tės vis žengia ir žengia pir
myn duetų dainavime. Jos 
jau daug sykių yra dainavu
sios 
jos 
Mes 
sens 
diąnraščio “Laisvės” koncertą 
Brooklyne.

-IT Sabaliauskas, tenoras, 
dar nelabai senai pradėjo, bet 
jam sekasi kaip senam daini
ninkui. • Jis smarkiai žygiuo
ja pirmyn ir jei vis lavinsis, 
penustos energijos, tai padarys pši u o klausimu parašysiu pla- 
gerą progresą ir gali tapti žy- čiau). 
miu dainininku. Jis patiko 
mūsų publikai ir gavo nema- ir visoms, 
žai aplodismentų.

Marė Banevičiūtė ir Alber
tas Potsius labai puikiai pa- 
griežė smuikų duetą. Mūsų 
publika, matyti, myli ne vien 
tik dainai bet ir smuiką, nes 
jiedu gavo aplodismentų ne
maniau, kaip gerieji daininin-

dis dienraščio “Laisvės”
'tojų* ir rėmėjų laukė:
iant. Koncertas visais 
giais buvo pasekmingas.
►grama buvo įvairi, tur-
ir puiki. Pirmiausiai ant 

ramos pasirodė Laisvės 
•as su savo nauju mokyto- 
rg. M.. K. Bolių.
inavo Internacionalą i" 
o dar kelias daineles. Dai-
> labai gerai. \ patingai | tais rengdami dienraščiui “Lai
ma buvo pastebėti, kad|svej»» koncertą galėsime sutai-

nešti dar daugiau kėdžių.
žmonių matėsi ne tik bosto- 

niškių ir priemiesčių, bet taip
gi ir iš kitų kolonijų, kaip 
tai—Bridgewater, West Lynn, 
Lawrence, Lowell, Montello, 
Waltham, Norwood, Fitch-1 zikantas nešiojo plotkas.

Įnešė pas vieną gerą kataliką. ' kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos irIburg, Nashua ir kitur.
Choras' Reiškia, dienraštis “Laisvė” 

ir turi pasekėjų ir rėmėjų mūsų 
-j apielinkėje ir sekančiais me-

, sudainavo* geriau, 
. .a nors pirmiau. r~ 

kitra dainos išėjo pagirtinai 
puikiai.

V. Tumanis, tenoras, daina-

mūsų publikai ir visada 
pasilieka visų mylimos, 
rekomenduojame d d. se- 
Paulikoniūtes į sekanti

Baigęs Philadėlphijos muzikos kon-
, . .. . . . .. ...... I ^ervątoriją, duoda lekcijas ant smui-

no pinigu ir už bedieviška dot1 Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
• ’ \ i ekonomine ir politinę padėtį Sdvietu Rusijoje. čiW rasite apie I tų gferais smuikininkais, kreipkitės i'• v .t -t y i t . - - mpne, o gausite tikrai profesionalę

v. . . ’ pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:; gražia, vau- . 4715 N 5th Streef
]5į PHILADELPHIA, PA. i

Seredomis ir kętvergais: - ‘
1218 So. l()th St., ęąmden, N. J.

Choras turėjo vykusių paren- (;r(jjna 
girnų pereitais metais ir šiais 
metais. Mes. turėjome gerų 
praktikų rengime prakalbų ir 
jau iš to galime pasakyti, kaip 
galima surengti sėkmingas 
prakalbas ir kaip galima to
kias pat 
ant blogų

Viskas, 
tone, tai 
kvėpimo, 
svarstymo mūsų veikimo. Rei-’ 
kia daugiau linksmumo, dau-1 
giau vilties ir sutartinumo sa
vo tarpe (Kitą sykį vien tik

■ ekonominę ir,politipę padėtį Sdvietų Rusijoje.
1 unijų struktūrą Sbvietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jif algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; „ 
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas.

! Knygelė iš ,64 puslapių. Kaina......................:................... -Z.
i

. . i Priešfašistine Vienybe
Tarpt. Darbininkų Apsigyni- > priešfašistinės Kovos'• Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 

mas rengia didelį bazarą, ku- į žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
ris įvyks 23 ir 24 d. kovo, Į straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą.

l Svetainėj, 6021 St. i Kaina...................................    15c
Clair Ave. Kad geriau prisi-:ir i ! i n . r n-i • • n » .
rengus prie bazaro, jau dabar p autos V adus A. Smetona—Jo bebrai ir' Darbai

i reikia pradėti darbuotis. Tam i čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
___ i šaukiama konferencija, i IJetuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 

kuri įvyks 14 d. sausio, 8 vai. 1 su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą.
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina..................    25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir: Čiarnjo. Lab.ai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 

! poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
j laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
j.Knyga iš 128 puslapių. Kaina.......................................... ..35c

Revoliucijos Giesmės :
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina ........................... '.35c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.
i • i ' ; ■ i ;

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu l
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su -reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pie’riu ; ’

Nuo Krosnos Cilto.'

LIETUVIS GRABORIUS

, • - C vakare, svetainėj 226 W. Su
pi akalbas surengti per,or Avė., kambarys 306.

pasekmių. Visos darbininkiškos drau-
ko leikia So. Bos- . gįjos jr kuopos kviečiamos da- 

daugiau liueso atsi- ]yVauĮį šioje konferencijoje, 
liuoso n i imto ^ap- rp0(jei pasistengkite išrinkti 

delegatus ir atsiųsti į konfe
renciją.

Org.-Sekr. Carl Hacher.

ST. LOUIS, M0.
Padėkos Žodis Draugams
Širdinga padėka draugams 

už manęs nepamiršimą ligoni- —. > . ...... . •

Dar noriu paačiuoti visiems 
padėjusioms man 

rengti šį koncertą. Vėliau pa
rašysiu, kas kaip padėjo dar
buotis del šio koncerto, šiuo;nėję esant, kuriė, išskyrus ki- 
sykiu to dar negaliu padaryti, j tokias dovanas, dar suaukojo 
nes dar yra daug nesugrąžintų. Ismulkpinigių viso 5 dolerius, 
tikietų ir jų tarpe gal bus ne-Į kaipo kalėdų dovaną, del po- 
maža ypatų, reikalingų prie; pieros ir štampų.
priskaitymo dirbusių del šio! Dar sykį ačiū mane atsimi- 

|koncerto pardavinėjime tikie-,'------------------,---- - ---------------
Ona1 Banevičiūtė, soprano, j tų- --------—-j

Visų, kurie dar negrąžinoteĮiį _. . _ n , « « I
prašau grąžinti juosi į Lietuvaite rotogranste i

dar> jauna mergaitė, taipgi ir 
jauna dainininkė, puikiai pa-.tikietų, prašau grąžinti juosi 
dainavo jr jei lavinsis ir ban-j^a\P galint greičiau, nes ne-į 
dys dainuoti, bus gera daini-iĮgalime užbaigti raporto, kol 

(ninkė. į t '
F. Stankūnas tik pasirodė (kų. 

ant estrados ir užgriovė delnų j 
plojimas. Jis savo stipriu iri 
išlavintu balsu puikiai daina-i 
vq ir buvo iššauktas publikos' 
po kelis sykius padainuoti 
daugiau. *

K. Menkeliūniūtė taipgi bu
vo patikta smarkiais plojimais Į 
ir gražiki savo stipriu ir pui-j 
kiai išlavintu balsu žavėte ža- jš__________ t
vėjo publiką. Ji buvo publi-■ einant gatve, išvirto tūlas tau-!

• užbaigti raporto, kol
Ji mūsų publikai tiko, j neturime visų tikietų ant ran-. 

“ • • - ' “ i
A. P. Taraška.

i Lietuvaitė Fotogrąfistė i
Fotografuoju, Didinu ir Numalia-1 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną 
nedeliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.

ir i

PinSBURGHAS 
IR APIEL1NKE

MARGARET A VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., |

PUBLIC SQUARE J
WILKES-BARRE, PA. I

Kalėdų išvakariuose išėjau j 
stubos nusipirkti kumpį. Be-! * f F P A I PATAIYAT' 
ion! rrofiro ffilao foil- 1 ** * * Vi *

kos iššaukta dar keletą daine- *tietis iš minkštų gėrimu krau-jTaip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
lių padainuoti. tuvėlės ir jau toliau negalėjo užlaikytojas Restorano po num. 999

MnrS Ranpvičinf p nnikini ir r.i,x __ : Brooklyn, N. Y. GERAIMarė Banevičiūtė puikiai ir eiti, nes kojos atsisakė galvai 
tikusiai pagriežė smuiko solo., tarnauti. Norėjo vargšas at- 
Reikia pasakyti, kad d. Bane-įsiremti į.stulpą, bet jiepataikė 
vičiūtė bene tik yra viena_ iš įr parkrito ant žemės. Kadan- 
geriausių smuikininkių mūsų j gį mėsinė krautuvė ten pat 
apielinkėje. Ji jau turi pa- ( buvo, tai užėjęs į krautuvę pa
siekusi augšto mokslo savojsakiau, kad lauke kankinasi 
profesijoje ir dabar vis dar i tautietis. Krautuvninkas išėjo 
mokinasi, vis lanko Naujosios pažiūrėti. Pasirodė, kad tai 
Anglijos muzikos konservato-Į j0 pažįstamas. Kaip tik pa
riją Bostone. Ji Bostono pub-jmatė krautuvninką, tuojaus 
likai labai patiko ir buvo iš-| pradėjo šaukti: “Mylimas 

įta po kelis sykius daugiau juozuti, gelbėk mane, nuvežk 
^smuikuoti. namo, aš tau pabučiuosiu, kur
Prieš pertrauką dd. V. Tu- tik norėsi.”

nanis ir J. Sabaliauskas su- į Einu toliaus. žiūriu, kitas 
'ainavo duetą. Jiedu sūdai- tautininkas įkritęs į italo su- 
avo labai geraii ir publikos statytas eglaites ir ten ilsisi, 
aukiami turėjo dar daugiau i poliCmanai suka aplinkui. Pa-
adainuoti. f r <
Į Baigiantis koncertui dd. F. 
lankūnas ir K. Menkeliūniū- 
j padainavo duetą; jiedu 
tiv^vo puikiai ir publika ne- 

’jo jų paleisti nuo estra- ii zl n i restra- 
esa> jiedu sudainavo 
lę tuzino dainų, bet 
vis dar trukšm ingai 
reikalavo, kad dau-čfr ir 

t padainuotų. . 
>na Bal"" 
7»kiūtė, 
amos akompanavo 

luikoriams 
ano '-solo.davS

gabaus, paėmę už kojų išvil
ko laukan, pašaukė vežimą ir 
nuvežė tą vargšą ant nakvy
nės, o paskui 
keti penkinę.

turėjo* užsimo-

moterys darbi- 
lapkričio buvo 

žmonių

N. S. dalies 
ninkės 17 d. 
surengę vakarienę, 
buvo daug ir pelno, kaip gir- 

! dėjau, liko apie 60 dolerių, 
iūtė ir L. Zaba-i^g laukihu, ar jos parašys 
.nistės, pasiniai-1

daini-
ir po

Jos
publi-

ilikaitis akompana- 
liūtėms. Jis visada 
ittsų ,i parengimuose 
mūsų veikimui.pagelta

Dar turėjo dainuoti Laisvės 
toras ir užbaigti vakaro pro-

apie tą vakarienę, bet spau
doj nieko nesimatė. Abelnai 
gerai būtų, kad jos parašytų 
apie savo veikimą.

Libel rolmilė pradėjo dau
giau dirbti. Bosai su darbi
ninkais elgiasi labai žiauriai. 
Vienas darbininkas padėjo ne 
vietoj kokią ten geležį, tai bo
sas ir drožė jam į žandą taip, 
kad net ašaros iš akių pradė-

PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko, po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo m'ano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa-- 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
■ 187 Oak Street, 

Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 

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

St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Roikauskas, 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 dai^ 
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, 
Kliubuo«e, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
Eareikalavimo visur į kitus miestus 

iznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

JONĄ

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

Tel

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So, Boston 0304 W.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

‘LAISVĘ”

Pas itarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir motery 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 1601 ST, N.Y.

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

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

Ąiaučiinais ii įčitodny put; looi uinniiu |/ihullhiu pu*
Klausimai yr$ anglų ir lietuvių kalbose., ,Ją persiškai- gr 

tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi-5; rnnn'oc ' n ctrr ei m ? n n _r?rengęs prie egzamino. Kaina tik*............................

.i

Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių, čia,rasite, kokias pasląp-

25c

tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “duše- 
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ............................................20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

I

Moteriškė, nežinanti apie /lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai, apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ..............................................................$2.00 S

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumu šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina............ .

Įžanga į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir piažiaųsia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. - ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosąvi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais..............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ................................................................. $1.50

W W VfVmVMH-VHH- WWW
į Bell Phone, Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS
GRABORIUS 

ir 
BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST.

— t.T

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 

(Iš priežasties daugumo stako parduoda-
| me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
ll statome į namus visoje New Yorko ir 
I Brooklyno apielinkėje.

_ __ i | Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
^2 o6l|me daugybę puikių rakandų del pasirin- j 

J kimo. Užeikite ir persitikrinkite. į

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

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.
■ ■■■' ••■■■■---------------------------------------------------------- j-—  >

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues 

Telephone, ęreenpoint 2372

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



■ ■ >■ ■ ■■

Penktadienis, Sausio

Nors keli mė

nu i valsčių.s Raudu, kejiuį 
žmones, čia' ponai šu , mani
mi vėl nenori kalbėti ir jau 
matau, kad reikės pasilikti vėl 
“rytojui.”

Pradėjau

i.irrWTTnffBmrr m... i T;ir-r
parašytį plynių. Aš’ pa- 
klausiau, ar galiu pats tą dar
bą atlikti. Man pasakė, ka<d 
yra tam tikras žmogus, kuris 
tuom darbu užsiima, ir liepp 
kreiptis prie to žmogaus.

Buvęs mūsų eftorvedis ;Mar- 
tinkus, kuris čia norėjo jau
nuolių kuopoj įvesti fašistinę 
diktatūrų, jau apleido mūsų 
miestą, nuvyko į Jungtines 
Valstijas. Jo pagelbininkas

^ąkitskiųt« pavartota -. Ka 
kitskiūtė; vietoj; Povilaitytė— 
pavartota Pov'itaitutė. Visi lo-

kaip r Radiolas ąęgal^jo 
Kas tik svetainėj buvo, 
kalba girdėjo.

girdėt, 
visi jo

ryti. Pagalįaųs, prislinkau prie 
raštininko, įkišau* ranką į ki
šenių ir truputį .prisįįenkiau 
prie jo. Jis atsįsųkp. Tuo 
tarpu ištraukiau savp ranką iš 
kišeniaus ir įkišau raštininko 
kišeniun. Raštininkas ^atgijo. 
Tuojaus pasakė, kad kiti turi 
palaukti, nes jis privalo grei
čiau mane ątleisti.

Kaip bematant asmens liū- 
dymą parašė ir man įteikė. 
Dar pamislijau, ar man nerei
kės daugiau reikalų su vals
čium turėti ? Mat, aš ištraukiau 
iš savo kišeniaus ištrūkusį gu- 
ziką iš palto ir įkišau jį rašti
ninko kišeniun, •

Taigi, valsčiuje pagelbėjo ir 
pasakė, guzikas. Dabar susidūriau su

nėšiai, kaip aš apleidžiau Lie
tuvą, vienok noriu parašyti 
kai kuriuos dalykus.

Pradėjus rengtis važiuoti iš 
Lietuvos, reikėjo gauti asmens 
liūdymas. Pirmiausiai nuvy
kau valsčiun. Perstačius da
lyką, tuojaus liepė eiti pas ku
nigą ir ten gauti.

Ką darysi. Einu kleboni* 
jon. Kaip tik kunigui persta
čiau dalyką, tuojaus jis pra
dėjo rėkti, kad ne jo čia da
lykas ir ėmė plūsti, kad para- 
pijonai neduoda jam ramumo, 
jis negalįs pasilsėti ir t. t.

Gavęs nuo kunigo pipirų, 
vėl einu į valsčių ir perstatai!, 
ką man sakė klebonas. Tuo-( 
met valsčiaus ponai 
kad jau pirma valanda dienos, apskričio, ponais. Ten turėjau 
o jie dar turi vienam žmogui kreiptis .naujoku ėmimo komi- 
pasą parašyti ir kitam liūdy- ’sijon.. Bet Čia jau 
mą del karvės pardavimo, to- galėjau padaryti 
del liepė ateiti rytoj. (reikėjo pinigu.

Nuo mano vietos gyvenimo ponai imprilęid:.ja ž) 
geras kavalkas. Bet ką dary- savo kišeniaus. ? kur; 
si. Sulaukęs rytojaus, vėl ei- Įima guzika .’dJti.

KELIONE KANADON

nieko ne
su guzikais, 

Mat, didesni 
ogu prie 
būtu ga
na liepė

Pildau įsakymą. Parašė pra
šymą ir pareikalavo, kad už
mokėčiau ; jam dešimtį litų, 
tuomet jau bus viskas gerai ir 
jokių trukdymų nebus.

Užmokėjau dešimtį litų ir 
viskas buvo gerai, nuo apskri
čio viršininkų gavau reikalin
gus dokumentus.

Aleksinės Dzūkelis.

TORONTO, CANADA
Sulaukus žiemos sezono 

pas mus prasidėjo didesnis vei
kimas. ' ? 1 "

Gruodžio 15 d. buvo sureng
ta pramoga ir joje grajino lie
tuvių orkestras.

Visos draugijos, išrinko ko
misijas Įsteigimui viešo knygy
no. Tik Joninė neprisidėjo 
prie šio taip svarbaus darbo, i 
Mat, tai draugijai apšvieta ne-l 
nueina.

ir

irij'tiiias darbas tų draugi-1 
(irios darbuojasi įsteigi- ' 
L -1 .7o-\z ti i

kii\:'ji, slapta per užpa- 
. t\ ę, suspėjau pasiųsti 

tu* randuos, po slapyvar-
Bet ir ten 

nevidonai sekė mane vienas “aniuolas sar
gas”. Sėdant laivan, vėl žiūrėjo daktaras.

Šis laivas, palyginus su pirmuoju, at
rodo milžinu. .

8 d. birželio 10 vai. ryto mūsų Cunard 
linijos laivas “Antonia”, atsitraukė nuo 
kranto kiton pusėn ir, paėmęs daugiau ke
leivių, 7 vai. vakare išplaukė Atlantiko 
okeanam Oras tamsus, miglotas. Jūra bis- 
kį nerami; kutena silpnas, švelnus vėjelis 
paniūrušioj jūrų gamtoj. Žmonės ant lai- 
70 denio užinteresuoti nauja kelione, čia 
pasijutau nustojęs daugelio draugų, kurie 
liko Anglijoj kitiems laįvąms, bet vėliau 
suradau1 naujus. Britanijoj prie Škak- 
l.and (?) įsėda daugiau keleivių 3-čios kle- 
sos, kuriuos geriau patalpino ir m 
kaip edropječius neanglufc.' y * 1

Skambutis, vjakanehen L Valgoįnojoj

_ o į Jungtines 
Jo pagelbininkas 

i vienas, 
darbą pirmyn— 

šmeižia komunistus ir visus 
pažangesnius darbininkus. Tik 
visa jo nelaimė, kad vietos lie
tuviai jau pradeda suprasti to
kius gaivalus ir neklauso jų 
šmeižtų.

. Gruodžio 16 d. įvyko Sūnų 
ir Dukterų Draugijos susi
rinkimas, kuriame kilo 1 la
bai didelis lermas. Mat, na
rys Ražaitis pradėjo jieškoti 
priekabių, kodėl Draugystė 
jam neišmokėjo pašelpos. Ir 
vieton tą dalyką rimtai ap
svarstyti ir išrišti, daugelis na
rių iškrypo iš vėžių ir iš tos 
priežastiefe kilo didelis lermas. 
Negerai, kad rimtesni r nariai 
nesistengia tokius dalykus rim
tai rišti. Tas kenkia mūsų ju
dėjimui.

Toronto Jaunesnis. |

as.
Jokubinąs, pasilikęs 
vari) savo darbą

Seno Vinco Prakalbų 
Maršrutas

ngčmės sėsti lai-! Seno Vinco (Jakščio) pra
darui keleivius ir Įkalbų maršrutas tęsiasi ir jis

Seno Vinco (Jakščio) pra-

■valines duris
Amerikon žin 
de, ir pribūti laiku pas daktarą.(Atsiminimų krislai).

(Tąsa)
Birželio, 6 d. išėjom miesto pažiūrėti, 

Sužinojęs gamtos muzėjų su įvairiais ki
tais dalykais jame, eidamas su draugais, 
nusivedžiau ir būrį katalikų lietuvių ir kitų 
tautų. Muzėjus per du 'milžinišku rūmu, 
atrodė labai puikus ir turtingas, kaip gy
vūnais, taip istorikais ir dabartiniais daly
kais, iš mokslo šakų. Taip kaip jie vakar 
ginčijo, kad žmogų dievas sutvėrė tokį, 
koks jis šiandien yra, su kaulais ir mėsa, 
nuėjom prie skeletų skyriaus gyvūnų klasi
fikacijos, ten priešaky stovi gamtos vaini
ko—žmogaus skeletas, o į užpakalį vis pras
tesnių sulig išsivystymo laipsnių skeletai,! 
baigiantis sų visai, žemo laipsnių gyvūnėlio 
jnažų skeletu1. ‘ 5 * > * >

Štai, žiūrėkite. Jūs sakėt, kad nei žo
džiams, nei akims netikėsim, kol rankom 
nepačiupinėsim. štai jums, čiupinėkite da
bar! Kad vakar netikėjote, jog žmogus iš
sivystė ir vystosi iš žemiausio gyvūnėlio, o 
ne kas jį sutvėrė tokiu, koks jis šiandien 
yra. -

Birželio 7 d. bevaikščiojant po miesto 
užkampius, soduose ir kitur matėsi karo ir 
kitokių invalidų, labiausia šlubų vyrų ir 
moterų. Atsisėdus pasilsėti prie vieno ang
lo, jis man ir sako, rodydamas į krūtinę, 
kad kare Francijoj su vokiečiais gazai su
ėdė jo krūtinę ir vidurius sugadino; dirbti 
negalįs, o pašalpą gaunąs visai ubagišką. 
Keikė Jis karą ir tvarką, kad daug bedar-Ja ateina įsakymas visiems užsidėti gelbė-

sėjai be prityrimo išgirti. Pa
galinus, korespondentas sako, 
kad Lasy, poetas, kurio rolę 
lioše Nakutis, kaipo tipas atro
dė gerai, bet aktinimas, kaipo 
poeto, atrodė prastai. Prie to 
ne tik dainuojant, bet ir kal
bant girdėjosi perdaug žemai
tiškų išsitarimų, kurių minė
tas lošėjas nelabai prisilaiko.

čia jau reikia gardžiai nu
sijuokti. Mat, Nakutis tiek 

‘žino apie žemaičius, kiek 
kriaučius apie šiaučiaus kur
palį. Nakutis aktino taip, 
kaip jį režisierius mokino. 
Balsas jo labai tvirtas ir kal
ba garsi. Aš stačiai stebiuosi,

baigsis 16 d, sausio. Jeigu 
New Yorko -apielinkėj norėsj 
kas prakalbas surengti, tai ga
lės vėliau tą padaryti.

Dabar jis kalba sekančiose j 
vietose:

d. .sausio, Nashua, N. H.
d. sausio, po pietų, Lowell,! 
Mass. " Į
d. sausio, Fitchburgh, Mass.
d. sausio, Gardner, Mass.

10 d', sausio, Hudson, Mass.
12 d. sausio, Providence, R. I. i

4
6

8
9

7 7 i13 d. sąusio, po pietų, New
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,
salėj užimant -vietas, pasirodo tarnautojų a.L.O.P.S. Centro Sekretorius 
atsargumas ir mandagus atsinešipias link Ir n? t rl ii Irnrl yiLiao flcldnn m na., n!keleivių, kad nėpadarius mažiausio nema
lonumo, išsykio jų nepažįstant gerai? Įren
gimas ir valgis čia atatinkamas kelionei.

9 d. birželio,- 12-tą; vai. dieną, susto
jom Airijoj. Paėmus naujų keleivių, ap
leidom Britanijos salyną, lylandijos jūrą ir 
tuo pilnai atsisveikinom su 'Europa ir pasi
ju tom plačiajam Atikntiko vandenyne.

10 d. birž. naktis buvo audringa. Ry
tas tykus, saulėtas. Visi nedėldienio rytą 
ant denio maudomės karštuose .pavasario 
saulės spinduliuose, gėrėdamies jūra. Stai-

46 Ten Ėyčk St>. i 
Brooklyn, N. Y.:

PHILADELPHIA, PA.
Pastaba Radiolui

“Laisvės” No. 305 tilpo :
Radiolo aprašymas perstaty-j 
tos operetės Sylvia. Pirmiau- į 
šiai korespondentas 
neteisingai pavardes.

paduodaĮ
Vietoj j

Ten Buvęs

Partija sudrūtėja p 
sivalymą nųopportūn 
elementų.—^Leninas.

AI FIIDCTK 332 WEST ĘROĄDV• J. 111)1 M 11d So. BostoA, Jtfass.
Tel., Š°. Boston 166!

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

LIETUVIŲ PLYTŲ 
KOOPERATYVAS SSRS

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. Aplai- 
kiau laišką iš S.S.S.R. 
nuo Kooperatyvo 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 prie 
Kooperatyvo ir kurie ne
priklauso, kad paskolintų 
Kooperatyvui pinigų del 
supirkimo daugiau maši
nų. Kooperatyvas pasko
lą atmokės kožnam taip

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 j metus. Pre
kė $22,000. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
randomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laiminga), jei norite išauginti šei
myną. pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei ųorite būti nepriklausomu, tai 
tuojAu pasinaudokite šia proga.! 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios; progos jau nepagaus. Jei 

. toli ’kur gyvenate, imkite tuojaus 
i jtraukinj, laiyą arba orlaivį ir at- 
i važiuokite apžiūrėti persitikrini- 
į mui. Kitos panašios progos ne- 
i rasite niekur.

ūkiams. Kas turi pinigų 
mortgičių, kreipkitės ęas 
Inšiūrinam viską, reikalf 
duodam ir ant iSmokesčio—b„ , 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim gerų p 
nių—namų, ūkių ir kraut. 
Meldžiam* kreiptis pas mus ir 
sitikrinti.

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

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

I VISAS ŠALIS
Parūpinant mortgičius namams ir i

DAR VIENA NEGIRDĖTA
. į P^OGA ,SQ. BOST( 

2 šeimynų namas ir krauti 
kampinė vieta? Rendos $8%0 į 
metus. Kaina : $6,500, įnešUęf ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš- i 
mokės to namo repdos. f žmogus ! 
gali daryt gerą pragyvenimfc. Pa- | 
tyrimas ne būtinai1 jgetkalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne- | 
reiks eiti pas kitų jieškoti darbo, i 
Naujai ištaisytas iš lauko ir iš ! 
vidaus. Kreipkitės tuojaus ąas:

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662-1373

‘Tarpininkas—‘The Mediator’ 
Vaisbinės Literatūros Mėnraštis, Lietuvių Kalboj 

Pirmutinis ir Vienintelis Amerikoj, 
su Anglų Kalbos Skyrium

Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real Estate, Apdraudą 
Mortgičius ir kitus nejudinamo turto reikalus. Paįvairintas eilėmis si 
gaidomis,sveikatos skyrium, legališkais patarimais, beletristika ii 
humoristiniais pasikalbėjimais, naudai visos lietuviu išeivijos. Didelic 
formato, ne mažiau 32 puslapių. Pirmieji numeriai vietiniams duo 
darni dykai. Iš toliau prisiųskite 5 centus krasos ženklu persiuntimui 
Išeidinėja reguliariai kiekviena mėnesį. Reikalaukit Šiuo adresu 

“TARPININKAS,” 322 West Broadway, South Boston .Mass.
Leidėjas A. J. Kupstis.

Krikščionybė ir Darbininkai

bių Liverpoolyj randasi, o pragyvenimas 
brangus, o užvis brangiau sveikata, jos nu
stojus. ' ‘

Tai šiaip viens kitą supratome, nes 
abu žinojome po keletą kalbų.

Susipažinus su vietiniu Liverpoolio lie
tuviu Gružinskiu ir jo žmona, kurie, ma
tyt, buvo iš klerikalų Mogerio, jie sako, 
kad Liverpooly yra 50 lietuvių šeimynų. 
Darbininkiškos ar kitokios organizacijos! 
neturi, apart, žinoma, špitolninkų priėmė- jos imperializmu, liaudies priešakyj ir1 
nes, esą pusiau pakrikę. Užklausus jo, daug atsispyrė; jų liaudis esanti kietoj vie- ! 
kaip su. streikais ir kova už būvį, tai, s a- Į lybėj kovoj prieš Lenkiją ir turinti noro 
ko, jie tada tik subruzda, kuomet pakykj/erčiau-susivienyti su Sovietų Ukraina, ne-:

i po amžina letena Lenkijos impe-; 
). ir tik laukią tam progos. Tas;

is- prispaustieji mato iš-i 
* Sovietu tvarkoj, kur progresuoja! 
s ir žydi taiitu laisve, iri net beveik 
ykuskv tautos' yra .gaivinamos; o 
j s /et iinos tautos .yra persekioja-

jimosi plauktuvus ir išeiti ant laivo vir
šaus. Tai, rodos, jau esame pavojuj?! 
Šaltai perbėgo mintis ne vieną, ir dar taip 
ramioj jūroj. Vėliau paaiškėjo, kad bus 
oamokos gelbėtis, jeigu ištiktų nelaimė. 
Visos trys klesos turėjo pamokas keliomis 
kalbomis.

3-čioj klesoj sykiu su mumis važiuoja 
septyni studentai iš Galicijos ir Čechoslo-' 
vakijos tautų; jie sako, grūmėsi su Lenki-I

’ As priešakyj ir1

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

Buvęs Bostono mięsto sveikatos 
departmento štabo narys ir Bos
tono mokyklų gydytojas. Daro 
mikroskopo diagnozą savo labora
torijoj, ant kraujo, spjaudalų, šla
pumo ir tt. Rocntgeno Spinduliai. 
Gydo visas ligas..

51 Providence Street 
Worcester, AJass.

,Valandos: nuo 9 ryte iki 9 vak.
Tel., Park 5873

kaina ant alaus, kurį jie taip'-myli, 
nesą nieko rimto darbininkų judėjimo.
iš kur tas rimtumas čia atsirado keli Tne* f >arodo, kad ‘žmonės- 
tai atgal, kuomet Anglijos darbininkai pc i 
vadpyybe Komunistų Partijos bemaž n'ep;ri į y. 
ėmė net valdžios į savo rankas? Ti k, u '/f ■ 
bėgus .už akių socialdemokratams į talk? 
kapitalistams,, -tas nepavyko.' Tai ir jis tą

tų, bepūsdamas jiems dūmus į akis. Mat, 
melagystė yra amatas ^klerikalų ir buržua
zinės depiokratijos visų šalininkų. Uždar
biai, sulig pragyvenimo, čia nekoki. Yra 
minios bedarbių, su kuriomis valdžia gud
riai elgiasi, bijodama,/ kad visai sprogda- 
mos iš bado nesigriebtų ginklo prieš kapi
talistų klasės valdžią; tai ji su pagelba so
cialdemokratų, kunigų ir fašistų jas vis 

, bovija ir laipsnįškai mąrina badu, retkar
čiais paspirdama kojomis nulįritusįUjį nuo

aiistamsr -tas nepavyko.' lai ir jis ta <au;, 
patvirtino akyvaizdoj būrio emigram

ciais paspirctąma kojomis nukritusius, puo 
buožių stalo trupinius minioms, kuomet jo^ 
jau labai įniršta prieš 'kapitalistus. Darbiu 
ninkai matosi Jabąį suvargę, pageltę, „dėl 

įųeįštekliaus ir kasdieną suteršto oro 0ū- 
j.mais, nuo 'kurių dunkso aprūkęs, pajpoda- 
Męs visas miestas. ’ ■.

r?; imuos.
11-ta d. birželio prabėgo-linksmai, su 

muzika, dainomis ir žaislais. Esant tykiai 
jūrai ir saulėtai dienai, išsivertė visi ant 
laivo viršaus. Pirmiausia metėsi.-į akis 
reiškiniai supuvimo ir pasipūtimo angliš
kos aristokratijos. Jiems rodosi, kad kas 
ne anglas, tas kvailys ir gyvulys. Tiek 
jieips pripumpuota patriotizmo pamazgų, 
kad savęs jau nebemato visai.

-Vakare laive visuomet išsibanguoja 
tarp kitko ir smarki politikos vilnis, tik, ži
noma, švelnioj ir Įąbai gujripj formoj, įkur 
visuomet ir visieihs’ ? akyse1'' stovi ė Sovietų 
Respublika, »priel kurios kas kart vis labiau 
linkkta^ žnĮohių minios,? įvairiuose 'pjasnuįo 
užkampiuose,- o taipgi ’ įivinūsų “respųbli-

:ū ‘ i-'
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Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Tel., Stagg

5043

GRABORIUS
J į : t . ..

Pątpįrnaujiį be skirtumo
■įsitikįpithų^ir • jfflumfhs ūedayo - del 
maųęs> skirtumo,“? Mano ofisas at- 

Ldaras dieną įr naktį. Darbą at
lieku ;gerai. Reikale kreipkitės pas 
>mą^e, .0, patarnausiu kuogeriausia.

POsWO®1;/■■■:. 

17• i.' į'j - .r; > t Į’;/1 . '•. -
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; Del to reikalinga dau
giau naujų narių ir maši
nų, kad kooperatyvas tu- 

labai didelį užsakymą 
plytų nuo Sovietų val
džios > net 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, A3 
Matulis ir P. Marčiukas. 
Pinigus siųsdami. Koope
ratyvui, galite išpirkti če
kį arba “money orderį” 
ant šio vardo : Lithuanian 
Brick Works Co-operat
ive, U.S.S,R., ir. siųskite 
Kooperatyvo sekretoriui,

A. M. Šatui, :
46 Ten Eyck St.,

1 Brooklyn, N. Y.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VIŠK ALANGLIŠK AS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim.: Bile 
reikalui esant, jis bus ’jū 

geriausias pagelbėtoje,sų
priedelius ir draugas.

KAINA $1.25c

. “LAlSVfi”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Jau gatava ir siuntinėjama brošiūrą “KrikąSp 
nybė ir Darbininkai”. Ją išleido Lietuvių b$rl$nin| 
kių Susivienijimas Amerikoje. Pąrašyta u. A. lįįpiJ 
bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda tik uz lt 
centų. j

Reikia, kad ši brošiūra būtų paskleista kuopld 
čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšviJ 
tos ir informacijų žiupsnis. j

Klerikalų spauda ir kunigai giriasi, kad ir ji 
rūpinasi darbininkų reikalais. Šioje brošiūroje yJ 

. glėbiai faktų, kurie parodo, kas jiems ištiktųjų rūį| 
Čia skaitytojas gaus atsakymą į tai, kaip kunigai ai 
sineša linkui darbininkų, karų, streikų, revoliucijcl 
darbo unijų, kapitalizmo, vergijos, vargo ir skurdi 
Taip pat čia yra nušviesta, kaip kapitalistai globoj 
bažnyčią, kiek jie sudeda pinigų užlaikymui msjr fl

Kiekvienam susirinkime ir susirinkimėfyj lain 
agitacijos mėnesio, visuose parengimuose, koncel 
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė I 
Darbininkai” turi būt platinama. Taip pat, kur g J 
Įima, reikia eiti į klerikalų, tautininkų ir menševikl 
parengimus ir ją parduoti. Tegu žmonės susipažįi 
ta su bažnyčios role klasių kovoje.

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

Jai Tie Švelnūs Cigarai, Kuril
Jūs Pageidavai

MENDĖLO

Padirbti iš suderintų Havanos 
Vidurys vien tik iš importuotų

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

tabąkų
tabakų

11th St Philadelphia, 1

Sulig 
taipgi 

kaipo užsakymus (orderius)
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LIETI TVISKA ATTTOMO Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpinusį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnįaš\ mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara, nuo 9 ryto iki .9 yal. vaka
ro. NedėĮdieriiais nuo ll* iki 2 
vai. dieną, i ?•, ! * • ' ,
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd A vėl, cor. 14th SuN.Y

’enktadienis, Sausio 4,1029 r

>

Draugai, Rūpinkimės Išplatinimu Viso

DARBININKU
U

KALEDNORIAUS
1929 Metų

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ

KAINA TIK 25 CENTAI

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 ši veika
lą ištisai, čia matome paveikslus darbininkų vadų, 
kritusių kovose ir tebekovojančių už darbininkų 
klases reikalus.

Kurie dar neturite, tuojau įsigykite ir atydžiai 
persiskaitykite jį. Nes iš to turėsite sau dideles 
naudos apšvietos 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 nusisparde, kiti laikraštpalaikiai vos 
tik kojas velka. Klerikalu 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 KOMUNISTŲ SPAUDA SPARČIAI KYLA. 
“LAISVĖ,” “VILNIS” IR “DARBININKIŲ BAL
DAS” KASMET GAUNA DAUGIAU SKAITYTO- 
JŲ. Tas rodo lietuvių darbininkų radikalėj imą 
Amerikoje. Įsiūlymas Darbininkų Kalendoriaus 
dar katalikiškam ar tautiškam darbininkui bus di
delis paskatinimas jo prie darbininkiškos ap
švietos.

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.

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:

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

Reikalaujantieji po vieną knygą Darbininkų K 
lendoriaus; mokestį galite siųsti pašto štampo 
2 ar 5 centų vertės. ' ;

>'V) - • ■ • t lie ■ -L*.« ’ L
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apis Penkias

Tai užmirštas ir apleistas 
lietuviškame progresyviame 
pasaulyj miestas. Lietuvių, 
palyginus-su kitomis kolonijo
mis, yra daug. Užsilaiko pa
rapija ir keletas pašelpinių 
organizacijų; nekurios yra ne
mažos. Veikimo jokio Jnėra, 
išskyrus balių. Silpnai gyvuo
ja A. L. D. L. D. kuopa, taip
gi Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimas, kuriame priklauso ne
mažas lietuvių būrelis. Visa 
bėda, kad ant mitingų negali
ma gaut užtektinai' narių, kad 
išjudint prie veikimo. Rodos, 
kad čia žmonės puikiausiai 
gyvena ir jokis veikimas ne
reikalingas, bet taip nėra.. 
Šiame “jewelry” ir audinyčių 
didžiausiame centre darbinin
kai išnaudojaimi' nesviįfiškai. 
Algų kapojiino .audrą vėl per
ėjo audinyčias, o pasipriešini
mas labai menkas buvo. Al
gos buvo, menkos ir dar apka
pojo. Darbo valandos ilgos, 
didžiumoj 54 valandos į savai
tę. Lietuviai didžiumoj dirba 

Iaudinyčiose, kiek mažiau plie
no įrankių išdirbystėj, nema
žai jewelry (špilkų, žiedų) iš
dirbystėj. Šioj išdirbystėj dir- 

j bama 48 valandos, dirbau dau- 
i giausiai moterys ir merginos; 
atlyginimas taipgi menkas.

Organizavimas darbininkų 
i uniją varomas pirmyn. Lai
kas būtų ir lietuviams intere
suotis organizacijomis, dėtis 
prie unijos, prie apšvietos or
ganizacijų: A. L. D. L. D. ir 
Amerikos Lietuvių Organizaci
jų Priešfašistinio Susivieniji
mo bei Tarpt. Darbininkų Ap
sigynimo. Kitokios išeities nė
ra; jokių pagerinimų iš nie
kur nesulauksime, jei patys iš
eities nejieškosime. Padėkime 
draugams, kurie veikia, nes 
darbas yra visų darbininkų. 
Paremkime jų prakalbas atsi
lankydami, kurias rengia Ar 
merikos Lietuvių .Organizacijų 
Priešfašistinis Susivienijimas 
12 d. sausio, kurios, 'bus 1. O.; 
O. 1. svetainėj, 36 Chalkstone 
Ave., 7:30 Vai. vakare. , , 

Parodykime Amerikos lietu
viams,' kad mes nešame mirę 
darbininkų pasaulyje. { : 1 

Taipgi ‘turiu pažymėti, kad 
Tarpt.' Darbininkų Apsigyni-' 
mas, kuris šias prakalbas ren
gia, pasiuntė $15 į Apsigyni
mo Fondą ir $5 Priešfašisti- 
niam Fondui.

Korespondentas.

VIETOS ŽINIOS
“DAILY WORKERIO”
PENKIŲ METŲ 
JUBILEJINIS NUMERIS

Pažymėjimui “Daily Wor
kerio” penkmetinių sukaktu
vių rytoj, subatoj, išeis spec, jo 
numeris, kuris bus 24 pusla
pių. Kiekvienas darbininkas 
privalo įsigyt tą svarbų nume- 
rį-dokumentą. Turinys jo bus 
įvairiausias. Plačiai žinomas 
rašytojas drg. M. Olginas nu
pieš jame vaizdą būsimo im- 
perialisinio karo; bus straips
niai apie Leniną ir bolševikų 
spaudą ir apie; dabartinę So
vietų laikraštiją. Kituose ras-, 
tuose bus pamatiniai nušvies
tą pasaulinė šio momento po
litika, Chįnijos, Pietų ir ; Cen- 
tralinės f Amerikos klausimai. 
Tilps; svarbių straipsnių apie 
įvairias unijas ir jų kovas, 
taipgi apie farmerių padėtį. 
Plačioje literatūros apžvalgoje 
bus pernagrinėta ir išalkinta 
svarbiausios pastaruoju laiku 
išleistos knygos, paliečiančios 
kapitalistinę reakciją, darbi-1 
ninku judėjimą ir šiaip opiuo
sius proletariatui dalykus. Ne
truks tame numeryje nei dai
liosios literatūros; ir jis bus 
iliustruotas dideliu skaičium 
tinkamų paveikslų.

Nepraleiskite neįsigiję to 
“Daily Workerio” jubilėjinio 
numerio.

UŽSIBAIGUS NAUJOSIOS 
SIUVĖJŲ UNIJOS 
KURIAMAJAM 
SUVAŽIAVIMUI

suvažia-
Moteriš-

Užsibaigė bendras 
vimas Kailįasiuvių ir ---------
kų Drabužių Darbininkų Uni-

'SPORTAS ■ ■ ‘
> t 1 1 I

jie ne-

}ų.' ' Suvažiavirhe tos dvi orga
nizacijos susiliejo į'i vieną ir 
pasivadino Amalgamated Nee
dle Workers Union.’ Tai yra 
Jungtinė drabužių gaminimo 
darbininkų Unija; kurios po
būdis yra industrinis; vadina
si, naujoji unija yra skiriama 
apimt visus adatos pramonės 
darbininkus, taip kad
būtų pasiskirstę sulig amatų- 
amatelių, kaip kad iki 
vo, o sudarytų vieną 
drabužio darbininkų organiza
ciją.

Louis Hyman išrinktas nau
josios 
Ben 
ninku.
savo kovomis už kailiasiuvių 
i r . m ote ri š k ų drabužių d a rb i - 
ninku reikalus.' ,

' • * ’ • ' ’ » t

Prisideda Prie Raudonojo 
Internacionalo i • > > '

Suvažiavimas nubalsavo pri
sidėti prie Raudonųjų Unijų 
Internacionalo. Iš pradžių bus 
pasiųsta broliški delegatai į 
Raudonųjų Unijų kongresą, o 
'sekančiame suvažiavime bus 
atlikta viskas, kas formaliai 
reikia, delei organinio susiriši
mo su Raudonųjų Unijų In
ternacionalu.

Naujosios unijos konstituci
ja sako, kad organizacija bus 
pastatyta ir vedama pagrin
dais dirbtuvių delegatų siste
mos.

Eiliniams darbininkams ne
patinkami arba neinanti savo 
pareigų viršininkai, sulig kon
stitucijos, galės greit ir tuojau 
būt atšaukiami pačių darbi
ninkų.
Organizavimas , Neorganizuotų

Suvažiavime vi e š p a t a v o 
griežtas pasiryžimas plėtoti 
uniją, organizuojant neorgani
zuotus ii* traukiant i savo ei
les įvairias besikuriančias vip-

šiol bu- 
gfilingą

unijos prezidentu, o
Gold—sekretorium-iždi-

Abudu yra pagarsėję

• t ' f l >

Striblingas Nugalėjo Jack 
League Knockoutu

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 
savo priešininką' net tris kar
tus. Po trečiojo parmušimo’ 
League nebeįstengė laiku at- 
sikelt,1 kad tęst toliau kumš
čių kovą.

“Pa” Striblingas sako, kad 
po šių kumštynių jo sūnus ne- 
besikumščiuos iki vasario mė
nesio 27 d., kuomet susitiks 
ringe su Jack; Sharkey MiamL 
Beach paimu pavėsyj.

pa- 
ata- 
apie 
reiš-

Jack Dempsey savo laiku yra 
pareiškęs, jog čampiono 
gaminimui, jei jr yra tam 
tinkama medžiaga, reikia 
šešių metų laiko. O tai
kia, kad per du ar tris metus 
jaunas boksininkas, kandida
tas į čampionus, turi rungtis 
su smulkesniais, švakesniais 
priešininkais, kol patiria, kaip 
vartoti savo rankas ir kojas; 
kaip mušti; kaip įvilioti savo 
priešininką į “slastus”; kaip 
padaryti šešis arba dešimts 
kitų dalykų, apie kuriuos di
delė dauguma šių dienų bok
sininkų neturi aiškaus supra
timo, 
gos,
perdaug, 
nors 
m as 
Taip pat ir manadžerHį yra
gerų ir blogų, bet gerųjų ne
daug. Geras manadžeris ži
no, kada ir su kuriuo kitu 
boksininku sumatčiuoti savo 
boksininką. Jei šios-, beveik 
visiems bendros^ taisyklės ne
silaikoma, tuomet dalykas pa
sibaigia sulig to lietuvių posa
kio: “Lėkė kaip tsakalas, nu
tūpė kaip vabalas.” .

Left Hook.
• » A ' | * •

Arba nėra tam medžia- 
arba boksininkai “žino 

kad galėtų juos ko 
pamokyti, arba jų moky-
buvo labai klaidingas.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO JA 8
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausiai ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreipti* prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell-

Keystone-

TEI EFONAli

---------------- Oregon

__________ Main

C*
S51M f

“Mokykla mii Repatncija

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-«474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokią 
išdirbimų karus i trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininką, šoferių,! mechaniką, 
taipgi ir moteriškią klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip Įsteigta ' New York City

t
-TĄ.ii

tines siuvėjų unijėles. . .
Klasinė sąmonė, nusistaty

mas prieš socialistaujaučius ,ir 
atvirus’ buržuazijos k-lįpČi’u- 
kus, šenūos'iųs' ' prigdvingus- 
“vadus” biWo požymis šio >su- 
važiavihio nūo pėdžios'iki įga-i 
io’,1, <:''Į. • ';

.pėlegatai atjautė pavųjų 
besiartinančio najuję impęrįa- 
lištinių karo, ir pabrėžė, ka|j 
reikia tikrai darbininkiškų, 
kovojančių, vieningų, industri
nių unijų delei sėkmingos 
vos- prieš* imperializmą.

“RAUDONAS ARTOJAI
Minske pirmo I gegužis,1 
;1927 m., .^r^dėjo ■ eiti, liet,urią, 
kalba laikrašti"

( .gyvenjmop nušvies tarptautinę

ko-

Priimta rezoliucijos už pri
pažinimą Sovietų Sąjungos ar 
už jos'apgynimą; rezoliucija 
už visišką negrų, lygybę su' 
baltaisiais (du negrai tapo iš
rinkti į Generalę Pildomąją 
Tarybą) ; rezoliucijos prieš fa
šizmą, prieš indžionkšinus, tiž 
masinius užstreikuotų vietų pi- 
kietavimus delei indžionkšinų 
sulaužymo; padaryta ir \visa 
eilė kitų klasiniai-darbininkiš- 
kų nutarimų. Re p.

•j.• ■ ■ ■ ■ ■

Kanas 
teiks plačią

( triformaciją iš Sovietų Sąjungą? ■ 
1 gyvenjmop nušvies tarptautinę 

padėt) ir plačiai račys apie tai ' 
kas dedasi baltojoj. Lietuvoj. i 
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu- 

' vių kolonijų gyvenimo.
Kas nori smulkiai žinot apie 

Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai' 
'įsirašo

“Raudonąjį Artoją"
Amerikoj ‘‘R.” Artojas” kai nu o-^ 
Ja. tik $1.25 metams. Išsirašant- 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina kai dvi savait»».

Antrašas:
U.S.S.R.; MINSK
Sovetską ja, CKKPB. (b)

KnrleM neparanku užsiprenumeruoti 
tiesiai ii Rusijos, tie galite Užsiprenu
meruoti per “Laisve”. 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.26, 
persiuntimas veltai.

APIE SOVIETŲ MOTERIS

Sąjungoj, 
padėtį to- 
sekmadie- 

Workers

Jessica Smith, kuri praleido 
kelis metus Sovietų 
kalbės apie moterų 
j e šalyje, ateinantį 
nį, sausio 6 d.,
.School Forume, po num. 26-28 
Union Sq., New Yorke.

Jessica; Smith yra parašiusi 
ir knygą .apie Sovietų moterų 
gyvenimą ir pažangą. Knygos 
.yąrdąs. “Women in the Soviet 
Unioh./f; t’ ...

Būdama Rusijoj,' Jessica 
Smith ištyrė, ką gero proleta
rinė revoliuciją pądarė'Raudo
nosios Respublikos darbinin
kėms ir valstietėms iš medžia
ginio, politinio, teisinio, .ap
švietos ir kitų atžvilgių-.

Jos prakalbos turėtų nuvyk
ti pasiklausyt ne tik moterys, 
bet ir vyrai, kuriems yra žin- 
geidu patirt “iš; pirmų ran
kų,” kas dedasi toj pirmojoj 
proletariato diktatūros šalyj.

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 “Lais 

Kanadoje, tuojau atšiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖJ

46 Ten Eyck St.,
i Brooklyn, N. Y.

IMLIŲ MOKYKLA

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Natijoviškiausia Tos Rūšies {staiga Brooklyrie

MOTERIMS
. , . ; Panedėljaįs

Dieną ir naktį
. Ųtarnįnkais , 

iki' 12; valandai nakties
: VAIKAI

Įleidžiami utarninkais

VYRAMS

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, fc. Y.

u.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kai yrą Žmogaus amžina* priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir | grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusias

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltdiup nuo šalčio)

jokią šalčių nebijo. Už 71 ventus ui hakaų apsiginkluok 
amžino priešo)

URBO LAX TABS 
(2li centai ui skrynutę.) 

yra tai kanuol# prieš kitą amžiną žmogaus • 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūp-

IJetuviŠkų, Balgariškų, Bomeopatiškų ir 14
F. URBONAS

IBI Metropolitan A venue, 
Telephone! Greenpoint 14,11

ANTRA APTIEK A r
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont,

Tel. > Juniper FI 90 
Biąsdami pinigus su savo adresu 

FRANK A, URBAN’S PRARJ
IKI Metropolitan Avenue,
________________________ ORDER BLANK

Aš, žemina pasirašęs, siunčiu jums V1FNA DOLERI, ui kurj 
malončsit man prisiųsti URBAN’S COLD FOWDERS ir,URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ___________________________________
No------
Miestai
Miestas

■uo savo

viduriųne*ą, 
sčių ir sunkių

užldetlj« 
HgU 
raut ats

Brooklyn, N. Y,

_ State

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CYTUAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki JA
LAIIVL Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—74<*«*v vvllty

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rųsiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujaaatoo 

rūšies maudynes sa moderniškais pagerinimais
Čia {taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandenio 

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu 
LAPUOTOS IMSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

Pagedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

MOTERŲ
DIENOS: *

Panedelials ir a
Utarninkais X

Trys gariniai kambariai delei išsipčrimoj Rusiškas, Turkiškas i; 
garo vanojimosi -kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 

’29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas! Pulaski 1090



' Iš ŠV. JURGIO DR-TĖS 
SUSIRINKIMO

KAS BUS RYTOJ?

worcesterie
2-3

jėlę
NEATLAIDUS KERŠTAS

Darbi-

PA J IEŠKOJIMAI

ir

bei

su-

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

(

PARDAVIMAI

MALONAUS PASIMATYMO
ir

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

TAI

EXTRA A. L. D. L. D. 
1 KUOPOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

JUOZO ŠIMKAUS
LAIMĖJIMAS RISTYNIŲ

rengia 
d. sau-

tyrinę ji- 
i United 
Ligonines, 

muša

die- 
deli- 
eina

Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykj atsilankę, persitikrin- 
šit.—Pabandykit 1

New Yorko “Telegramų 
apėjo

TARPT. DARBININKŲ 
APSIGYNIMO 17 KUOPOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

metinis
<1. sau-

Pra-

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos • 
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

MUSA EX-KAREIVIUS 
LIGONINĖJE

Lorimer Restaurant
J. MARčIUKIENė

Savininkė

(“Laisvės” Name), * Brooklyn, N. Y.? NASHUA, N. H.
Svarbios prakalbos* paminėjimui 

keturių sušaudytų komunistų bus ne- 
dėlioj, 6 sausio, po No. 20 High St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Kalbės Se
nas yiricas, žymus 'apysakų rašyto
jas. Todėl visi ateikit, pasiklausyti. 
—Rengėjai.

YONKERS, N. Y.
A. L. D. L. D. 172 kuopos susirin

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

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del >• 
unties užeikite, o būsite maloniai priimti

PARSIDUODA sulig vėliausios 
hos įtaisytas biznis: bučernė, 

katessen ir gTpsemė. Biznis 
labai gerai. Taipgi parsiduoda 4 
šeimynų namas su garadžiais. Atsi
šaukite: Standard Store Equipment 
Co., 509 North Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Montgomery 8575. 3-4

PATERSON, N. J.
A. L. D. L. D. 84 kuopos 

susirinkimas bds nedelioj, 6 
šio, po No. 62 Lafayette St.. 
džia 2 Vai. po pietų. Visi nariai at
eikit, turim svarbių reikalų aptarti 
Gausit naują knygą.—Sekr. M. Aliu- 
koniene. • •

I Tel., Triangle 1450
Į Lietuvis Fotografas i 

IR MALIORIUS

CLIFFSIDE,.' N. J.
Vaikų šviesos draugi jęlės 

puikų vakarėlį, kuris įvyks 6 
šio, Mažeikos svetainėj, 185 Jersey
Ave. Pradžia 6 vai. vakare. Bus 
puiki programėlė, kurią išpildys jau
nuoliai; .bus šokiai; turėsime skanių 
užkandžių ir gėrimųf Todėl visus ir 

, visas kviečiame atsilankyti. Kūne 
atsilankys, tie linksmai laiką pra
leis ir sykiu parems vaikų draugi- 

-Rengėjai. 2-4

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

bus panedėlį, -7 -sausio, ‘’Laisyės” 
svetainėj1, 8 vai. vakare. Vis-fi nariui 
ateikit, turim svarbių reikalų. Turė
sim išrinkti kuopos valdybą.—A. 
Baltaitis. I 3-4

PRANEŠIMAI IŠK1TUR

,JUNIPER Ve46< s*/
RALPH KRLTČH ^ 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand^veisiųea 

MASPerH.Vfjf;i

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
.Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę verte Lietuvoje turi; 

I vĮsokios mūsų vientaučių vartojamos žolūs. šaknys id kitokie naminiai 
tjvaistąi. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
[kiekvieną ligą* . Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo-; 
Iriausiai patarnauti, pargabenau iš. Lietuvos įvairiausių tikrai-, iję- 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių Ir

iuti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

Pradžia 6 vai. va-
Visi nariai privalote būti, nes

Kitur gyvenanti privalo 
savo adresus.—A. Večkys, 

12, Box 511, Lawrence, Mass.
3-4

Puslapis šešias Penktadienis, Sausio 4, U

kad jis padarysiąs 
taip, kad nauji metai New 
Yorke sausai ir dorai prasidė
tų.

su italu Gil Mario, sveriančiu 
210' svarų. Nors pats Šimkus 
sveria tik 193 . svarus, tačiaus 
jis savo oponentą paklojo į 
12 minučių. Šimkus dabar no
rėtų susikibt su drūtesnių opo
nentu, kad turėt tikrą savo 
spėkų išbandymą. Jis stengsis, 
kad manadžefiai suporuotų jį 
pasiglėbiuot su drūtuoliu ame
rikonu marinu Hagenu, kuris, 
kaip sporto sekėjams žinoma, 
padžiovė italą smarkuolį Gar
dini į 15 minučių.

Ateinantį utarninką Juozas 
.>^v., t __ __ _____  Šimkus risis su garsiuoju Abe
sę nuo 8th Ave., New Yorke.! Jeigu kurios šeimynos nenorės,1 Kaplanu iš Bostono, New!

Garsios Isadora Duncan šo- tai tiem nesiūs numirėlio da-1 Ridgewood Grove svetainėj^, 
kikės iš Maskvos savo sceniš- i botojų. j « , T’
kais šokiais perstatys tokius Per j laikus, draugy^stė užsi- 
vaizdus, kaip “Laidotuvių Dai-1 pirkdiavo' mišias ir dęmonstruo- 
na del Revoliucinių Kalinių davė įgatve į bažnyčią įant mi- 

; “Kalvis”; ^Dubinus- siu* Dabar = met. susirinkimas 
ka”; “Darbas, Badas ir Darbi-: nutarė; . kad ' nemaršuot gatvę, 
ninku Pergalė,” ir kt. i Draugystė laiks nuo ląiko

Apie Duncan šokikes net turi tokių klausimų, kad reikia 
kapitalistinė spauda taip atsi- i susiduri ir su teismų < įtąi nu- 
liepia, kad, girdi, nieko pana-! tarta turėt advokatą, ;,S.\Brie- 
šaus iki šiol dar neteko matyt. !(ib reikalui. prisiėjus. ; ;

VIETOS ŽINIOS
Žadama padaryt 

mas, ar ištik rų jų 
States Veterans 
Bronxe, viršininkėliai 
paliegėlius ex-kareivius, daly
vavusius pasauliniame kare. 
Vienas iš tų ex-kareivių, 
Frank Orr, 38 metų amžiaus, 
sergantis nuomariu ir paraly
žium, buvęs gyvuliškai sumuš
tas tūlo i tarnautojo tuo laiku, 
kai ligonis buvęs įpuolęs į nuo
marį. Tokį skundą padavė li-(Sibire”; 
goninės superintendentui Orro 
PĄti. Jai liudiję apie tai kiti 
trys ex-kareiviai‘, ligoninės į- 
namiai.

Bet dabar, kuomet neva 
pradėta tyrinėjimas, tai liudi
ninkai vienas po kito užsigina 
nieko tokio, nežiną. . Matyt, 
jie bijosi užsitraukt rūstybę 
ligoninės viršininkų.

,Sausio 2 d. įvyko šv. Jurgio 
Draugystės skaitlingas -metinis 
susirinkimas, kuriame daug 
svarbių klausimų apsvarstyta 
ir tarimų padaryta.

Panaikino palydėjimą miru- 
narių, bet vartavojimas

Rytoj, subatos vakare, bus 
iškilmingai, su gausia progra
ma minima “Daily Workerio,” 
vienintelio angliško komunistų 
dienraščio, penkmetinės su
kaktuvės, Manhattan Opera sių . _
House, 34th St., į vakarų pu-i (kūno sargyba) dar palikta.

Taip sprendžia iš pirmųjų tų 
j šokikių pasirodymų Manhat
tan Opera House. Bet darbi
ninkiškame “Daily Workerio” 
parengime, šokikės sako, jos 

Į parodysiančios, ko dar nematė 
; bendroji publika minėtame te- 
latre; joms būsią smagu su vi
sais savo gabumais ir išgalė- 

I mis pasirodyti darbininkams 
“Daily Workerio” iškilmėje. ■

Simfonijos orkestrą grieš 
klasiškus ir geriausius popu- 
liarės muzikos veikalus.

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

Programa prasidės 8 vai.

New Yorke, ant 26 gatvės, | 
netoli Broadway, rado geležia 
užmuštą 18 metų vyruką' 
James Hannona. Pirmiau ta 
pačią dieną jis buvo trijų as
menų ant gatvės apmuštas ir 
ligoninėj apraišiotas; išėjus iš, 
ligoninės, netrukus jį užmušė, ! 
matomai, tie patys asmenys.

Kiek pirmiau jis buvo areš- 
tuotąs, kaip automobilių va-j 
gis, bet išteisintas.______________ . | vakare.
ĮGRIUVO 7 DARBININKAI | . Pilkitės išanksto tikietus 

Begriaunant medinį namą į visi dalyvaukite.
ties Bedford ir Willoughby! ---------------------
Avės., Brooklyne, įsmuko ant-' KIRVIAIS IŠDAUŽĖ 
ros lubos ir įgriuvo su septy- į MEDINIO ALKOHOLIO 
niais darbininkais; visi sužeis-!SMUKLES
ti, o vienas gal ir mirt turės. » ---------

IŠPLĖŠĖ MERGINAI $1,600
Nežinomas plėšikas ištraukė 

iš rinkų Dorothy Assenhei- 
inaitei $1,600, kuri, Broadway 
eidama, nešė vieno teatro pi- 
nigbs į banką. Nedorėlis pa
bėgo.

re- 
porteriai-šnipai apėjo kelis 
šimtus slaptų alkoholio smuk
lių palei Broadway ir toj New 
Yorko dalyj, kuri vadinama 
Greenwich Village; jie sura
do, kad 50 smuklių pardavinė
ja ‘ gėrimus su primaišymu 
nuodingo, medinio alkoholio. 
Tas vietas tai “Telegram” ir 

i užrodė policijos komisionie- 
|riui. Buvo pasiusta specialiai 
j drūti policmanai jąsias išdau-

ELENOS AUŠRIŪTĖS
«»> Al T1 HP 1 n iuiun puncmauai jąsias įsuau-JK II N i r K I AS žyt> ką jie ir padarė>11 V U V 11 * n U i Vyriausiais policijos galva

Whalenas parinko 60 dikčiau- 
sių ir stipriausių policmanų, 
gabiausių mušeikų, kuriems į- 
Sakė daužyti nužiūrimus plė
šikų ir kitokių kriminalistų liz
dus.

K. Menkeliūniūte 
irgi, dalyvaus Elenos koncerte, 
kad pagelbėti savo profesijos 
draugei, kad pagrąžinti ir pa

įvairinti programą
Įvyks Nedėlioję

13 d. Sausio-January, 1929 
LABOR LYCEUM 

SVETAINĖJE
949 Willoughby Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Taipgi prisidės prie progra

mos turiningumo ir B. Šalinai- 
tė, žinoma muzikos ir balso 
mokytoją, kurios konservatori
ja yra po No. 411 Evergreen 
Ave., Brooklyn, N. Y. Būsiąs 
ir Operetės Choras. Pati Au- 
šriute duos gražų rinkinį nau-| 

' jų dainų, kas visiems bus ma-

♦ Pradžia 4-tą vai. po pietų
R^J^Sjai Taip sutvarkė šio 

i*9noTto programą, kad ji 
s k rsis nuo visų kitų iki šiol 
buvusių lietuviškų koncertų. 
Todėl su gnalonumu kviečia 
Visus atsilankyti, ries esą tikri, 
kad atsilankę gaus daug sau 
malonumo.;,

Dar ir kitų, -mažesnių, tari
mų padaryta.

Baliaus komisija pranešė, 
kad balius įvyks 9 d. vasario, 
1929 m., Klaščiaus svetainėj. 
Turėtų nariai dalyvaut skait
lingai. Kor.

Brooklyne. Ą ,
Pats Šimkus^ yra ilgoką lai

ką gyvęrį^sj W;bręesteryje. Ka- 
dapgi ferbpkįyrię- randasi daug 
lietuvių,: buvusių į worcesterie- 
čių, tąi. jie ;norės 'pamatyt ris- 
tikiškus • gatyųmuš savo seno pa
žįstamo. Kiek reporteriui te
ko su jais susieiti, visi, kurie 
tik pažįsta Šimkų, prielankiai 
apie jį atsiliepia, kaipo apie 
asmenį. Rep. Headlock.

LAWRENCE, MASS.
Maple Parko Bendrovei susirinki

mas bus panedėlį, 7 sausio, po No. 
41 Berkeley St. 
kare.
bus skaitomas projektas naujos' kon
stitucijos.
prisiųsti 
Sta.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

Amerikos Lietuvių 
ninku Literatūros Draugijos 1 
kuopos extra metinis susirin
kimas įvyks panedėlį, 7 d. sau
sio, 1929 m., 7 :30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj. Susirin
kimas šaukiamas tam, kad yra 
rinkimas kuopos valdybos, ir 
tas reikės būtinai atlikti; bus 
rinkimas delegatų į Antro Ap
skričio konferenciją; turime 
išrinkti delegatus 1 į Didžiojo 
New Yorko Draugijų Sąryšio 
konferenciją1; yra įtuopos keli 
svarbūs dalykai, kuriuos visi 
kuopos nariai' turi aptarti.

Taigi meldžiu draugų 
draugių kuoskaįtlingiausiai 
silankyti į ši kuopos, extra 
sirinkimą.

I A: L. D. L. D. 1. Kuopos 
i Org; J.: Jankūnas.

h (3-5)

S SPORTAS

T. D. A. 17 kuopos bus me
tinis susirinkimas seredoje, 9 
d. sausio (Jan.), 1929 m., 8 
vaj. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, 46 Ten Eyck St.

Draugai, šitas susirinkimas 
bus svarbus; čia bus valdybos 
rinkimas Didžiojo New Yorko 
Draugijų Sąryšio, delegatų 
rinkimas į priešiniperialistinę 
konferenciją, raportas iš bu-1 
vušio vakarėlio. Apart to, Į 
mūsų kuopa rengiąsi prie di
delio koncerto, kuris jau ųeto- 
li; bus ir daug kitų dalykų,.1 
čia nepaminėtų.

Tame susirinkime turėtų da
lyvauti kiekvienas, kuriam rū
pi darbininkų reikalai. O 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas tik tam ir yra, kad 
apgint darbininkus kiekviena
me kapitalistų užpuolime ant 
kovojančių darbininkų.

Organizatorius.
(3-5)

Pastaruoju laiku sugrįžęs iš 
Lietuvos, po pusseptinto mėne
sio buvojimo tenai, Juozas 
Šimkus, vidutiniai - sunkiojo 
svorio ristikas, apsilankė “Lai
svės” įstaigoje. Kaip savu 
laiku jau rašyta, jis pernai 
buvo laimėjęs Amerikos čam- 
pionatą tokio jau svorio.

Kurie tėmija iš Lietuvos at
einančius laikraščius bei iš jų 
paduodamas žinias, tiems yra 
žinoma, jog Juozas Šimkus 
Lietuvoje laimėjo Pabaltės 
Valstybių ristikų sunkiojo svo
rio čampionatą. Vadinasi, nu
galėjo latvius, estonus, finus, 
švedus ir ristikus kitų valsty-

$5,000,000 PRALAKĖ 
BELAUKDAMI 
NAUJŲ METŲ

Turtingi latrai ir netaip 
tingi silpnapročiai, kaip 
apskaitoma, praleido iki 
000,000, belaukdami r 
metų, begirtuokliaudami ii*, be- 
šusdami įvairiuose kliubuose ir 
kabaretuose, vien ceritralinėje 
New Yorko dalyje, palei 
Broadway. Tose Vietose jų ten 
buvę apie 200,000, nežiūrint 
policijos komisionieriaus pa-

tur- 
kad

naujų
Juozas Šimkus

bių, 
Baltijos jūrų, 
teko; imtįs su geriausiais 
tynių atstovais iš kokių dvyli
kos kraštų. (

Pereitos ser.ed.o_s. . vakarę 
Šimkūs ritosi Brooklyiie, New 
Ridgewood Grovę svetainėje,

kurios tik prieina 
Tuo būdu

prie 
jam 
ris-

Striblingas Nugalėjo 
Jack League Knockoutu

Sausio mėn. 1 d. vakare 
Kansas City įvyko bokso rung
tynės, kurių žymiausiais daly
viais buvo Young Striblingas 
ir Jack League, Texas valsti
jos sunkiasvoris. Striblingas 

-r ■, , , luricv paėmė piuuiumui uitiems, ma-JlUgalejO League knockoutu lonėkite sulaikyti, nebeplatinti.—Va- 
pirmam iš 10 raundų po dvie-! karienės komisija, 
jų minutų kumščiavimosi.

Kumštynėms vos'tik prasi-1 
dėjus, League dešiniosios ran
kos kumščia taip smarkiai su-" 
drožė Striblingui į smakrą, 
kad pastarasis išsitiesė ringo 
asloje ir išgulėjo ten, kol refe- 
ri atskaitė keturias sekundas. 
Pakilęs Striblingas parmušė

(Tąsa 5-tam pusi.)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BUČERIS nori gauti darbą už gas- 
padorių arba už darbininką. Esu 

gerai patyręs per daug metų. Delei 
teisingumo galiu reikalingą kauciją 
uždėti. , Kam reikalingas toks žmo
gus, malonėkit atsišaukti.—J. Jan
kauskas, 35 Newhall St., I^owell, 
Mass. , 3-4
PAJIEŠKAU Igno Kačino, Amerikoj 

vadinasi Jerry Katzen, paeina iš 
Viekšnhj miesto, Mažeikių apskričio. 
Girdėjau, kad gyvena Billington, 
Washington. Prašau atsišaukti arba 
jei kas praneš apie jį būsiu dėkinga. 
—A. Kriaučiūnaitė, 248 Clark PI., 
Elizabeth, N. J. 1 3-5
PAJIEŠKAU partnerio-pusininko į 

groserio biznį, j Priimsiu su že- 
mii. įdėliu,; nes vienam, (sunku apsi
dirbti. Biznis išdirbtas per 15 metų 
ir/ neša, gražaus pelnb, bet reikalinga 
nuolat- gaspadoriško prižiūrėjimo, kas 
yienam negalima padaryti. Atsišau
kite: J. Bartkus, 716 Starr Street 
(Ridgewood), Brooklyn, N. Y. 3-5
PAJIEŠKAU giminaičio Albino

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

1-24

PARSIDUODA restoranas, geroje 
biznio vietoje. Turiu du bizniu, tai 

negaliu vienas apsidirbti. Jei rastų
si ukvatninkas, moteris ar vyras, 
stoti su manim į pusininkus, noriai 
priimčiau. Atsišaukit nuo 8 vai. ry
te iki 8 vai. vakare.—199 N. 7th St., 
kampas Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

3-4

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

Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti ) i r < v
z - ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų-

, TĄISOM LAIKRODŽIUS 'ir. VISOKIU^ 
, , . AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų1 atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleisim© dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

Tel., Greenpoint 5765 .

LIETUVIŠKA AKUŠERE
Baigusi ir praktikavusi prie Dorpato‘Universiteto

10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE

Duodu reikalingų patarimų veltui. 
Atatinkamai Patarnauju

A. GORBALEVSKA
296 Bedford'1 Avenue Brooklyn, N. Y,

Kampas GrantT Street

PHILADELPHIA, PA. i

A. L. D. L. p. 141 kuopos vakarie
nes tikietai laikinai sulaikyti iš prie
žasties negavimo svetaines. Taigi 
9 vasario vakarienes nebus. Kurie 
turite paėmę platinimui tikietus, ma-

1-3

Nufotografuoja į 
ir numaliavojaj 
visokius pa-| 
veikslus įvai-1 
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a javus ir? 
sudaro s ul 
amerikoniškais I 

Į Darbą atlieku gerai ir pigiai! 
1 Kreipkitės šiuo adresu: !

| JONAS STOKES į 
?173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.?

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

107 UNION AVENUĘ
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

214 Perry Avenue,

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spiądulių Diagnoza 
(Priešais Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y. 1

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Galima gauti
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mitelių 
Medetkų

žemiau paduotus. 
Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių' sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu * 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių , 
Cyičių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių Mėlynių uogų 
Dzingelių Našlelių
Dagilių < Puplaiškių
Debesini Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlių 
Beneso plokšČluklų 
ftalmėčių 
Šalavijų 
8eneso lapelių 
Šafroną 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuviškų 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Radford Avenue,
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Phone, Greennolnt t*17,




