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Darbininkai Visų Šalių, 

. Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Lewiso Kilpa Mainieriams 
Tarnauja Kompanijoms.
Algas Kapos.
Nacionalė Mainierių

ja.
Rašo M. ž.

šaika gelbėjo 
nukapoti 

algas, sugriauti 
jam gana puikiai 
tuos mainierius, 

prieš jo griovimo

Nauja Sovietu Sąjungos ^"’“liEif’342’' 

Atstovybė Lietuvoj Washington.— James W. 
Gerard, Demokratų Nacio-

KAUNAS.— Prieš kurį nalio Komiteto iždininkas, 
laiką išvažiavęs į Maskvą ketvirtadienį paskelbė, kad 
'SSSR atstovas Lietuvai p. demokratai rinkimų kampa-

Ponas Lewisas apsidirbo su
:minkštos anglies kasėjų unija, 
galutinai ją sudaužė, o kur ir 
liko, tai niekas daugiau nėra,

■ kaip tik kompanična unija. Vi
sur jis su savo
anglies viešpačiams 
mainieriams

> uniją, ir tas 
pavyko. Gi

i kurie kovojo
1 politiką, teroro pagelba vijo iš

unijos, vijo iš darbo, grūdo ka-
Ičjimuosna su valdžios pagelba. į Arosevas į savo vieta nebe-

2 Išardęs uniją minkštosios ang-'Xrjš- Jo vieton SSSR vy-
> op _ • y • • JI * riausybė skiria Vladimirą
tė kompanična unija, dabar v‘;! Aleksadrovičių Antonov Ov-
X aanglies7ndusu-ijon,°siunčia' J* if5>.‘U4-.95Š-43- ®et
visokius agentus, agentėlius de- Piahoj, kui jis atsto- 
moralizuoti darbininkus. čia v^uja jau ketveri metai.
jis nori palaikyti kompanična SSSR vyriausybė užklausė 
uniją. i Lietuvos vyriausybę del su-

•nijai išleido $5,342,349.89. 
Dar turi sukelti $1,497,391.- 
46 atmokėjimui skolų.

Viso jie įplaukų turėjo

Milžiniškas Sovietų Fabrikas Perėjo Ant 
Septynių Valandų Darbo Dienos

Londonas Bijo Influenzos 
Epidemijos

'Lietuvos vyriausybę del su- 
Itikimo tam paskyrimui. Lie- 

. Lapkričio Saidoj “Black Dia-vyriausybė sutikintą 
mond,” anglies viešpačių žurna- davė.
le, rašoma: “Mes gausime už- Socialistinių larybų Res- 
tikinntą vienybę ir pilną para- j publikų Sąjungos pasiunti- 
fną iš mainierių unijos." To- inybės Kaune konsuliarinio 
liaus sako, kad * Lewisas padės (skyriaus vedėjas p, Mama- 

Jį nukapoti darbininkams algas, kinas atšauktas į Maskvą.
taip, kad padarius dauginus j0 vieton paskirtas to sky-
i j . • • • a jau varoma, |rįaus sekretorius p. Gross.kad main ienai “perdaug” už-Į« ._____________
dirbą, “perdaug” sugaištą, “ma- m «• p *0 *1 . • 
žai padaro” darbo. Ir algų ka- į ROCKIS GerOJ OVeikaiOJ 
pojimas eina visu smarkumu' 
visoj kietosios anglies industri-l 
joj. i MASKVA.— Ketvirtadie- 

Inj čia Sovietų vyriausybė 
užginčino paskalus, būk 
Leon Trockis sergąs ir būk 
buvo daromi planai perkelti 
jį iš Alma Ata į kitą vietą. 
Taipgi tuos paskalus užgin- 
čina ir keliauninkai, kurie 
nesenai sugrįžo iš Alma 
Ata, kur jie matė Trockį.

Keliauninkai sako, kad 
jie esą “griovikai” unijos. Trockis yra geroj sveikatoj 

O kuomet jau nebepajėgia savoji*’ kad jis daug laiko pasven-

Lewisas yra tikras anglies 
viešpačių bernas, tai jau senai 
daugelis šiek tiek protaujančių 
darbininkų matė ir daugelis vis 
kasdien pamato jo purvinus 
darbus. Bet mūsų tautininkai, 

m špitolninkai ir socialistai per 
i > savo gazietas šaukia, kad ponas 
_ „Lewisas, yra "good boy,” o tik 
<tie “rėksinai” komunistai nege-

visokiomis pamazgomis mulkin
ti. darbininkus, tai provokaciją 
vartoja, klastuodami doku
mentus.

West Virginijoj Lewiso unija 
turi įdėjus $150,000 į skebinę 
kasyklą ir ten tik moka darbi
ninkams po $3 į dieną, ir orga
nizuoti ten unijos nesistengia. 
Tai kodėl gi negirti tokiems Ge
gužiams, Vitaičiams, G vigai- 
čiams Lewisą.. Juk ir "Naujie
nos’* tankiai paj ieško skebų? 
Tokie tokį pilnai atjaučia ir už
taria.

čia rašymui. Taipgi jis me
džioja liuosesniu laiku.

Visokie Trockio pasekėjai, 
kad apšmeižti Sovietų val
džia, prasimano bjaurius 
paskalus ir skleidžia juos. 
Nesenai Vokietiios trockis- 
tų laikraštukas “Volksville” 
Berlyne rašė., būk Trockis, 
jo žmona ir jo sūnus serga 
maliarija; kaltino Sovietų 
valdžią jų “kankinime” ta
me krašte.

priskaitoma ir $1,600,000, 
kurie buvo paskolinti.

AMERIKOS SKOLA
SUMAŽINTA VIRŠ 700 
MILIONŲ PER METUS

WASHINGTON. — Viso 
šalies skolos gruodžio 31 d. 
buvo $17,309,749,135.86 pa
lyginus su $18,036,352,451.81 
skolos tą pačią dieną metai 
laiko atgal. Skola sumažin
ta ant $726,603,315.95. 

Grynų pinigų generali
niam fonde gruodžio* 31 d.,! 
1928 m., buvo $269,543,968.-! 
46 prieš $272,342,801.10 me-i 
tai laiko atgal. ' BOGOTA, Colombia—Co-

> pombijos valdžia išleido pa
ilgas Skraidymas Orlaiviu;tvarkymą, kad būtų karo 

—------ , teismo teisiami darbo unijų
nariai, kurie ėmė dalyvumą 
nesenai įvykusiam streike 
prieš United Fruit Kompa
niją tos kompanijos bananų 
plantacijose.

Kad sulaužyti tą streiką,

Los Angeles, Cal.— Penk
tadienio rytą dar tebeskrai
dė armijos orlaivis Question 
Mark; be nusileidimo buvo 
išskraidęs suvirs 70 valan
dų. Jis jau sumušė pasau-

Nepaisant, kad mainieriams 
algas ir dabar, kapoja visu 
smarkumu kietosios anglies in- 
Austrijoj, bet to dar , 1--------

f gOjdžiams kapitalistams. Jie 
/ ruošia naują algų kapojimą vi

sose kasyklose, be skirtumo. 
Kuomet iki šiol buvo kapoja
mos algos, tai tik nekurios kom
panijos tai darė,, ir tai nevisose 
kasyklose; buvo vengiama pasi- 

Vpriešinimo iš mainierių pusės.
Bet dabar,kuęmet Lewis pilnai 
ąteina j pagelbą, tai be baimės 
bus nukapotos algos taip, kaip 
liko nukapotos minkštųjų ang- 
fiU industrijoj.'

Daug Vilkų Vilnijoj
VILNIUS.— Paskutiniuo- 

ju laiku Vilniaus krašte pa
sirodė labai daug vilkų, ku- 

ne?ana. rie užpuola ne tik atskirus 
keleivius, bet ir kaimus. 
Šiomis dienomis Druskinin
kų giriose buvo sudraskytas 
dviejų pirklių arklys, o pa
tys pirkliai sužeisti. Varė
nos miškuos vilkų gauja su
plėšė Vincą Paliuškevičių, 
17 m. amžiaus, kuris grįžo 
iš miestelio namo.

Viena tik išeitis mainieriams 
liko. Nieko nelaukus stoti į 
Nacionalę Mainierių -Uniją ir 
vesti kovą, kad nedaleidus nu
kapoti algas taip žemai, kaip 

j.^ad padarė minkštos anglies in- 
eplustrijoj. Kur tik randasi gru- 
V pelė progresyvių darbininkų bi
de kokipj kasykloj, būtinai turi
te suorganizuoti NMU lokalą 

. viduj senosios unijos. Del pla
tesnių informacijų galima kreip- 

ir lietuvių kalba šiuo antra- 
Z: 304 Commerce Bldg., Wil
les Barre, Pa.
i Suorganizuodami NMU galė- 
lite pastoti kelią kapojimui al
fo*

Managua, Nicaragua. — 
Antradienį generolas * Jose 
Maria Moncada tapo įvez- 
dintas Nicaraguos preziden
tu. Jis tapo išrinktas pre
zidentu su pagelba Ameri
kos marinu.

Senatas Pradėjo Debatuoti 
Kelloggo Paktą

Washington.— Senatorius 
Borah ketvirtadienį pradė
jo, o penktadienį užbaigė 
įžanginę prakalbą apie Kel
loggo “taikos” paktą. Jis 
savo kalboj ragino- senatą 
ra.tifikuoti tą paktą. Po jo 
kalbos senatas pradėjo clis- 
kusuoti.

Podolsko mieste, Sovietų i jimas.
Sąjungoje, siuvamų mašinų, Šitame fabrike iki šiol 
fabrikas perėjo ant 7 valan- įdirbdavo 7,000 darbininkų, 
du darbo dienos. Gruodžio O dabar, įvedus trumpes- 
14 d. buvo sušauktas masi- į nes valandas, dar vienas 
nis darbininkų susirinkimas tūkstantis naujų darbinin- 
ir formaliai pranešta, kad kų bus paimta. Vadinasi, 
nuo šios dienos jie liedirh į septynių valandų darbo si- 
7 valandas į dieną. Tai bu-!sterna apims 8,000 darbinin- 
vo didžiausia darbininku ku.
šventė. Su didžiausiu džiaug-J Dabar į metus šitas fabri- 
sm.u jie sveikino naują dar- kas išleidžia 280,000 siuva- 
bo sistemą. mų mašinų. Sovietų val-

Nuo Sovietų Centralinio įdžia ir šio fabriko darbinin- 
Komiteto susirinkime kalbė-ikai yra nusprendę praplėsti 
jo draugas Molotovas. Jisai fabriką ir padidinti gamy- 
plačiai apibūdino svarbą’bą. Drg. Molotovas pasakė, 
sutrumpinimo darbo valan- kad ateityje bus padaroma

1 * i - i v • • /■'t • t I • • v i • i v • 4 /*\ /\ *

Londonas. — Penktadienį 
’nežinomas asmuo pavogė 
nuo tūlo daktaro iš automo
bilio tūlą skaičių bonku, ku
riose randasi milionai in- 

! fluenzos bakterijų. Sakoma, 
i jeigu bonkos bus sudaužy-

Nuskendo Laivas su 27 
Įgulos Nariais

MADRID, Ispanija.—Ank
sti penktadienio rytą laivas 
Malakoff nuskendo netoli 
Hamon, Minorca Salos, iš 
priežasties didelės aud^ęs.UUU kJ Vi J ~ ~ j y

tos ir bakterijos paleistos, 27 įgulos nariai žuvo. Šeši •Y 1 1 • • 1 i • • X v . T A *tai Londone gali įvykti 
fluenzos epidemija.

Baltojoj Lietuvoj

m

mašinų. Sovietų val-
Badas Apėmė Visą šiaurės 

Lietuvą

Sąryšy su nederlium Lie
tuvoj prasidėjo tikras ba
das. Po Šiaurės Lietuvą 
vaikščioja alkani vaikai. Ba

dų. x Tai didžiausias Sovietų'ir išleidžiama 425,000 maši- das apima vis platesnius 
Sąjungos darbininkų laimė- nu į metus. Lietuvos gyventoju sluogs-

Atiduoda Karo Teismui 
Streikavusius Darbininkus

Sako, Vokietija Negali
Išmokėti Kontribucijų

linį ištvermingumo rekordą, valdžia pasiuntė kariuome- 
Kitas orlaivis jam ore šutei- nę, kuri.nūžudė l,400_darbi- 

; ninku ir -2,000 šu'žeide.kė kuro.

Fuller Persigando
Sacco-Vanzetti Knygos
BOSTON, Mass.— Septy

niolikai kanuolių subaubus 
saliutą Boston Common, 
Frank Allen, naujas Massa
chusetts valstijos guberna
torius užėmė vietą, o buvęs 
gubernatorius Fuller dra
matiškai pabučiavo valstijos 
vėliavą ir ėjo iš valstijos 
buto. Kuomet jis nulipo 
laiptais žemyn, jam tapo 
įteikta jį drebinantį knyga 
“SaccoVanzetti Gyvenimas 
ir Laiškai.”

Fuller, tų dviejų darbinin
kų nužudytojas, paėmė tą 
knygą, greitai į ją pasižiū
rėjo ir persigandęs numetė 
ant laiptų. Tuojaus skubiai 
nuvyko į autonąobilį ir nu
važiavo.' č 'i; !.

Paryžius.—šiais 1929. me
tais Francijos valdžia ,išmoT 
kės $200,000,000 pensijomis 
del 5,130,000 buvusių karei
vių ir kitokių asmenų.

Brussels, Belgija.— Ke
tvirtadienį 19 vyrų prigėrė, 
kuomet ant pavojingo užsi
sukimo automobilis nukrito 
nuo tilto i Ourthe upę, neto
li Say. Keli asmenys matė 
nelaimę.

Washington. — Kalbama, 
kad kongreso ekstra sesija 
bus sušaukta sekanti rude
nį, nes šioj sesijoj nebus ga
lima išrišti visų patiektų 
klausimų.
---------a----------------------.---- L--------

Neprisideda Taikyti Bolivi
ją su Paraguay

Rio De Janeiro, Brazilija. 
— Brazilijos valdžia prane
šė Jungtinių Valstijų val
džiai, kad ji atsisako priim
ti pakvietimą turėti savo at
stovą Bolivijos-Paraguay 
taikymo komisijoj, kurią su
manė Pan-Amerikos Konfe
rencija Washingtone. Nota 
aiškina, kad Brazilija yra 
abiejų šalių draugas ir ne
nori kištis į jų ginčą del 
Gran Chaco teritorijos.

BERLYNAS.— Vokietija 
sako, kad S. Parker Gilbert, 
generalis s ą j u n g i ninku 
agentas rinkimui nuo Vokie
tijos kontribucijų, netiesą 
sako savo raporte, kad Vo
kietija galinti sumokėti bile 
kokią reparacijų sumą.

Vokietijos biznio raportai 
sako,. kad subankrūtavimų 
1928 metais buvo 42 nuo
šimčiai daugiau, 'negu 1927 
metais, o naujų biznių skai
čius taipgi sumažėjo.

Vokietijos spauda kriti
kuoja Gilberto raportą, ku
riame bandoma įrodyti, kad 
Vokietija gali mokėti bile 
pareikalautą sumą.

Anglijos kapitalistai nepa
tenkinti Gilberto raportu; 
skaito jį Wall Streeto ma
nevru.

Budapfest, Vengrija.—Ven
grijos policija praneša, kad 
laike naujų metų apvaikš- 
čiojimo Vengrijoj užmušta 

I suvirs 40 asmenų.

Minske Atidaryta Naujos Įstaigos Ap 
. vaikščiojant Dešimtmetines Sukaktuves

MASKVA.— Gruodžio 30 • Laiškas, nuo Sovietų Są- 
dJ Sovietinė Baltarusija ap- jungos Centralinio Pildan- 
vaikščiojo savo gyvavimo į čioj o Komiteto
dešimtmetines sukaktuves. į kad Baltamsijos^

Ketvirtadienį. Sovietų ~ 
spauda- atspasdino sveikini
mo laiškus, pasiųstus Balta
rusijos Sovietinei Respubli
kai. Tarp jų yra laiškai 
nuo Sovietų Sąjungos Cen
tralinio Pildančiojo Komite
to, nuo Sovietų,. Sąjungos 
Komunistų Partijos Centra
linio Komiteto.

Laike apvaikščiojimo ati
daryta Minske naujų dirb
tuvių ir kultūrinių įstaigų. 
Atidalyta B a 11 a r u sijos 
Mokslo Akademija.

M. Kalininas, Sovietų Są
jungos prezidentas, Ryko
vas, Vorošilovas, galva Rau
donosios Armijos, pasiuntė 23 metų. Atchley’fene tapo 
sveikinimus. pavojingai sužeista.

Komiteto pabrėžia, 
Sovietinė 

Respublika žengia pirmyn, 
progresuoja kultūriniai ir 
pramoniniai, kuomet tuo
jaus už rubežiaus viešpatau
ja priespauda, neapykanta, 
nelygybė, kolonijų išnaudo
jimas, šovinizmas ir pogro- 
mizmas.

Apvaikščiojime dalyvavo 
daug delegatų iš įvairių So
vietų Sąjungos dalių.

Trenton, N. J.—Augustus 
Atchley namuose, Harbour
tone, eksplodavo acetilino 
gazo tanka. Eksplozija su
ardė namą. Žuvo A. Atchley, 
50 metų; Elmer, jo sūnus, 
23 metų, ir Hazel, jo duktė,

pavojingai sužeista.

Lietuvos gyventojų sluogs- 
nius. Net fašistai sukvietė 

i tuo reikalu pasitarimą, bet 
visokiais būdais stengėsi su
švelninti padėtį. Jie ^lar 
mano paspekuliuoti žmonių 
nelaime,

Kad sušelpti nuo bado nu-

i Laivas buvo audros už
mestas ant uolos; iš priežas- 
; ties lietaus ir miglos nebuvo 
galima matyti jūrių žibin
tuvus. Įgulos nariai tuo lai
ku miegojo kambarėliuose, 
ir jiems nebuvo progos išsi
gelbėti, nes laivas nuskendo 
už septynių minutų po susi- 
kūlimo ant uolos.

Malakoff buvo pabudavo- 
tas , Newcastle, Anglijoj, ir 
buvo 4,300 tonų.4

Meksikos Prezidentas Siūlo
Amnestiją Maištininkams

MEXICO CITY—‘ Meksi- 
kos prezidentas Portes Gil 
ketvirtadienį paskelbė pla
ną priimti maištininkų pasi- 

kentėjusius, reikia apie 40,- davimą ir tuo. būdu_ įvesti
šaly ramumą į du mėnesius.

Prezidentas . instruktavo 
militarinius komandierius 
visose zonose, kur maišti
ninkai darbuojasi, su jais 
padaryti taiką, jeigu jie 
sutiks pasiduoti, ir, sųtęiįiti 
jiems saugų keliavįmą į sa
vo namus. • h j .'■

Valdžia žada užmokėti 
kiekvienam maištininkui 
dvidešimts pesų ($10) už> jo 
šautuvą ir trisdešimts pesų 
už balną. Taipgi žada mai
štininkams suteikti sklypą 
žemės ir įrankius ją apdirb
ti, jeigu tik jie norės.

Manoma, kad daug maiš
tininkų atsiras, kurie sutiks 
pasiduoti. - .

000,000 litu.
Fašistų valdžia atleido tik 

10,000,000 litų. Įdomu, kad 
pasitarime dalyvavęs Šiau
lių apskrities agronomas pa
reikalavo mažiausiai 10,000,- 
000 litų tik vienam Šiaulių 
apskričiui. . K

Tuo tarpu, kai valstie
čiams ir darbininkams- rei
kalinga parama, fašistų val
džia tik paskolina pinigų, 
kuriuos reikės grąžinti su 
procentais. Ir tą pačią pas
kolą gaus tik tie, kurie arti
mesni fašistams ir kuriems 
fašistai panorės duoti.
Kiti Metai Gero Derliaus 

Nežada
Šiaulių apskrity žiemken

čių riejsėta 30 nuošimčių. 
Yra vietų, kuriose neįsėta 
60 nuošimčių. Iš viso neap
sėta 35,000 hektarų. Biržų 
apskrity apie 20 nuošimčių 
ūkininkų pavasarį neturės 
savo sėklų. Mažeikių •— 
apie pusė apskričio neturės 
pavasarį sėklų.

Vasarojaus derlius buvo 
labai blogas. Šiaulių apskri
ty pranyko 72,600 hektarų 
'vasarojaus. Daugumoj vie-l 
tų bulvės visai supuvo.

Javų kainos labai pradėjo 
kilti. Tuo naudojasi įvairūs 
spekuliantai. Gyvulių kai
nos nupuolė ir nįekas neno
ri pirkti. .

Jau iš rudens liko daug 
neįsėtų laukų.

Fašistų atleista paskola 
negalės pagerinti padėties.

Žmonės badauja ir nema
tyti išeities, o kraugeriai 
fašistai puotauja ir ima 
tūkstantinei algas.
Socialdemokratų Fašistai 

Neužmiršta
Ne tik fašistai ima Lietu

voj geras algas, bet ir savo 
bątlaižiams paberia trupi
nių, o kai kuomet ir labai 
Stambių trupinių.

Tokie stambūs trupiniai 
papuolė senam socialparda- įvairiems dykaduoniams! 
vikui Kairiui. Už “gerą pa- “Raud. Artojas”

tefc

sidarbavimą” Kauno miesto 
taryba nutarė, pabaigus ka
nalizacijos darbūs, išduoti 
20,000 litų premiją ir prie 
algos pridėti dar 500 litų. 
Dabar Kairys tik iš miesto
valdybos ima 1500 litų mė
nesiui, gaus 2000 litų. O kur 
jo kiti uždarbiai? • f

Lengva socialdemokra
tams po fašistų sparnu.

Klebonas Nebadauja
Salako klebonas apdėjo 

savo\parapijonis mokesčiais 
po 50\centų nuo hektaro. 
Už surinktus pinigus mano 
remontuoti kleboniją. 'į •

Kitas mokestis^ kunigu 
uždėtas, po 1 litą "hup gal
vos, statai Panevėžio baž
nyčiai. Panevėžio apskri
tys bado apimtas ir įmonės 
pinigų neturi, r Bet ką reiš
kia klebonui badas, juo dau
giau žmonių mirs, juo ’bus 
geresnis pelnas. - ■ ‘Vra 

O Salako klebonas vartosi, 
kaip inkstas taukuos. Gal 
mano nabagas turtus su sa
vim į dangų pasiimti, neš 
klebonijos remontui nerei
kia tiek pinigų, kiek išrinks 
iš parapijonų, o be to dar 
40 hektarų žemės turi. ..‘.y

Ir gyvenimas- Lietuvoj

“Raud. Artojas

Penhnetinių “Daily Workerio” sukaktuvių paminėjimas šį vakarą, Manhattan Opera House, New Yorke. Programoj dalyvaus pagarsėjusios 
Isadora Duncan šokikės iš Maskvos; bus gražios muzikos; kalbės Lovestone ir Tosteris; visi ir visos dalyvaukite
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svarbią rolę mainierių strei
ke. Mainieriai taip pat įkū
rė naują karingą Nacionąlę 
Mainierių Uniją. Mainierių 
motinos^ dukterys ir seserys 

drau- 
anglies
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■ Kalinių Laiškai Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui

—. ..y.... - .11- ■

kitą tokią darbininkų dir' 
tuvę, kur taip sutartinai 
taip bendrai ir susiklausau 
čiai būtų darbas varomas, 
kaip Bridgewaterio Darbi
ninkų Kooperacijos — Over 
Globe. Visi draugiški, sim
patiški ir gero velijanti, 
darbininkų judėjimui ypa
tingai, žmonės. Koopėraci- 
jos manadžerius < 
vaiša, pirmininkas drg. Ba-i

privalo padėti savo 
gams kovoje prieš 
baronus.

Šiomis dienomis 
suvienyta rūbsiuvių 
liasiuvių unija. • Šioje pra
monėje dirba daug moterų. 
Praeityje rūbsiuvių kovose 
moterys visuomet pasirody
davo garbingai, eidamos 
ranka rankon su vyrais 
prieš išnaudotojus. Rūbsiu- 
vės moterys ir ateityje, po 
vėliava 'naujos unijos, stovės 
kovos lauke.

Darbininkų (Komunistų) 
Partija, kaipo ^revoliucinis 
vadas visos darbininkų kjlar 
sės, veda darbininkes mote
ris į pasiliuosavimą- iš po 
kapitalizmo jiingoN Drau- 

~ gės, kurios jau supi’ahlate 
kovą už apgynimą Sovietų į klasių kovos'reikalus, stoki- 
Sąjungos nuo pasaulio im
perialistų. Sovietų Sąjunga 
yra vienatinė pasaulio dar
bininkų'ir darbininkių tėvy
nė.

Pavojus Naujo Karo
Iš vienos pusės auga kerš

tas ir neapykanta kapitalis
tinių valstybių prieš Sovie
tų Sąjungą. Iš kitos pusės 
aštrėja lenktynės tarpe ka
pitalistinių valstybių už tur- 

n Alkvietes. Tas veda prie 
ant ’)aao naujo karo. Dangus jau 

niaukiasi. Ginkluojasi visos 
kapitalistinės valstybes. Di
dina armijas ir laivynus. 
Šiandien kapitalistinis pa
saulis daugiau ginkluotas, 
negu' prieš pasaulinį karą 
1914 metais. Tos visos ka
pitalistų ir pacifistų šnektos 
apįe, taiką yra viena didelė, 
apga,vystė. Čia kalba apie 
tarką, o j čia urmu ginkluoja- 

>si v u* ‘ruošiasi '‘prie naujos
vim Vergiją, vargą ir pro- A • • 1 1 • • I 1 t _

Šiuo tarpu Tarptautinis 
Darbininkų Apšigynibas 
varo finansinį vajų už su- 
šelpimą politinių kalinių ir 
gynimui tų,. ^kuriems grū
moja kalėjimas., .'Gauti laiš
kai nuo. politinių kalinių pa
rodo svarbą to /vajaus vir 
reikalą jį mums paremti.

Sam Bonato,' iš Eastern 
State Penįtentiąry, rašo:

ši yra pirma mano 'proga,, 
kurią aš> gayau jūrps parašy
ti laiškutį ir' šiomis; kėliomis 
eilutėmis aš noriu’išreikšti'sa
vo dėkinjgųmą už,visa tai, ka 
jūs del manęs veikete ir vei
kiate. B,e galo branginu ma
no < nelaimėj susidomėjimą 
brangių mano draugų, ir aš 

; užtįkrinu; jums, .kad aš netu
riu tiek ir tokių žodžių, idant 
parodžius jums mano įverti
nimą tų pastangų, kurias jūs 
dedate už mane ir visus 
tus politinius kalinius.
Michele De Marco, 

Comstock kalėjimo, rašo:
šiandien aš aplaikiau savo 

kameraitėje jūsų brangų laiš
kutį reikale kalėdinio vąjaus. 
Aš labai apgailestauju, kad 
aš pats negaliu jums padėt 
tame kilniame darbe. Aš esu 
kalėjime ir turėsiu išsėdėti 14 
mėnesių. Jūs atsimenate, aš 
buvau suareštuotas laike an- 
ti-fašistinės d e m o nstracijos 
pereitais metais Bronxe. Aš 
būsiu paleistas balandžio 
mėn., 1929 m. ir aš bijau, 
kad būsiu išdepėrtuotas į Ita
liją, kas reikštų man ilgų me
tų kalėjimą ir gal mirtį; 
Siunčiu geriausius linkėjimus 
Tarptautiniam D ar b i ninku 
Apsigynimui.
Said Kuūlahd,, kuris btivo! 

nuteistas už; dalyvavimą' di
džiajam , kailiasiųVių strei-i 
ke, rašb iš Singling kalė-: 
• • , i ■ .' ' j.j ‘ - Ijimo: ,, .. . /j

Slaptas Darbas
Prie caro režimo, kaip ir 

dabar, daugelyje kapitalisti
nių kraštų, darbininkų vei
kimas galimas tik slaptai, 

riversti 
jais, kad

drg. Toli- Darbuotojai yra priversti 
j drg, b a. i vadintis kitais varqafe, kad 

ginskas (senas Odesos revo- aPsisaug°ius’ '' 1 
liucionierius), superinten-j Drg. Dzeržinskis, kaipo 
dentas drg. Šaltenis ir drg. energingas darbuotojas, il- 
Katilius — stovi pirmose gUS metus dirbo slaptai, ir 
darbininkiško judėjimo ei- todel turėjo -daug vardų, 
lėse tarpe Bridgewaterio gtai jie: 1895-7 m. jis vadi- 
lietuvių ir gausiai remia vi- nasf jasek; 1897, • 1899 j ir 
są darbininkų judėjimą abel- 1900, jau' Franak; : 1902, 
nai- ' . į kaipo astronomas Frknak;'(
Tai darbininkų kooperaci- 1903 m.—Podolski (Kypka- 

ja. Per dešimts metų savo .ve), 1908 m.-^Ry^k-mį 1912 
gyvavimo padarė milžiniška m- , 
progresą. Joje ir dabar dir-taipgi 1897 vadinosi Ed-j 
ba visa laika virš 300 darbi- "™nt Zebroyski; Jan^Kžec- ; 

jog'nepaisant mūsų|ninku v . *• kovski—1905; Roman Rači*
dpipi h’ans n->P« fn. 1 ševski—1906 m., Leopold

Na, o kaip su Montello pa- gelecki ir Vladislav Jftašin- ’ 
našia čeverykų korporacija, ski—1912 m. Ir vis tiek 11 n 
kur ponai vedė biznį ? Po- metų išbuvo kaWime.

Aplaikiau jūsų laiškutį ir 
čekį dovanų. Esu labai dė
kingas už visą gerą, delei 
manęs padarytą. Aš esu \vi- 
sa širdžia ir siela su jumis. 
.Tikiuosi, kad kada nors aš 
vėl galėsiu darbuotis kartu 
su jumis.
Laiškas: nuo ligonių iš Žy

dų Džiovininkų Pašelpos 
Susivienijimo, Los Angeles, 
skamba sekamai:

Mes, kurie; esame aukos 
kapitalistinės sistemos ir jos 

' skūbinimo metodų, siunčiame 
savo geriausius linkėjimus ir 

■ reiškiame savo solidarumą su 
kitomis kapitalizmo aukomis, 
būtent politiniais kaliniais. 
Mes, ž. D. P. Š. ligonys, jau
čiamės, 
bejėgybės delei ligos, mes tu
rime eiti išvieno su Tarptau
tiniu Darbininkų Susiyieniji- 
Tnu, kuris veda kovą už pa- 

i liuosavįmą darbininkų, kurie 
tapo įkalinti tik dėl to, kad 
jie kovojo už geresnį gyveni
mą. Mes su džiaugsrpu ati
duodame savo paskutinius 
centus ir nikelius, kad padė
jus jums šitoje kovoje. Mes 
siunčiame jums $25 už par
duotas kalėdinio fondo štam

ui enk utė
pavyz- 
solida-

už komunizmą. Šitoje ko
voje susipratusios darbinin
kų klases moterys kapitalis
tinių valstybių eina ranka 
rankon su savo sesutėmis 
Sovietų Respublikoje, ku
rios drauge su darbininkais 
ir valstiečiais stato naują 
gyvenimą ir gina savo re
voliucijos laimėjimus. Ame
rikos darbininkes taip pat 
turi organizuotis ir stoti į j

Komunizmas yra vienati
nis pasiliuosavimo kelias 
darbininkei moteriai. Kapi
talistinėje sistemoje jinai 
niekados neg'alės išrišti sa
vo problemas^, kaipo darbi
ninkė; ,kaipo m.otiną ir kai
po moteris. Priešingai, juo 
toliai žęhgia kapitalizmas, 
tuo blogesnė darosi darbi
ninkės moters padėtis.

Prie dabartinės sistemos 
dirbtuvėje ji yra priversta 
skubinti ir persidirbti. Ten 
darbdavis išplėšia jos pas- 

' kutinį lašą sveikatos ir gy
vumo.- ’ O mokestis už jos 
sunkų darbą nesvietiškai 
maža, vos užtenka gyvybės: 
palaikymui. Namie jinai' 
pririšta prie nuobodaus ir 
naikinančio namų darbo. Ji 
stengiasi padaryti šeimynos 
gyvenimą žmonišku, bet ne
turi iš ko. Kuomet darbda
viai uždaro dirbtuves, šei- į 
myna atsiduria ;
slenksčio. Darbininkė m.o-; 
foną išauklčja vaikus skur-. 
de ir nedątčkliuje.i Kiti-(dar 
mažutėliai atsiduria po ve
lėna deldi stokos* tinkamo 
užlaikymo. Kiti užauga pa
liegėliai. Trečių sveikatą 
sunaikina' dirbtuvėj darbas.-

Kapitąįizmūs jĄtneše ( 
Vergiją

Kapitalistinės i ’sįk^mloę1 
- -išsiplėtojimas atnešė sfi sa-'

s

ur

f

—Jakov; 1902 — Juzef; įf

te į komunistų organizuotas 
eiles ir padėkite išjudinti į 
kovą plačiąsias mases dar 
tebemiegančių darbininkių 
moterų.

Juliet Stuart Poyintz.

PASTABOS
Syracuse Universiteto anglų 

kalbos profesorius Johnsonas 
viešoje savo prakalboje pa
reiškė, kad amerikonams būti
nai reikia įsigyti naujų kolio- 
jimosi žodžių, nes kurie dabar 
vartojami, tai jau labai nusi
dėvėję.

Aš patarčiau profesoriui' 
Johnsonui atsilankyti New 
Yorke ar Brooklyne į tas val
gyklas, į kurias susirenka veik 
išimtinai taxi šoferiai, tai jis’ 
tuomet padidins savo 'kalbos 
žinojimą koliojimosį žodžiais: 
ir nereikės viešai dejuoti apie 
naujus žodžius.

ki

is nai uždėjo Montelloj čeve-; 
rykų kooperaciją ne velukj 
to, kad ji gyvuotų, bet kad 
tik iš jos imti, o nieko jai 
neduoti. Todėl ir palindo 
po siera žemele jau keletas 
metelių atgal ir ponas Ba- 
gočius pasakė graudulingą 
prakalbą ant jos kapo.

Juo ilgiaus gyvename, tuo
pas. Lai mūsų ši 
auka tarnauja kaipo 
dys darbininkų klasės 
rūmo.
Tai šitaip žiūri į 

tautinio Darbininkų 
gynimo vajų politiniai ka
liniai ir darbininkiški ligo
nys. Mūsų pareiga, šį vajų 
duosniausiai paremti. Ka
lėdinis vajus tapo pratęstas

Tarp-

1

SSRS. Už Taiką

“Mes kovojom ir kovosim ( 
už taiką,” sako M. Kalenin. 
“Bet mes ne tolstojiečiai ir 
ne smulkūs. Buržujai^ Mes
norim taikos, bet jeigu ant A', 
mūsų ^užpuls ir jeigu darbi
ninkai ir > valstiečiai pajus * 

geriaus persitikriname,’ka^,Pav<y\ Jį 
kur tik ponas prikiša savo ' .......
pirštinaites, ten gero nebū
na.

Scnas Vincas.

ANSONIA, CONN.
iki pusei sausio mėnesio.

Aukas galima siųsti, tie
siai Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui, 80 East roro Lietuvoj da'rbjninkų

Gruodžio 15 d. čia buvo su 
rengtos prakalbos paminėji

tai priešas patirs ant savo 
kailio spėkas revoliucinės S.' 
S. R. S. ir darbininkų su 
valstiečiais sugabumus gin
tis ir teikti smūgius prie
šui.

, • “Mes 
si m už

iš visų spėkų kovo- 
taiką, bet neišven

giamą puolimą sugebčsim 
drąsiai ir atvirai pasitiktidvasiairengtos praKaioos pammeji-,. - ” ------oNa

muį žuvusių nuo fašistinio te- ir atmušti jį nuo j t
j va- ~

dų. Kalbėtojas buvo Senaš stybių' piiolė1 SOViMuS;1 • _
Vincas. Publikos atsilankė

inupciučiuuičtuoiču. Mat, Čia _ *-rT. -j*! ■ >*■ <
i randasi keletas fašistėlių, tai sdpnesne. V1S tik ji puoli- , .

va- “Buvo laikas, kada'14val-*»11 th St., Room 402, New 
York City. '.H

Kapšiškai-Zanavykiška Trejanka

Klausimai ir Atsakymai Augštesnė Apšvieta

iš J*%. didenybės bininkų, kad jie apleistų

Ml 11

merikos darbininkų padėtį ir 
kvietė darbininkus organizuo
tis, prigulėti prie darbininkių 
kų organizacijų, kaip tai: A.

Viena buvo atėjus net į 
kalbas ir kalbino keletą

palukėti, kol Lieti 
apmokės Amerikos

tas prakalbas rengia bolševi-
i. o kaip valdžia sužinos,

nuo standų?
2. Ar aš buvau priskaily

tas prie kovotojų, kol nepri
klausiau jokiai organizaci
jai?

bininkas yra daug- kartų ge
resnis ir pašekmingesnis ko
votojas už neorganizuotą 
darbininką. ■

** i

eina tiesiai dienraščiui- Tuo 
tarpu perkant nuo standų 
ir mokant po f4 ęentus už 
kiekvieną numerį, jis dšmo-.

listinė sistema^ yra jos ne
laimė; ir , mirtinas prie
šas. fTupmet ji supranta, 
kad ji negali palengvinti sa
vo gyveninę * rmštą, negali

titu, negu pirmiau.
Štai ką reiškia “Vienybė.

Švenčioniškis.

voj yra kupčių, bet apgailė
tinai mažai yra pirkikų ir 
daug, daug metelių reikėsią

Pur Fiš
drg. J. Bakšiu vaikš-

j neperdaugiausiai. Mat, čia 

j jie dėjo visas pastangas, kad 
i sulaikius mažiau protaujan
čius darbininkus nuo prakal
bų. Jie net ir tokių nesąmo-

kai susišrinkinęs, tuno tik

Visas redakcijos ir

lango nuahliuotas irvergiš- nj- pasakojo iietuviams: girdi' 
kai susisnnkmęs, tuno tik t _ - ..............
ant siaurų durelių langiuko, 0 kajp valdžia sužinos, 

admi- kad ir jūs buvote prakalbose,
nistracijos štabas sugrūstas tai dar gali jus areštuoti ir de-

uždirbtus centus pas juos pa-įgalima pasakyti tiek, kad
trampavęs į Lietuvą del nau-! lieka. lengviau būdavo kupranuga-

gaVęs, o niekam ne-
- 'davęs dingo. Teko girde-'

2. Taip> jeigu jūs savojti, kad rengęs , piknikus 
darbais rėmėte darbininkų savo f asistuojančios gaziet-

Ta-fkų vietas neatsinagradinęs-. 
čiaus ir kovotojas kovotojui! Pur f iš. j. ‘.Tai, dąr vienas 
nelygus. Organizuotas dar- 'įrodymas, kad pilną Įietūviš-

Aukojo sekamai: J. Ra- So v. valdžia’atidarė duHS į 
kauskas $2; P. ■ Valantinas, P. ’augštesnes mokyklas1 darbi- 
Mikužis, J. Lesajus, A. Bižas, ;ninkamš ir valstiečiams;

Proletariatas kovoja delei 
;.v,a. , . -jr-1 ■; j. igalio^y'džk^ri^vim6;4*^^hM 
Darbininkės moterys lūše nas.

portuoti. Tod,el geriau išsi
derkite po vieną kitą ir bus 
geriau. Mat, kai kurie tų fa
šistėlių turi ir karčiamas, tai 
juo darbininkai tamsesni, tuo 
jiems geriau, nes visus savo

Prie caro augštėsnės ano* 
kyklos del darbininkų ir Val
stiečių jaunimo- buvo nepri
einamos. .Apie tuos laikus

ivo darbininkų fakultetais
Kalbėtojas plačiai aiškino prirengiamas mokyklasp.ku-’ 

apie Lietuvos darbininkų pa-Has darbininkai lainko ftiuo 
dėtį ir baisųjį fašistų terorą, somis' valandomis nuo dar 
paskui nurodinėjo ir apie A-!bo. Dabar jau yra 70 darb.

“Vienybė'* numarino ir pa
laidojo tūlą Sarafinienę, gyve
nančią po num. 85 Power St., 
Brooklyn, N. Y., Dabar, po; 

------  tų visų “Vienybės“ ceremoni- 
Mat, jų, Sarafinienė labai smagiai 

didžiuma moterų dar vis at- jaučiasi ir valgo didesniu ape-

tingai prie Amerikos Darbi
ninkų- Partijos,;kuri kovoja už 
visų darbininkų' išsiliuosaviiną 
iš kapitalistinės vergijos.

■ i. Kalbėtojas publikai taip pa- __  _
tiko, kad kuomet jis kalbėjo ;j^rie’yra; baigę’ gimnaziją. 
Bridgeporte; tai kai kurie dar' - ' . . .-i;
ir ben-'važiavb pasiklausyti.• \ , -Vertė D. M. šoįomskas.

Ansonietis. f iš SSSR. Kalendoriaus)

stituclją darbįninįįų v klasės 
motetams, šioje sistemoje 
moterų vienatinė ląisvė, tai 
darbai nesuskaitomų valan
dų už. menkutėlį atlyginimą. 
Kapitįalizmas jas paliuosavo 
iš pančių, senosios šeimynos 
sistemos, bet įbloškė dari į 
didesnio pavergimo nasrus.

Amerikos kapitalizmas 
plečia savo sparnus po visą 
pasaulį. Imperialistai api
plėšinėja silpnesnius žmones 
visuose kraštuose. Krauna 
sau didžiausius pelnus. O 
namie sunkina darbinin
kams gyvenimą, kapoja al
gas, 
darbo ir tt. Amerikos dar-į 
bininkų klasės našta sunkė-’ 
ja-

Nėsusipratus darbininkė 
pasiduoda likimui ir nemato 
išeities. ‘ Bet kaip greitai 
jinai prasi krapšto savo akis, 
išblaivo savo protą, pradeda 
protauti ir suprasti savo 
klasės reikalus, tain greitai.

skerdynės.
Tos kapitalistų apgavin- 

gos kalbos apie jų norus tai
kos pasaulyje daugiausia 
pasigauna moteris.

siskyrę nuo plataus politi
nio gyvenimo. Širdyje jos 
baisiai neapkenčia karo ir| 
todėl kalbos apie taiką prie 
jų greitai prilimpa. Ir štai 
šiandien Amerikoje laiko
mos didžiausios moterų kon
ferencijos už Kelloggo tai
kos paktą. Tai vis tikslas, 
užbovyti moteris, kad jos 
nematytų ir nesuprastų tik
imųjų tikslų Amerikos impe- 

verčia skubinti prie rialistų.
Ir ne vien tik buržuazinės 

moterys įveltos į tą imperia
listų šnektų apie taiką tink
lą. Dedamos pastangos, 
kad ir darbininkes užbovy
ti ir pasigauti ant tos meš
kerės. • Šičia irhperialistai 
panaudoja tokias organiza
cijas, kaip Socialistų Parti
ja, Amerikos Darbo* Fede
racija, Jaunųjų Moterą 
Krikščioniškas Susivieniji^ 
mas, Moterų Darbo Unijų 
Lyga ir tt.
Komunistų Partija Vienati

nis Vadas
' Tik Amerikos Darbininku

Gerb. “Laisves” Red.:
Malonėkite man atsakyti į 

sekamus klausimus:
1. Ar aš dariau kokią nors 

naudą darbininkų dienraš
čiui “Laisvei,” skaitydamas 
per 16 metų ir pirkdamas

Atsakymas
1. Žinoma,, kad darėte. Tik 

dienraščiui didesnė finansi
nė nauda būna, kuomet ją 
darbininkas užsiprėriume-

čiojame po Usterio lietuviš
kojo biznio gatves. . Užeina
me tai pas vieną, tai pas ki
tą, kūne mums simpatizuo
ja, ar mdsų draugais yra. 
Jie 'norėtų pasikalbėti, bet 
kalėdų bizė nedaleidžia 
jiems tai padaryti: žmonės 
grūdasi į krautuves, perka
si kalėdų dovanas, skubina
si, kad tik neatsilikus nuo 
to seno papročio.

Drg. Bakšys parodo it 
nabašninko “Amerikos Lie
tuvio” buveinę. Kukardos 
prie durti jau nėra, nes na-

į vieną pusę kromelio ir zu- 
linasi alkūnėmis. Gi į kitą 
pusę kromo įleistas liuosi- 
ninkas su “draigucais.”

Tūli žmonės, kalba, kad 
ponas Michelsonas’ nors ir 1 _ ....
jos rinkos savo ‘‘KeJeiveL 
kai” ir gavęs dozvoleniją 
cenzūros f 
pono Smetonavičiaus pasi
statyti savo “standą’1 Lais
vės Alėjoj Kaune, bet pa
geidaujamų pasekmių nesu-

bašninkas guli po velėna? silaukęs.^ Daug, esą, Lietu- 
Bet amerikoniška “laisvės” 
stovyla dar tebestovi lange 
su švyturiu rankoj.

“Ka tą stovyla ,reiškia?” 
paklausiau sa^o Ūrūugo.

ruoja ir skaito. Visi pinigai “Tikrai negaliu pasakyti, 
($6. ar $5) už‘ prenumeratą bet-žmonės ■. -kalba, kad*po

nas Paltanavičius :iš ‘Po Me
džio’ įširangęs. į medį,1 tai 
veikiausia stovyla ič rodo,

1 T**'*k*Tž* “K,y.♦ -f***--**j*-* richvivncį niuiitiiį, jjio 'jiojuiįvi kur jos savininkas' randai
į J ,-įižppblimą; | arit (Komunistų) Partija yra iš- ka Į metus virš $12 ir beveik si.” ' ! ! ' 1 .

C r Uj, —n-------------- --------------------- ---------------------------X— VJIO1 U1C £711 llįį CV± UV111XCV OUCVllVlU ŽmOJlCS kalba, ^kad PQ’HStS
Lii . |kių ^moterų vadas kovoje savininkams ir tai kompani-1 Paltanavičius/ ypatingai 

kapitalistinį imperia- jaj kuri laikraštį jiems pri- praeitą vasalą, 'tik v ėmęs,-
: Komunistakdedapa- fstato? Todėl visiems patar- k u r. t ik g a v'ę s 'ir

4 . ■ 4 *1 't * ‘ stangas, kad suvienyti dar-tina dienraštį prenumeruo-ikiek
Darbinlhkęš <’4ų>tfers klasi-'bininkes moteriš bendrai ko- ti.

rijai reikalai veda ją iš na- vai prieš išnaudojimą ir
■ mų. ir/dirbtuvės į plačią kla-priespaudą. /

Didieji Passaico ir New judėjimą, tai galėjote prisi- palaikės naudai- ir už pikni- Dabar man, iš netyčių, teko 
Bedfordo audėjų streikai, skaityti prie kovotojų. ' * “ ...............

^pasiry-žūBj < ... .. ,,_____ __ T____ ____ _
kapitalisię; kovą, tikimas Amerikos ilarbinin- visi tie pinigai tenka standų

^Vienybei J irt ,
Motors Gilybė

šių kovos dirvą.z Sovietų 
; r Respublika, su savo nauja
• f>l^isve-.< rribtpnms 5darbinin-
* kems ar valstietėms^ žemėje 
% proletariato diktatūros, 
5 kaip flįaulė šviečia moterims

ę j- kitų $alių. Vis daugiai! ir 
r 'daugiau Amerikos ir kitų 

kraštu moterų pradeda su
prasti} savo reikalus ir praSs-l spėkas po naujos unijos vė
mė tdrptautinęs "darbiniųkų j lia 

>s prieš imperializmą ir

kuriuose moterys lošė vado
vaujamą rolę kaip 3 skai
čium, taip karingumu, pasi
baigė susiorganižavimu nau- 
još Nacionalės Audėjų Uni
jos.. Amerikos audėjos da
bar turi progą jungti savo

kaiytąutiškį) pono .{diplomą 
gauna : tik; tas, kūris savo 
sekėjus gerai-' apšmūgeliuo- 
ja< v

“Keleivis” Susišrinkinęs

didžiojo savo raudondvario

da sovietų/ valdžia buvo r.,-1_ _________________ ki: 1
mus' atmušė. Dabar sovie
tų valdžia daug tvirtesne. Ir 
jeigu priešai užpuls mūsų 
Šalį, tai sovietai sugebės 
duoti darbininkų ir valstie
čių priešui tvirtą atmuši
ma.” ' ' . • . , .

lengviau būdavo kupranuga
riui perlysti per adatos < 
skylutę, negu darbininkui 
bei valstiečiui patekti į aug- 
štesnę mokyklą^universite- 
tą ir 11. Ten priimdavo bai-

pra- 
dar- 
sve- 

tainę. Bet nieko nepešė. Tuo
met priėjo prie vieno biznierė- 
lio ir prabilo: “Einame lau-gusjus gimnaziją, dvasinę 
kan, nes neverta klausyti to semįnariją bei kitas dvar- 
durmauS, kuris šmeižia Lietu- - - - ’ ’
vą.“ Bet ir tas biznierelis jai 
atsakė: “Kalbėtojas nešmei-i 
žia nei Lietuvą, nei 

i|įWą valdžią.
ką Ha kūmutė laimėjo.

ponių mokyklas. • Caro vai-
• nnčmLi1 džia didžiavosi tūom. Vie*

... .  i Lietuvos Tas caro mimstemu pareis- ' 
tąūta, bet tik Lietuvos krauge- ke, kad “į universitetą ne- 

Tai viskas, paklius gaspadinių Vaikai.” <
“gaspadinių Vaikais” jie

tus-dolerius pono M^ijltęlfep- numingi darbininkai klausėsi rokavo visus darBihinkus ir 
no. kelione j*. į Lietuvą ir at- prakalbų ir dar sumetė Lietu- 'valstiečius. n
gal; <■ f ’ s vos .politiniams kaliniams au-1

' • _ . . • . . _ C? ’t r « ■» 1 r

:Tos tai priežasties delei,
kąd henūkentetų Juro, ar
girdėsi, Gegužio selnore, ir“dSckin-1J- Koysh iF V- Navi.ckas, P° V; ;Bęt, kad patekti j augštes- 
i n r • • i ? . 'smulkių $3.05. Viso $11.05. ines mokyklas, tam ’reikalin- “Keleive^ko^’^krom-l’1 Vienii VisiTS aukot°Jam,s varde !gas prasilavinimas.^ 
KelenelM kiomą. . vietos kuopos tanu, širdingai Sovietų valdžia suorg

96 Šiaučiai Vieną čeveryką ačiu- ivo darbininkų fakultetįįs
Siūva

Zanavykai, pajuokdami 
dzūkus, sako: “Devyni dzū
kai vieną gaidį riezina.”

patirti, kad' 96 Bridgewatc- 
rio Kooperacijos šiaučiai 
vieną* čeveryką siuva.

Tai pirmu sykiu savo gy
venime?- teko patirti^ kaip 
čiela išdirbta ęda, -^per
ėjus per 96’ darbininkų bei 
darbininkių tankai pav-ils-' 
ta į čeverykąi\ir atsigula į» 
pč^ertoę-dėžutę*

fakultetų, kurie per 10 įriš
tų prirengė daugiau . k; 
50,000 darbininkų jr vaistu 
čių< į augštesnes- mokyklai 
Teikia, ir kitokią paerelba 
Darbininkai ir valstiečiai i. 
darb.. fakultetų nei kiek ne
prasčiau mokinasi- universi
tetuose, kaip tie fti’oMniai,
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Politinio Sekretariato ir visos partijos klaidų!

Ko-

Internacionalo. Bū- -rnip Hnrhininkii’ rlnrhn' vnlqndnq matl6> 0 gausite tikrai profesionalę apie uarmnniKų darbo valančias pagelbą< > Kreipkitės šiuo adresu:

, LIETUVIS GRABORIUS

TelKeliaujančių Lietuvių Atydai

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

GRABORIUS

ir

Brooklyno apielinkėje

3

savo

£

Už begailestingą tarpsavinę 
kritiką Centro Pild. Komiteto

1d. Komitetas yra 
es, kad visi šitie

•o Pild. Komiteto Pareiš- 
s delei Kominterno Laiš- 
omitetui iš Lapkr. 21 d.

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST.

__ ____ -____ -____ __________ ____ . ____ ___ . . . 1___

I 
■*

nėra
buvo manoma

JOHN S.
Valandos: 8-9 

2-4 
6-8

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

DAKTARAS
STANESLOW
rytą
po pietų 
vakare

Nedčliomis pagal sutarti.
799 Bank Street

(Virš Banko)
Tel. 7806-2

WATER BŪRY, CONN.
JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

. I
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

Valstijų, (2) Politinio

Bell Phone, Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS

<

Komunistų Internacionalo Laiškas 
Amerikinei Partijai

(Pabaiga) 
:s pilnai priimame 
nuo kritiką ir pareiškia- 
og Komunistų Internacio- 
teisingai sako, kad šeš- 

Pasaulinis Kongresas ne-
i jokio tarimo, kuris įver-, 
i buvusias arba dabartines 
>es, kaipo grupes, ameriki- ■ 
partijoj. Partijos klaidos | 
tsiekimai buvo įvertinta iš-l 
nai taškaregiu partijos, 
>o partijos, kaipo sekcijos 

munistų Internacionalo. Bū- 
t tuo taškaregiu vaduodama ' Pasaulinis Kongresas

)av^iske: '
Amerikos Darbininkų (Ko

munistų Partija parodė gy-' 
vęsnio veikimo ir pasinaudo
jo simptomais krizio Ameri
kos pramonėje ir augimu be
darbės (kurią pagimdė nepa
prastai smarkus kilimas or-'mu (|e]ej 
ganinės kapitalo sudėties i*- sijoms ribose Kominterno ta- 
produkcijos, technikos išsivy-, rjnill jr parti jos konstituci jos.” 
stymas). Eilė smarkių ir aš-! Lapkričio 14 d., dviem savai
čių klasinių mūšių (vyriau
sia mainierių streikas) rado 
Komunistų Partijoje ištikimą 
ir drąsų vadą. Kampanija 

i už paliuosavimą Sacco ir
Vjpzetti taip pat buvo ‘ve- 

i dama po partijos vadovybe, 
i kurioje galima pastebėti su- 
’ silpnėjimą senai įsigyvenu

sios frakcinės kovos. Tačiaus, 
pabrėžiant pasisekimus, rei
kia nurodyti ir visą eilę deši-i 
niųjų klaidų, kurios tapo pa
darytos ryšyje su socialistų 
partija; reikia nurodyti ir į 
tą faktą, kad partija nepa
kankamai energingai darba
vosi delei organizavimo ne
organizuotų darbininkų ir 

nepakankamai plačią ir. 
energingą kovą veda prieš. 
Jungtinių Valstijų plėšikišką į 
pv-itiką Lotynų Amerikoje. į 
TaČiąus šių klaidų negalinga Į 

skaityti išimtinai tik di-
. ažrumai vadovybės. , 1 
į šitą įvertinimą mūsų parti-1

Puslapis Trečias
.............................       1,^11^!^

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, Jeigu, jis yra apimtas r 
kokios nors ligos bei viduriu sug* 
dimo? Toks žmogus yra susiraukę 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ai 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir aul 
sinį kalną parodytum, tai jam mal 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esu 

i apimtu kokių nors nesmagumų, ta 
greit reikalauk mūsų vaistžoliy nu 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų i 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenon- valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, i.atrūklrtjo, dusulio (asth- 
Fna), peršalimo; skaudėjimo po krtk 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

; žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas. i •

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 

I širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistu^, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mfi- į 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS1
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

CASTON ROPSEVICHcionalo laiško iš lapkričio 21 nacionalo tarimu ! : ' 
dienos, taip pat rezervacijų 
delei Pasaulinio Kongreso ta
rimu ir v 
nuosprendžio iš rugsėjo 7 d.? į—----------- -------------- -—
Visi nariai turi pastatyt O po- Į 
zicijai sekamą klausimą: ‘

teriolnteiūn:anlrftU8oįozicuZ SKAITYKITESVIESKITĖS-MOKYKITĖS 
tebesilaikote tezei vacijų delei; rp-^ dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 
visų Komunistu Internacionalo ; 
tarimi1 ? Lietuvos Politemigruntą Suvažiavimas Berlyne

’-«v,i .,Pe.n^ro J™' ^mjtetas aMjoje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa-' 
iki j sikreipia į k osterio-Bittelmano ; dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai

j gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
i tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
i prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex-
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina .................    20c

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj i
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijb.% tyrinėjusios ; kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietu Rusijoje. Čia rasite apie' gerais smuikininkais, kreipkitės į 
unijų struktūrą Sovietijoje,
ir jif algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina............................................15c

' P ries fašistine Vienybe
i organas, atėjo iš Lietuvos, 

žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuva.

.................................................     15c

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai 
Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisves; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
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 
j

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 

’ vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių!
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa į 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. Į 
Knyga iš 128 puslapių. x Kaina.................................................35d

Revoliucijos Giesmes
Tik dabar ąavome 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.

Kaip Patapti Jungtinių Valstiją Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po-lS 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiškai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi- 
rengęs prie egzamino. Kaina tik......................... 25c

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus

mentų Komunistų Internacio-I 
nalo.

Centro Pild. Komitetas pri
pažino ir atitaisė klaidą, kuria 
padarė savo pareiškime spalių 
2 d., nepakankamai pabrėžda-1 
mas dešiniojo pavojaus apsi-j 
reiškimus mūsų/ partijoje. Nuo j 
tada, partijos diskusijose i 
šiai dienai, įvairiuose Centro 
Pild. Komiteto pareiškimuose 
(lapkričio 16, gruodžio 3 i 
gruodžio 7), 
jos plenumo 
tarimuose 
statoma ištyrimas 
dešiniojo pavojaus šaltinių 
mobilizavimas energingos 
vos prieš "dešinįjį pavojų par
tijos viduje ir prieš socialio 
reformizmo įtekmę tarpe dar-, .
bininkų.” Centro Pild. Komi-pa’šką ir visus kitus Kominter- 
tetas laikosi tos linijos, 1 
dešinysis pavojus yra vyriau-! ciJU^ 
sias pavojus prieš Darbininkų ’ J . .
(Komunistų) Partiją. į priėmimą Kominterno taiimų .

Mes pilnai sutinkame su ■ kTž < 
Politinio !

i "pilnos laisvės disku-;- . ...

! Opoziciją perkeisti dabartinį 
savo nusistatymą, tęsiant pa- 

'“‘j 3 ir laikymą rezervacijų linkui Ko- 
paskutinio parti-' munistų Internacionalo tarimų 

rezoliucijose ii , •
centraliniu punktu M, taip, pat ir 

objektyvių 
ir

|r ir priimti šitą Kominterno laiš- 
• visus kitus ta

rimus, be jokių rezervacijų. 
C. P. K. šaukia visus partijos 
narius, palaikytojus Fosterio-

■ Bittelmano Opozicijos, taip ir 
palaikytojus Centro Pild. Ko
miteto, priimti ir užginti šitą

Už suvienytą masinę Ko
munistų Partiją!

Centro Pild. Komitetas
Am. Darb. (Kom.) Partijos

kadi110 tarimus be jokių rezervą-1 
. I i i l 1 I

pilną ir be rezervacijų prįešfašistinės Kovos Komiteto 
ma Kominterno tai'imu! 11 n IT11 Iz o c Q O nu o I n niii 1 m* rl I n 
energingą vykdymą gy- straipsnių,

Sekretariato pasiūly-! veniman visų Komunistų Inter-į Kaina ... 
‘ -- _

tėm prieš išleidimą partijos 
konvencijos šaukimo, Centro 
Pild. Komitetas priėmė šitą 
politiką, kurią parodo seka-1 
mas Politinio Komiteto nutari-! 
m as:

Politinis Komitetas trokšta , 
suorganizuoti kuolaisviausias ; 
diskusijas ištisai visą partiją, 
suteikiant pilną galimybę ma-’ 
žumai perstatyti savo pažiū- I 
ras prieš visus partijos na-į 
rius ir duodant visokį užtikri- . 
nimą teisingo ii- užtenkamo Į 
sutvarkymo visuose klausi-' 
muose, liečiančiuose partijos i 
konvenciją.

Diskusijos bus vedamos ga
limai laisviau ;iu pamatu, su- ' 
teikiant visas galima progas 1 
draugams iš Opozicijos Cen

tro Pild. Komitete, išimtinai ■ 
apsiribojant tiktai Kominter-I 
no Įstatais ir komunizmo• 
principais.

Gi praktikoje Centro Pild. 
įjos, jos veikimo, jos klaidų ir! Komitetas yra nuėjęs dar to
nos užduočių padarė Komunis- liau, negu nurodo Kominter- 
tų Internacionalo Pasaulinis nas savo laiške iš lapkričio 211 
Kongresas ir turi tarnauti, kai- d. Opozicijai yra suteikiama! 

vadovaujama linija visai ne tik "pilna laisvė diskusijų! 
’ribose Kominterno tarimų,”; 
bet Opozicijai yra suteikta tei-j 
sė išsireikšti pažiūras ir prieš i 
Kominterno šešto Kongreso į 
tarimus tokiais pamatiniais1 
klausimais, kaip įvertinimas! 
pasaulinės rolės Amerikos im-Į 
perializmo, įvertinimas per-[

I PO , 
įmūsų partijai.
I

Centro Pild. Komitetas svei- ■ 
nha Korriinterno pakartojimą! 
;avo paskutjniam laiške seka
mo tarimo, kjirį padarė Ko
munistėj Internacionalo Politi
nis Sekr^tariatas rugsėjo 7 d.:

V. i
Politinis Sekretariatas yra: spektyvų delei masinių kovų 

tos nuomonės, jog kaltinimas; Jungtinėse Valstijose.
prieš didžiumą partijos Cen-į Mes taip pat pilnai sutinka- 
tro Pild. Komiteto, kad jinai me su Komunistų Internacio- 

lįatstovaujanti dešinę liniją, inalo Pild. Komiteto patarimu 
yra nepamatuotas.
Sekretariatas nenori 

j pasakyti, kad tūlų k]

Politinis i laikyti partijos konvenciją va- 
tuomrisario mėnesį. Kad davus par- 

aidų, jų jtijos diskusijoms užtenkamai 
tą^pe ir dešiniųjų klaidų, ne- laiko ir visiems partijos na- 

darė viena, taip pat ir ki- riams užtenkamai progos iš- 
' pusė. Sekretariatas ma-' lukštenti visas problemas, 

!, tačiaus, kad šitą, taip pat esančias prieš mūsų partiją, 
kitus ginčijamus partijos: Politinis Komitetas vienbalsiai 

rausimus, geriausia bus gali- i sutiko atkeĮti konvenciją nuo 
,a išlukštenti ir išspręsti A-į sausio 6 d. iki vasario 1 d. ir 
erikos Darbininkų Partijos. pradėti diskusijas su gruodžio

Jmąm kongrese. ji d.
/Šitas tarimas pilnai atatin-i Centro Pild. Komitetas ūž

ia Šeštojo pasaulinio Kongre-i tikrina Kominterną, kad jokių 
o linijai (atsinešimui) linkui j organizacinių priemonių 
darbininkų (Komunistų) Par-’daroma, neigi
i.jos, kaip parodo sekamas pa-j daryti prieš ką nors laike dis- 
eiškimas Politinio Sekretaria- -kusijų.
o laiške* iš lapkričio 21 die-l Centro Pild. 
os: “Politinis Sekretariatas 
vo laiške rugsėjo 7 d. veikė 

-’•me su Kongreso tarimu, į 
ifmas> viršmihėtą pareis- j

entro I 
nuomo!

Norintieji ge 
riausio patar 
navimo ir u 
žemą kainą nu 
liūdimo valan 
doje, laukite 
pas:,

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“L AISVE”

Pasitarkit su Dr. Zins '
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir motery 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialia nauj’ovinis 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 
jvairiu ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimą
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS .DYKAI

DR. ZI NS
no EAST 16th ST., M. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų
O r » ’1

i

i Lietuvaite Fotografiste
1 Fotografuoju, Didinu ir Numalia-
I vojų Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną 

nedaliomis nuo 9;30 iki
I 5 vai. po pietų.
Imargareta VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.

BALZAMUOTOJ AS <

---■ ' - 9 . ♦ «

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

IFORNICIAI
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
i PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ 
| Iš priežasties daugumo stakp parduoda-

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

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesi s po 
kelioliką ■' šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal 

arsitraukia savo kos- 
in’s Cigarų, ir be jų 

Taip pat drg. S.Komitetas už
tikrina Kominterną ir visus 
partijos narius, kad priimda
mas pateisinamą kritiką savo 
klaidų, komitetas nepasiten
kins vien tik pataisymu tų 
klaidų, bet jis padvigubins ša
po pastangas tam, kad pada

lai: (I) Pasaulinio Kon-Irius negalimu tokioms klai- 
o teziai klausime Jungti- doms pasikartoti.

Draugai! Opozicija
retariato tarimas rugsėjo 7 teziuose sveikino Komunistų 

Internacionalo Politinio Sekre
tariato laišką iš lapkričio 21 
d., kaipo naują nutarimą, 
skirtingą nuo tarimo/Pasauli
nio Kongreso ir nuo tarimo 
Politinio Sekretariato iš rug
sėjo 7 d. klausime amerikinės 
partijos. Jeigu tas būtų tie
sa, tai lai Opozicija pasako 
nariams aiškiai, kodėl 'ji atsi-

fS.X* Politinio Sekretariato
‘ lapkričio 21 d., paė-

iską daikte, sudaro Ko-j 
no liniją delei ameriki- 
Įrtijos ir kad priėmimas 
lų tarimų be jokių re-

djų labai daug prisidėtų
pilno suvienijimo mūsų

.ų. Ryšyje su tuo, labai
ad ( Fosterio-Bittel-
zicija turi rezervą-i sako atsižadėti savo rezerva- 

Bų Šių trijų doku-lcijų delei Komunistų Interna-

Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad |mA no<nwW<H 7onn kaino ir vol fui nri- 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg- IlvgirClCUll ZCIIld KdHld Ii VCllul pIT 
b-^i I statome j namus visoje New Yorko ir

John Naujokas 
St., nuolatos dl. 
tumieriams Joni 
neąalįs apsieiti. 
Rcikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip .ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški 'biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
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 
Sareikalavimo 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.

sniu ir
Dažnai būna nesmagumų 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 ' 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją.1 Kaina............... C

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo g 
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 perskaityŲ šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasi!avinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno Įietuvio 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, kurią padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliūosavi- 
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. Ęnyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais...............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ............................................................................ • • • • $1.50

yklte ITurime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
$2 00 g me daugybę puikių rakandų del pasirin

1 kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Reikalaukite tuoj aus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

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.

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvę atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
ffliimffliiiaiiffliinniinDifftnii«iiimiinii



.... • . . ........ .........
• '•' ■ ' ' ‘ 7 '."• ' '■ ■' ' > -•'/,.•/■•' H) . • -f '.< •/'/ ' %. .; k

9 ■'

Šeštadienis, Sausio B,

Tel.: Greenpoint 9632

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

WATERBURY, CONN

Dailės Parengimai

i,i tįsiamsi

»
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Vabalas

ant

Vargo Vaikas

PO 10c IR DAUGIAI?
I

Išbandykite šiandien

526 N.

jau 
išėmęs 
paren- 

kada

•j pačioj
i ypatos 

Užtat 
Gritė- 
miesto

Jeigu 
būtų 

kokiam 
kodėl,

11th St ^Philadelphia,

kas. Bet šnipo Klingos toks 
; užmanymas neišdegė. Ir tai

Mathew P. Bellas > |
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

Puslapis Kefvirlau
MaAjM ' ■ ■ ’ v , , , i,|t n |><|IW|>,<|M)IW

SCRANTONO ŽINIOS
. i ■ ■■ ii iiu i-'i ii ūmumui

W.i*ĮŠ*Įiil« r .... ..............  .11 >0113111 ' ri-IYlill

tai visi’ Scrantbnoprbgrėsyviai 
žmonės. Reiškia, norėdami 
save pasiteisinti, dar geriau 
save išsiduoda. O tas labai 
puiku, lai žmonės žino, koki 
tautiškos bažnyčios dvasiški

tai pačiai dienai ir tą 
svet. jau yra išimtas 
vardu J. Gluoksnis. 
tautiškas vyskupas J. 
nas ir atsikreipė pas 
majorą E. B. Jermyną, kad tas 
atkreiptų į tai atydą ir pada
rytų tvarką. Tai tiek aš gir- vadai, nors ir kitų religijų ku-
1 ». • • V 1 • • •

O žmonių gėrimas tai jau neiš
pasakytas, pilnos smuklės su j 
kaupu, vyrų ir moterų, per die
nas ir naktis ūžia, geria ir ki
tokiais negražiais darbais už- 
siimdinėja. Mat, smuklė be 
moterų ar merginų, tai biznio 
nėra. Nenuostabu, kad geria 
suaugę žmonės, bet išsiplati
nęs didžiausias girtuokliavi
mas ir tarpe jaunuolių abiejų 
lyčių. Turėtų piliečiai daryti' 
žingsnį, kad tą visą brudą, ko
kis šiandien kartojasi mūsų 
mieste, prašalinti. Juk tai 
mums daro didžiausią gėdą, 
ypaę lietuviams. Mat, lietu
viai ant tiek specialistai smuk
lių užlaikyme, kad 70 procen
tų visame mieste smuklių pri
klauso jiems..

©

Waterburio Margumynai
Priešimperialistinė Lyga ren

gė prakalbas 23 d. gruodžio, 
žydų socialistų svetainėj, 63 
Spencer Ave. Atėjus paskir
tai prakalbų valandai, rengė
jai rado prikaltą prie svetai
nės durų raudoną popierą su 
užrašu: “Mes nerandavojam 
svetainės Komunistams.” Ren
gėjams palaukus prie svetai
nės durų kelias minutas, atėjo 
ir svetainės randavote j as. Pra
kalbų rengėjams užklausus, 
delko gi svetainė uždaryta ir 
kam raudona popiera prie du
rų prikalta, tuojaus svetainės 
randavotojas pradėjo kolioti 
rengėjus, kam jie ant apgar-| 
sinimų pažymėjo, kad sočia-! 
listai remia imperialistų ren
giamą karą prieš Sovietų Ru
siją ir lotynų Ameriką. Mat, 
tai vis pamoka rengėjams, nes 
svetainė buvo parandavota tik 
ant žodžio, o nebuvo įduota 
rankpinigiai, neturėjo randa-; 
vo.jimo kvitos. Už tai jie t.. 

u bininkii kūno dar labai gerai, kad Gluoksnis į r^° ąsos taip pasielgti. Aš 
1<». ' ‘n-pnlrauke ii į teismą už imu- miluau> kad skaitytojai patys

: ..loiima io ' ‘vardo prigaviii-Jsupras ir nereikalaus komėm
* 1 j kode!!fIel tokio žydų socialistų

! pasielgimo.
Unija ir Būsiantis Karas

Teko man kalbėtis apie uni
jos organizavimą su visų tau
tų ir amerikonais darbinin
kais, ir nuo visų gavau šitokį 
atsakymą: dabar unija nerei
kalinga, nemanom visai prigu
lėti prie unijos. Mat, jie ma
no, kad unijos, tai yra ko-1 
munistų išmislas. Kada jiems 

j pradedi aiškinti, kad darbi-1 — 
j ninkams labai mažai apmoka, i 
[tik 40c į valandą ir su tokia: 
mokesčia negalima išsimaitin-1 
ti su šeimyna, tai nuo jų gau
ni atsakymą, kad prasideda j 
karas South Amerikoj, tai dar-; 

j bu bus užtektinai, mokestį pa-! 
j kels ir be prigulėjimo prie uni-; 
Įjos. Tai ve koks protas tam- 

■ v . t , , .v T . , - . Isių žmonelių. Jie iš džiaugs-1užsidirbti pinigų ir, sugrįžus Lietuvon, ją|m0 trina rankas. kaip maži( 
P.akelti A1’ . Jei .taiPt ,tal ’Jus y? 'kūdikiai, laukdami kalėdų

dieduką atriedant per kaminą 
gražių zobovų. Gal būt, kad 
pereitas karas Amerikos dar
bininkų neprivargino tiek, 
kad jie džiaugiasi iš ateinan
čių karo audrų vien tik dėl
to, kad turės daug darbo ir 
gaus didesnes algas. Draugai, 
darbininkai, jūs darote didelę 
klaidą taip manydami, kad 
karas jums pagerins gyveni
mą. Tik viena išeitis darbinin
kams yra pagerinimui skur
daus gyvenimo ir apsigynimui 
nuo imperialistų agentų, kad 
jie iš mūsų -nepadarytų kanuo- 
lėms pašarą, mes turime visi 
skubiai organizuotis į unijas

Kaip ylą į maišą nedėsi, o 
ji vis tiek išlys laukan, taip 
ir su mūsų fašistiniais skundi
kais. Nors jie ir bando dang
stytis po nekaltybės plunks- 

.nomis, bet vis tiek jų ilgi sna
pai kyšo ir žmonės juos mato. 
Jau “Laisvės” skaitytojai ge
rai žino apie A. L. D. L. D, 
39 kuopos teismą su policijos 
viršininkais, kur skundikais- 
donosčikais policijai pasirodė 
lietuviškas šnipas Klinga. Bet 
tai tik vienas, kuris daugiau
sia turėjo drąsos viešai pasi
rodyti, bet kiti dar bando 
dirbti pasislėpę ir jie mano, 
kad mes, progresyviai, nežino
sime, kas jie tokie. Bet jie, 
taip manydami, tik save ap
gaudinėja.

Štai 11 d. lapkričio, 1928 jK! 
m., kaip tik dviem dienom nl° 
prieš įvyksiantį A. L. D. L. D., 
39 kuopos teismą, pasitaikė 
proga susieiti su S. š., )___
siu “burdingierium” A. Min- 
kelio, buvusio Tautiškos para-į 
pijos prezidento pora metų at-i 
gal. Ir štai ką jis išpasakojo: į 

“Jus skundžia policijai ne' 
už tai, kad jūs esate bolševi-J 
kai, bet už tai, kad rengiate meilę iš-savo 
parengimus ir ne ant> savo los, kuris sak 
vardo išsiimate leidimus iš po-(jiems, nes an 
licijos, bet ant tautiškos para
pijos ten kokio davatkų kliu- 
bo vardo. O tas labai užgau
na tuos žmones.”

“Kaip ir kokiu būdu jūs ži
note, kad mes išsiimame lei
dimus iš policijos ant tautiškos 
parapijos davatkų kliubo var
do saviems parengimams?” aš 
jį užklausiau. O jis man atsa
kė: • .. | neišlaikys jokio ramsčiai.

“Du metai atgal tautiškos' Toliaus reikia pasakyti, kad 
parapijos dūdorius Navadaus- J. Gluoksnis niekados jo gy- 
kas rengė ten kokį koncertą vėnime nėra išėmęs nei jokį kalbėti apie tuos skundikus- 
ir nuėjęs pas policijos virsi- leidimą del progresyvių drau- šnipus kitokio plauko, 
ninkus sužinojo, kad leidimas gijų parengimo ir tą žino gę-

dėjau iš buvusio parapijos 
prezidento A. Minkėlfo/’ pa
reiškė Š. “O kad Minkelis tą 
kalba, tai, be abejonės, jis ži
no, ką kalba.”

Labai gerai, kad Minkelis 
tą kalba ir nėra abejonės, kad 
jis žino, ką-kalba. Kad tas 
fašizmo garbintojas vyskupas 
Gritėnas davė skundus ant 
progresyvių draugijų, ne abe
jojame, nes tai sutvėrimas, 
kuris nepripažįsta jokio pro
greso, apart laižymo jam 
skvernų ir tikėti į jo tautišką 
dievą. Tai fašistinė kregždė, 
kuri pati pirmutinė, po fašisti-

!“rt perversmo Lietuvoj ,11926
'm., nuskrido j Lietuvą ir nu*-1gresyviai nieko nežino ir šni- 
nešėM palaimos rykštelę nuo i pasirandavos svetainę 

luoksnio vardu ant vardo

nigai nei kiek nėra geresni bei 
švaresni—jie visi lygūs.

Dar toliaus.
Gluoksnis ir 
leidimą ten 
gimui, tai
Providence biuras rengė ten 
kokius Dzimdzidrimdzi* ir 
parandavojo svetainę ant J. 
Gluoksnio vardo, kad išvengti 
mokėjimą “war tax,” kada 
Gluoksnis pasiuntė taksų ko
lektorių pas šnipą Klingą, tai 
Klinga nieko nesakęs užmokė
jo reikalaujamą sumą taksų? 
Mat, jis manė, kad čia tie pro

buvu- Amerikos Sirvydų ir kitų fašis
tinių gaivalų 1 ietuvos budelių Lithuanian Society ir bus vis- 

(galvai A. Smetonai ir 
[prižadą, kad ;'is viską 
! del Lietuvos 
mėsinėtojų r

Vilijos choras rengia juokų 
vakarą 13 d. sausio, 103 Green 
St. 'svetainėj. Bus sulošta la
bai juokingos dvi' komedijos ; 
“Sulyg Naujausios Mados” ir 
“Vos Neapsivedžiau.” Lošė- 

^‘'jjai surinkti geriausi iš lietuvių

.nežino, Ką da
ro,” duoda sriiiKiūs poiiarai 
ant tų žmonių, kurie nelonkiu 
galvos prieš jo tautišką dievą, 
geriau sakant, prieš Gritėno 
despotišką valią. Bet jeigu 
tautiškas vyskupas mano, kad 
jis parems griūvančią bažny
čią tuomi, tai klysta. Visų 
religijų pamatai supuvę ir 

Įgriūva—suginus ir tautiška

as nepsiteira- 
;utve rimus iš 
is, nes gal .jie 

parapijos vardu del 
■.o.-; ir kodėl jis jų 

neskundė miesto majorui, bet 
progresyvius? Bet, kaip yra 
sakoma, varnas varnui / akį 
nekirs, taip ir fašistų vysku
pas Gritėnas nebėgs skųsti sa
vo plauko gaivalus, verčiau 
įskųsti progresyvius žmones,

’ i tai gal nors pakils skundikų 
! Šeras.

Toliaus dar teks ir daugiau

tarpo, tai, be abejo, ir lošimas 
išeis gerai. Bus smuiko ir pia
no solo, duetų ir kvartetų, bus 
ir šokikės, kurios šoks klasiš
kus šokius, dainuos vyrų cho
ras ir Vilijos choras, po vado
vyste gerbiamos B. Rasimavi- 
čiūtės.

Man teko nugirsti labai link
smą naujieną, kad Vilijos 
Choraą mano sulošti apie už
gavėnes veikalą “Gyvieji Na- 
bašninkai.” Tai labai pa
girtina, kad gyvi iš numirusių 
keliasi..

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balclumas, Savininkas. Tel. Stagg 653'.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
. į\ ... ■

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

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

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

K. M. S.

KELIONE KANADON
X ? J. t ’

(Atsiminimų krislai).
(Pabaiga)

klausiu, “kodėl nuo jos bėgate, kad ji ge-|. 
ra ir mylite tėvynę?” Sako, “važiuojame ; J

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienas

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietiiiį agentą 

arba I
57 Broadway - New York]
NORTH GERMAN

LLOYD

pakelti ir sušelpti.' ■
i rite likti Lietuvoj ir namie dirbti naudai 
jsavo sėbrų-kraugerių, fašistų, nes Kanadoj 
tai tik .Kanadą būdavosite, o ne Lietuvą, ir 
pinigų neprisikimšite didelės mašnos; mat, 

12-tą d. birželio išaušo puikus saulėtas turėsite pirmiausia jos miškų kelmus pa
lytas. Pavalgę vėl išėjom pasimaudyti rauti ir griovius iškasti.” Mūsų draugų 
saulės spinduliuose. Čia susitinku su vie-sukirsti fašistai su M. priešakyj labai py- 
oiu galicijonu iš Lenkijos. Jis man persi- ko visą kelionę; tai vėl dalinai taikėsi iš gę
state moksleiviu ir dideliu bolševiku-revo-'dos prie mūsų.
liucionierium, sykiu su savo draugu. Pra- _ \ 2 _. . , . _ 4
deda jis man teikti virtines įvairiu diplo- 15-tą d. birz. praretėjus miglai, o-tą 
matinių žinių iš darbininkų kovos lauko, J^ą laivas^ vėl pradėjo kelionę. _ Ka- 
riša ir gvildena jas, ir nori patirt, mano " ........ .
ryšius su darbininkų judėjimu. “ 
nau, “i 
tas ar kraugerys fašistas, bet jei būtum 
bolševikas, tai žinotum, kaip užsilaikyt ke
lionėj ir visur.” Vėliau sužinojau nuo jo 
kaimynų-studentų, kad jis yra kunigo tar
nas, klapčiukas. Einant koridorių vaka
rienėm kas tai iš publikos suduoda ranka 
petin ir rusiškai sušunka: “Tegyvuoja tre
čias Internacionalas!” ir įsikibęs už rankos 
eina sykiu, žiūriu, ogi tas kunigo klap
čiukas. Atsakiau, kad apię tai nekalbėtų 
jis man, nes nieko nesuprantu, ir jis nuri
jo, netikinčiu žvilgsniu pažvelgdamas į ma
ne ir sykiu tylomis nudūlino valgyklom :

Turėdami informacijų apie nužiūri- neapykantos, banga, tarp keleto lenkų ir] 
mus asmenis, tie gaivalai įsivelka avies ’būrio žmonių iš. Lenkijos pavergtų tautų, 
kailin ir traukia juos į vilko nasrus. Vai- Slaugiausia ukrainiečių, rusinu, kurie už jų; 
gykloj stalnešiai vis kaulino pasažyrius su- jpavergįmą. dege baisiausiu kerštu, prieš i 
mesti-jiems po dolerį, nors daugelis jau i L kiekvieną, lenką patriotą. O karščiausia-; 
davė po pusę ir po dolerį. Laivas'jau vi-uno -

;;; d.uryj . yandenyno. Išsiilgimas sausženvb L 
vis didėja su įvairiais įsivaizdinimais pati-

* t jostšalies^
t ’ 13-t< d. birželio, kylant miglai, laivu/
kaskart 'eina palengviau, atsargiau prasl- 

;i ** lenkdamas su kitais laivais.. Laive keltu-;

8- viai surūšiuoti/Kultūringųjų tautų žmonės'^ iniperiaiisrim 
užima geresnes vietas ir turi geresnį užlai-

v dangi buvome Grenlandijos jūrų tekėjimo 
v*v*^ -uu. E! ” m*a- r u > tai s u si t i kom e da ug nuo sausžemio

broluti, ar tu be praktikos komunis- plaukiančių ledinių kalnų. Toli šiaurėj tū
no uoluoti Grenlandijos platūs krantai; tai 
ženklas beartėjančių Kanados krantų. Vi
si keleiviai ant laivo denio, kas su žiūro-!ir į darbininkišką politinę Ko- 
nais, kas su fotografijos kamera, žvalgosi, munistų Partiją. Tik tada pas 
pamiršę tarpusavio margumynu^-ginčus. mus bus vienybė ir galybė. 
Štai ir Senai laukta Šalis, kuri priglaus Didžiausias Girtuokliavimas 
mus nuo kruvinojo Lietuvos fašizmo! “Bet Pas rnus> Waterburio priė
jus, M., ir visi fašizmo simpatizatoriai, nuo imiestyje, Brooklyne, lietuviš
ko bėgate iš fašistinės Lietuvos?!” buvo kame kaime, smuklių tiek 
užduota klausimas. Subimbė keletas fašis- daug priviso, kad net nebėra 
tų ir pasitraukė su M. šalin. vietos kitoms biznio įstaigoms.

Vakare, prieš gulsiant, išsibangavo. 
žiauri, net iki muštynių daeinant, ginčo ir: 

t 1 1 -n * 1 , Seno Vinco Prakalbę 
Maršrutas

Seno Vinco (Jakščio) pra-j
u sujudimo ‘momente išėjo viduriu su gi- i kalbų maršrutas tęsiasi ir jis; 

tara ir didžiausiu skaisčiai raudonu kaspi-'baigsis 16 d. sausio.^ Jeigu, 
nu, kaip rafldofia vėliava, ukrainietis stu-'^ew Yor^° apielinkej norės | 
dentas, ėjas i kunigus, bet metęs ir įstojęs \ <?s surengti, tai ga-
i KomtimstiĮ Partiją. Skambindamas jis Dabal. kalba sekančiose 
uždainavo Internacionalo žodžiais, o toliau vietose:
įraukė-'mejK.ija, rag indamas pradėti kovą;g u. sausio, po pietų, Lowell^ 

Lenkija ir juokaudamas, 
pašaipą ’nuduodamas. Mat, rimtoj formoj 
to negalima buvo keleiviui išreikšti.

16rtą d. birž. šiauriniu Newfoundlan- 
lo salos šonu pasiekėm St. Lawrence įlan
ką, 7-tą ‘ vai? rytą. Esant saulėtai dienai, 
matėsi, jog krantai mažai apgyventi; riog
so granito uolos ir vietomis krūmai bei miš
kai. Žmonės daugiausia čia, matyt, užsi
ima žuvininkyste; retkarčiais pasimato' 
mažos fąrmtakės, tai miestukas tarpukal
nėje.

17rtą ;=d.į lįirž., sekmadienio rytą,. m- 
lietuvių sykiu važi uoj a'diplomatinio korpu- siekėm Kanados, uostą :Quebec’ą. V čia deniL 
so narys. M., buvęs Lietuvoj nuovados pa- gracijos? riąmfe palikome jsayp kaųadį^kūs 

dokumentus? su fotografijomis iri su^pora- 
šu, <kąd nepriėmus >pžsfūlyto dirbo ūkyje;

** VJLcll &L41 LIkHl/lvLJU xYltlvtlJ

užima geresnes vietas
gi kymą; ir šiaip iš išvaizdos žmonės inteli- 
į i gentai patalpinami tinkamesnėse vietose;

padaužos patalpinti atskirai. Pusiaudienį 
davė čiepus nuo rauplių, o vakare, daly
vaujant laivo darbininkams, vėl užvirė dis
kusijos, kurių pamate buvo Sovietų tvar
kos klausimas pasaulio- šalyse.

14-tą d. birž. iš nakties visai nutilus 
jūrai, užgulė labai- tirštas rūkas. Laivas 
ėjęs su signalais, 12rtą?val. dieną visai su* 
stęjd ir išstovėjo 17-^ką valandų vietojeIš

dėjėju ir,' matyt, dideliu klerikalu-fašistu, 
manydamas pralobti ,Kanadoj. Jis vador
vau ja kelionėj keliems lietuviams f ą|is- už ’iesajną | a^gihįrrią,; sutihki5 būti ‘ grąži 
tams, kurie giria Smetonos valdžia. ^Tai/^namas^aSgal psavo’kilimo žvietą.tams, kurie' oriria Smetonos valdžią.

a NOTARY

PUBLIC

Tel., Stagg

5043

GRABORIUS
j ■ Patarnauju visiems be skirtumo 
■ į įsitikinimų ir tolumas nedalo del 

I manęs skirtumo. Mano ofisas at- 
! daras dieną ir naktį. . Darbą at-
■ lieku gerai. Reikale kreipkitSs pas 
I mane, o patarnausiu kuogeriausia.
Į 734 Grand Street

■ Brooklyn, N. Y.
•+

Mass.1
8 d. sausio, Fitchburgh, Mass.
9 d. sausio, Gardneį*, Mass.
10 d. sausio, Hudson, Mass.
12 d. sausio, Providence, R. L
13 d. sausio, po pietų, New
11 d. saušįo, Maynard, Mass.

Havefy Conn. ’
13 d. sausio, vakare, Ware

house Point, Conn.
14 d. sausio, Meriden, Conn.
15 d, sausio, Bridgeport, Conn.
16 d< sdušio)? S^aniford, Conn.

Vietc^' iUrąugaL kur/ prakalu 
bęs- rengiamos, Turėtų stengtis 
patys per “Laisvę” pagarsin
ti' rengiamas 'prakalbas.

A.pO.P.S. Cenį;rp>. Sekretorius,
, 467Tęn^Eyckv'St.

.. i > Brooklyn, N. I

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVISKAS

žodyneLis
Iš 18,000 žodžių

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

46

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

Krikščionybe ir Darbininkai]
---------------  I* • 1

Jau gatava ir siuntinėjama brčŠiūra- “Krikščio
nybe ir Darbininkai”. Ją išleido Lietuvių Dafbii\L 
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta d. A. Bim
bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda tik už 10 
centą. . k ' ’ - .

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

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

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

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kur 
Jūs Pageidavot , <

MENDELO
’ / •

Padirbti iš suderintų Havanos tabakų.
Vidurys vien tik iš importuoių tab?1

Juos išdirba

STANLEY PAUL

pareikalavimo siuos cigan 
ir per1 paštą išsiuntinėjamą

Sulig
taipgi

kaipo užsakymus (orderius)



JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GKABORIUS

DARBININKU ne

1439 South 2nd Street

KALENDORIAUS
Bell Oregon 5131

Keystone Kilio

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ

KAINA TIK 25 CENTAI

MARCY BATHSRAUDONAS ARTOJAS

VYRAMS

NASHUA, N. H.

arės

užkietijl

DUODAME NUOLAIDĄ PLATINTOJAMS

RUSIŠKA

UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU

LAISVĖ
46 Ten Eyck Street,

M iestą r
Miestas

' PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

KURIE Iš ANKSTO PRISIUSITE MOKESTĮ, 
TIEM BUS APMOKĖTAS PERSIUNTIMAS.

SUŽEISTAS DRG 
W. KERŠULIS v

MOTERŲ
DIENOS: 

PancdžHaia Ir 
Utarninkais

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

DARBININKŲ
DEMONSTRĄCiJOS PRIEŠ
FAŠISTINI BUDELI

m a 
neš 
p ra 
mill.

Del 
n i u

Jiems galite, užprenumeruot
DIENRAŠTI “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams

Babies 
Isve J

Reikalaujantieji po vieną knygą Darbininkų Ka
lendoriaus, mokestį galite siųsti pašto stampomis 
2 ar 5 centu Vertės.

New York a Ita- 1*1 v
vienam iš di-

arit “RYTOJAUS” vardo ir adrese 
PASTABA: Isitjomekit “Rytojaus1

Paskui kuo- 
aukas tam 

pardavinėda-

Telephone, Stagg 8326
9745

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

1,200 GRUMOJĄNČIU 
LAIŠKŲ*

Abraharrif Rosenberg, 
nautojas centralinio pašto 
33 rd St. ir 8th Avė 
ke,' gavo 
už sitin'

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

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

Panedėliais 
Diena ir naktj

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

PanedeHais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

IR BALZAMUOTOJA8
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nubudimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ ^MOKYKLA ....

Partija yra pirmasai darbi 
ninku klasės būrys.—Lėni 
n as.

New Yor- 
pusę metų kalėjimo 
nė j i m ą grasina n Č i ų

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-«474 '‘Mokykla hu Repšį acija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

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

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

PHILADELPHIA, PA.

GI KOMUNISTŲ SPAUDA SPARČIAI KYLA. 
.‘LAISVĖ,” “VILNIS” IR “DARBININKIŲ BAL
SAS” KASMET GAUNA DAUGIAU SKAITYTO
JŲ. Tas rodo lietuvių darbininkų radikalėj imą 
Amerikoje. Įsiūlymas Darbininkų Kalendoriau^ 
dar katalikiškam'ar tautiškam darbininkui bus di
deliu paskatinimas jo prie darbininkiškos ap
švietos.

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo? Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys^ Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip ppt RĘSTORANĄS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29*31rįMį&mll Stretetj tarp Cook ir Debevoise Sts., 

TIE^BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, lį Y.
/ ' .. / . Telefonas j Pulaski 1090/ . * ' ' '<

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

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Į Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros’spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasšs brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—13; Pusei.__ __|1.50
Pinigus siuskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami

Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R 
Artojas eina kas dvi savaitė#.

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 nusispardū, kiti iaikraštpalaikiai 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-

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

Draugam Kanadiečiam

Mos išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausi laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus/ P i Ina .sunoksi o kursas. $25.' 

' 1 ’ jhė yąžinejimo 'lek'ci-
Pambkos dienomis il

ls dykai;

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca, 146,
Avellaneda, Buerios Aires,

Argentina /■

Čia patiko nelaimė vieną 
šeimyną. Trys broleliai nu
ėjo ant ledo čiuožinėti. Vie
nas jų įlūžo su ledu. Kiti ban
dė gelbėti, bet ir patys įkrito. 
Pasekmės buvo tokios, kad du 
prigėrė, o Vienas tapo išgelbė-

. DETROITO LIE W DARBININKŲ APTIEKUS 
Čia randasi dvi lietuviuos aptkkos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesnę kaini'. negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorivs Savininkas
8781 JOS. CAMPA U A VE., ir 6046 CHtoNE ST., DETROIT

“SUBVIŲ” BYLA 
WASHINGTONE UŽ 
7 CENTŲ “FĖRUS” •

Newyorkiske Interborough 
Rapid Transit (požeminių gel- 
žkelių ir eleveiterių) Kompa
nija įteikė naujų .“argumentų” 
Jungtinių Valstijų Augščiau- 
siam Teismui, Washingtone,— 
kad būtinai turi būt pakelta 
važinėjimo kaina nuo 5 cen
tų iki 7 centų, nes su penk- 
tukine kaina kompanija “ne
galinti išsi verst.” Jinai 
tyt, tikisi laimėt “bylą,’ 
kaip jau buvo pirmiau 
nešta, dirbdinasi šimtus 
onų “tokelių” (septyneentįnių 
ženklelių), kurie turės būt me
tami vietoj' penktuko į maši
nas, einant į požeminio gelž- 
kelio'bei eleveiterio traukinius.

buvo 
priešfašistinių 

W orkeri-Oi.” 
Pagalbaus,> demonstrantai nu- 
ėjo prie ofiso fašistinių laik- 
rašČjio VU Ųrogfeso( Itąlo-Ame- 
i’icaino,” kur susidavė' dar di
desnė demonstraciją, kuri tę
sėsi 15 minučių. Sičiai polic- 
raanai irgi blaškė ir stumdė 
darbininkus, bet taipgi 
tuot neišdrįso, i

Dr. J. Seymour Landžius
■ Lietuvis Gydytojas

Buvęs Bostono miesto sveikatos 
departmento štabo narys ir Bos
tono mokyklų gydytojas. Daro 
mikrqskopo diagnozą savo labora
torijoj, ant kraujo, spjaudalų, šla- 
punio ir tt. Roentgeno Spinduliai. 
Gydo visąs ligas..;

'51 Providence Street 
Worcester, Mass.

Valandos: nuo 9 ryte aki!9 vak.
Tel., Park 5873

ja s ,uą | • $10. ‘ > L „ ....
vakarais! v Irirormaęijd 
Atclara-.jhuo ,9 -rytb iki* 9.Įval, ,-vaka-l 
/p. Nedeldieniais? nuo 11 iki 2 
vai. - dieną. ,1' ■ ' . f ' -.
NEW YORK AI JTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tH SfrfN. Yl 
T.......— .. .....................................  ■ I Į.............. ĮI h.iu’i , .r,į J i. I

Antrašas!
U.S.S.R., MINSK

I Bovetskaja, CKKPH. (b)
Knrie»R naparnnku užsiprenumeruoti 

Uex'fei ii Rutijoa. tie galite užaiprenu- 
vseruoti per “Lt.iavę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. Eaiua 11.25, 
pcraiuntiiwaii voltui.

CVTDAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta Iki Kft FmHi 
DAlIVl* Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vaL—74c?wV vUlU

! M; TEITELBAUM, Manadžeris
Naajai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naajausfoa 

‘ rūšies maudynes sn modemiškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu iulihią vandeni* 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS ISSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

,i Atplaukus į
Jo Balb.o’ui, 

(džiausiu1 Italijos darbininkų 
J skerdikų, Jj garbingai, pasiti- 
į k o ip ie sto ' p o 1 i ei j ęs k o misi dų ie4 
' rius Whalenas ir kiti City Hali 
! ponai, bandydami surengi jam 
1 net parodit prie miesto vyriau
sybės rūmo.

I Visai kitaip tą budelį pasi
tiko du šimtai darbininkų, ku- 

■ uie nuėjo su demonstracija 
prie City Hali, iškėlė didelius 
plakatus su priešfašistiniais 
parašais ir šaukė: “Šalin im
perializmą, šalin fašizmą! 
Garbė darbininkams, kritu
sioms kovoje prieš fašistus! 
šalin Hooverį ir Balbo! Mes, 
Amerikos darbininkai, išreiš
kiame vienybę su Italijos dar
bininkais !”

Prie demonstrantų greit pri
sidėjo šimtai kitų darbininkų.

Policija puolėsi demonstran
tus blaškyti; drasko jų plaka-1 
tus, stumdė ir sumušė kelis i 
demonstracijos dalyvius, vieną 
labai smarkiai. Bet' nei vie
no near'eštavo. Mat, policijos! 
komisionierius , nenori pačioj j 
pradžioj savo tarnybos tuo-( 
jaus nešvariai pagarsėt, kaipo! 
darbininkų persekiotojas, nors,, 
jis dantį iv griežia.

Laike demon’sp 
paskleista daug 
lapelių ir “Daily

, į demoųstrantai 
ofiso ’fašistinip

11 Ųrogfeso(

visokiu vidurių ir žarni- 
ncsniaguinų, paeinančių 

dantų dygimo, nėra ge
resnio ir saugesnio kūdi
kiams ir augantiems vai
kams vaisto viduriams.

Čia darbininkiškas veikim’as 
silpnas. Teisybė, gyvuoja 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo ir A. L. D. L. D. kuo
pos, bet ir jos silpnai veikia. 
Kadangi kuopos finansiniai 
silpnos, tai ir daug iš iždų ne
pajėgia aukoti darbininkiš
kiems reikalams. T. D. A. 74 
kuopa iš iždo paskyrė politi
niams kaliniams kaipo kalėdi
nių dovanų $5. 
pos nariai rinko 
pačiam tikslui, 
mi kalėdinius ženklelius. K. 
Dobrovolskis pardavė už $3; 
M. Butirnas už $5; V. Vilkau- 
skas už $15.30. Buslavičius 
taipgi rinko aukas tam tikslui, 
bet neteko sužinoti, kiek su
rinko.

Taigi, vietos "lietuviai šiek 
tiek darbuojasi.

Drg. W. Keršulį' ištįl 
laimė; tapo sužeistas; apskal
dyta galva ir kdkta. Buvo pa
imtas į St. Catherine ligoninę, 
Brooklyne. , Berašant šią ži
nią, gavom pranešimą telefo
nu, kad jis jau važiuos namo 
iš ligoninės.

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
NedSlioiąis,

I dienia ir naktj

NUMIRĖ TAXI-CABE
Nežinoma moteriškė, ; 

55 metų amžiaus, numirė 
x i-cab autom obi 1 i u j e 
žiuodama New Yorke

Norintieji platinti “Laisvę’ 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite 
Gausite puikų atlygiįiimą uz 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

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

jiems sako, 
darbąį tai ei- 
tylėkit,' kaip 
ne, tai eikit 
Darbininkai

laiškų įvairiems valdininkams. 
Padarius kratą jo name, • at
rasta . 1,200 grūmojančių laiš
kų, s>u įvairiomis ants p Rudo
mis, ir kitais to darbo įran
kiais. Tai, matyt, buvo tuo 
punktu pamišęs vyras, kuris 
gaudavo smagumo iš betiksli!) 
darymo nemalonumo kitiems;

Pittstono ir Apielinkes Anglia
kasių Vargai

Kaip jau žinoma, Frank 
McGarry buvo išvedęs į strei
ką Pittstono ir apielinkės ang
liakasius ir streikas buvo pra
laimėtas, angliakasiai grįžo į 
darbą, tik ne visi. Kurie buvo 
aktyvesni laike streiko bei "ku
rie atrodė Pennsylvania Coal 

Į Kompanijai daugiau radikališ- 
ki, tai tuos nepriėmė atgal į 
darbą. O tų nelaimingų yra 
apie 2,000 ir jie įtraukti j juo
dą kompanijos knygą ir prie 

< dabartinių aplinkybių jiems 
nebus galima gaut darbą aug- 
ščiau minėtoj kompanijoj. O 
kurie gavo darbą; po streikui, 
tai jiems irgi tapo burna drū
čiai uždaryta. Kompanijos 

Į boseliai ką nori, tą ir daro su 
Isavo vergais, nes vęrgąs-ang- 
j liakasiš neturi kam pasiskųst 
Įirxniekas už jį neužstoja. Pa
vyzdžiui, kad ir No. 7 Shaft 

(minėtos kompanijos kasykloj. 
1 Kontraktorius Harry Bernardi 
119 d. i gruodžio pastatė savo 
; žentą Miniche, kaipo darbinin- 
|kų prižiūrėtoją. Minėta ypa- 
Įta yra labai žiauri, todėl 70 
darbininkų pasipriešino kon- 
traktoriui, pareikšdami, kad 
mes nesutinkam dirbti po prie
žiūra Minicho. Tada kontrak
torius Bernardi 
jeigu norit turėt 
kit Į darbą ir 
“klemsai,” o jei 
į peklą iš čia. 
nėjo dirbti tą dieną, bet atėjo 
kitą dieną. Vienok jų darbas 
jau buvo užimtas naujais dar
bininkais—škotais.

Šioj apielinkėj angliakasyk- 
los dirba labai silpnai, po vie
ną, dvi ir tris dienas į savaitę. 
Bedarbių minips buvo prieš 
minėtą streiką, o dabar, po 
streiko, pasididino dar 2,070. 
Taigi daugelis žmonių išvaži- 
nėja kur kitur laimės jieškot.

Angliakasis,

Minske nu® pirmo gegužes, 
1.927 m., pradfijo eiti lietusių 
kalba' laikra&tis

CKKPB Oiganxs
7R [ ARTOJAS” teiks plačiu 
informacijų ii Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apio tai 
Iras dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE”-rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų1 gyveninio; ' ! ' 

.Kas nori smiilkini žinot apie

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
yra žmogaus amžinaa priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio)
jokiu šalčių nebijo. Už 75 centus ui bak*ą apsiginkluok 
amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(24 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolS prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių 

Lietuviškų, Bulgariškų, Ilomeopatifiku ir L vaistų tegalima 
"F. URBONAS 

151 Metropolitan Avenue,
Telephone i ("Sreenpoint 1 

ANTRA APTIEK A 
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, A*a»pe>b, L. 

Tel.? Juniper ‘'‘7PC
Siųsdami pinigus su savo adn . ?'.r;

FRANK A. URBAN’S I'HAKMACk 
til Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
________________________ ORDER BLANK?____ ______________ _____

Afi, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, ui kurį 
malonisit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visale nurodymais, kaip vartoti.

Vardas -___ _________________________ _________________ .

NAUJAUSIOS MADOS , ;

IRTiS™^

Įleidžiami utįajrniįlpity

82-86 MARCY AVENUE

Naujoviskiausia Tos Rūšies įstaiga Brooklyne 
MOTERIMS
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Puslapis šešias šeštadieniš, Saiisib 5, 19&

ŠJ VAKARĄ BUS IŠREIKŠTA | IŠDAUŽYTA DAR 
•REVOLIUCIJOS LIEPSNOS 46 SMUKLĖS
ŠOKIAIS i ---------

---------  Per paskutines desėtką die-
Sį vakarą liepsnos revoliuci- nų New Yorke ir Bronxe poli- 

jos ugnys, kurias vaizduos šo-cija užklupo ir išdaužė 200 
kiai Isadoros Duncan rusių šo-j slaptų alkoholio smuklių. Vien 
kikių, programoje apvaikščio-Užvakar naktį padarė ablavas 
jimo penkmetinių sukaktuvių 46-se smuklėse ir areštavo 83 
nuo “Daily Workerio” įsikūri-1 savininkus bei tarnautojus;
mo, 
34th St., į vakarus nuo Sth 
Ąve., New Yorke. alkoholio šmugelninkus’ ir
» Šokikės yra išėjusios garsią-.“gongste\ius”-padauzas. Jei- 
ją Duncan Maskvos šokių mo-įgu |<Ur ir negalima del kokių 
kyklą. Jos atvažiavo Ameri- priežasčių padaryt areštų, tai 
kop ,suį į&pecialiu leidimu So-j vis tiek neduot tiems elemen- 
vietų Dailės bei Meno Komi- tams ramybės

bei
Manhattan Opera House, bet gėrikų nekliudė.

Policijai įsakyta tėmyt visus 
cokolio šmugelninkus ’ 
on gste t; i u s pa d a u žas.

, ir daryt jų biz
nį nepelningu, neapsimokan
čiu; daugiau vartot policmano 
buožę, nes, kai]) sako policijos 
komisionierius, “daug yra į-

> buožes ga- 
Tačiaus iki šiol nepatė- 

rnyta, kad būtų kas veikiama 
“stambiąsias žuvis,” 

alkoholio
kurio kapitalas 

milionu doleriu. , C c

sariato, kad galėtų papuošt 
penkių metų “Daily Worke
rio” sukaktuvių paminėjimą.

Tame parengime Isadoros 
Duncan šokikės vaizduojan-1 statymo policinės 
čiais, artistiškais šokiais per- je ” 
statys Internacionalą ir pa
tieks septynis “Įspūdžius išprįeš 
Revoliucinės Rusijos,” taipgi |prie^ 
sudarys gyvą, jausmingą re- trustą, 
gyklą sulig pasauliniai žino- šimtus 
mo kompozitoriaus Čaikovskio 
veikalo “Patetiškoji Simfoni-I 
ja.” SUMANYMAS NAUJO

Grieš didelė simfonijos or- j DIDŽIAUSIO TILTO 
kėstra. » ---------

Kalbėtojai bus Jay Love- Queensborough prezidentas 
stone, Darbininkų (Komunis- Harvey pridavė New Yorko 
tų) Partijos sekretorius; WmJmiesto valdybai sumanymą, 
Z.. Foster, Partijos vyriausio i kad būtų pastatytas tiltas, ku- 
sekretariato narys, ir Robert i riuom, per Ward’s ir Ran- 
Minor, “Daily Workerio” re-jdall’s salas, galėtų susijungt 
daktorius, kuris taipgi pirmi- Manhattan, Bronx ir Queens; 
ninkaus vakarui.

Tikietai taip sparčiai išper-1 gatvės tunelį, 
kami, kad žemesnės kainos ti-1  
kietų jau beveik neliko; kiti, gxTRA A L. D. L D 
tikietai eina linkui išsibaigi- j KUOPOS METINIS 
mo. Todęl, norėdami dalyvau- stJSIRINKIMAS 
ti toje iškilmėje, turite kuo 
greičiausiai įsigyt tikietus: 
“Daily Workerio” raštinėje,' 
po num. 26 Union Sq., New

• k * * j'..11

APELIACIJOS TEISMAS
NUSKRIAUDĖ MERGAITĘ

•Audley, Carke ir Grainer 
ęontraktorių Kompanijos tro- 
kas nulaužė Helenai McLaug- 
linaitei, 10. metų mergaitei, 
kairią koją, kurią prisiėjo nu
pjauti.

TARPT. DARBININKŲ 
APSIGYNIMO 17 KUOPOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

T. D. A. 17 kuopos bus me
tinis susirinkimas seredoje, 9 
d. sausio (Jan.), 1929 m., 8 
vai. 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 priešimperialistinę 
konferenciją, raportas iš bu
vusio vakarėlio. Apart to, 
mūsų kuopa rengiasi prie di
delio koncerto, kuris jau neto
li; bus ir daug kitų dalykų, 
čia nepaminėtų.

Tame susirinkime turėtų 
lyvauti kiekvienas, kuriam 
pi darbininkų reikalai.

Organizatorius.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
>

GREAT NECK, N. Y.
L. D. S. A. 64 kuopa rengia šau

nią vakarienę su programa, kuri .su
sidės iš vairių gražių kavalkų, ką 
išpildys vietiniai jaunuoliai. Visa 
tai įvyks subatoj, sausio 26, J. Tan
kaus svetainėj, 139 Elm Point Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga $1.00 
ypatai, vaikams 25c. Kviečiame vi
sus vietos ir apielinkės lietuvius da
lyvauti šioj vakarienėj, nes rengė
jos užtikrina, kad būsite užganėdin
ti. Tikietus nusipirkit išanksto, nes 
laike vakarienės nebus pardavinėja
mi . Tikietus galima gauti pas J. 
Tankų, J. Baranauską, M. Adomonį 
ir pas komisijos narius.—Rengėjos.

4-6

PAJIEŠKAU brolio Felikso Bložio, 
Biliūnų kaimo, Baisogalos parapi

jos,, Šiaulių apskričio. Seniau gyve
no Brooklyn, N. Y., dabar nežinau 
kur randasi. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas žinot praneškit, turiu svarbų 
reikalų pranešti apie brolio Antano 
mirtį.—Iz. Blože, 7351 Sarena Avė., 
Detroit, Mich. 4-5

PARDAVIMAI

da- 
_ i ru-

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

CAMEO
Camęo Teatre, 42nd St., ties 

Broadway, New Yorke, prasi- 
šmugelninkų į dės ateinantį utarninką rody- 

siekia mas šauniojo revoliucinio kru- 
tamojo paveikslo “Peterburgo 
Galas.” šis judis yra paga- 

į mintas Sovietų Sąjungoj, yra 
labai dramatiškas, pamoki
nantis ir įspūdingas.

jis taipgi siūlo pravest 38-tos

DarbiAmerikos Lietuvių 
įninku 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 į Didžiojo 
New Yorko Draugijų Sąryšio

-- . [konferenciją; yra kuopos keli
Buvo užvesta byla, iri svarbūs dalykai, kuriuos visi 

grand dŽiurės teismas pripaži- kuopos nariai turi aptarti.
no mergaitei $15,000 atlygini- Taigi meldžiu draugų bei

RIVOLI
Rivoli Teatre, New Yorke, tę

sis ir ateinančią savaitę- ro
mantiškasis judis “The Awak
ening.” Vyriausia jo aktore 
Vilma Banky daro tokio gi
laus ir jaukaus įspūdžio, kad 
jinai tapo pavadinta net mu- 
zikalio veikalo vardu “Hun
garian Rhapsody.” Muzikos 
rašytojas Irving Berlin, gavęs 

'įkvėpimo iš josios, parašė da- 
jbar plačiai paskilbusią daine
lę “Marie,” nes Vilma lošia 
Marės rolę tame veikale.

RIALTO
Dar ir kitai savaitei pasilie

ka Rialto Teatre, ties 42nd St. 
ir Broadway, “Abie’s Irish 
Rose.’’ '■ Pinna šis veikalas per 
penkis metus buvo vaidinamas 
“gyvajame” teatre, New Yor
ke. .Joks kitas teatrinis kūri
nys Amerikoj dar nebuvo tu
rėjęs tokio pasisekimo, kaip 
šis. Paskui jis liko perdirb
tas i krutamuosius paveikslus, 
kur taipgi naudojasi nepapras
tu pasisekimu.

mo; bet dabar augštesnis Ape- fjraUgįų kuoskaitlingiausiai at- PARAMOUNT
Ito/iiiAa Tatam'ia ntmidn .. « . • • wRacijos Teismas atmetė pirmą
jį nuosprendį, dargi iškolioda- 
ipas žemesnįjį teismą. Pasiro-i 
do, kad juo augštesnis teismas, i 
tuo karščiau jis tarnauja didi-l 
kams prieš prasčiokus.

didi- ■

šliaukyti į šį kuopos extra 
sirinkimą.

A. L. D. L. D. 1 Kuopos
Org. J. Jankūnas.

(3-5)

su

LYRIEČIAMS
KLIAUČIŲ ATYDAI

Kriaučiai, kurie priklauso- 
! te prie Pildomosios Tarybos 

vakare, įvyks Lyros Choro su-, komiteto, turite ateinantį pa
sirinkimas National Hali, 91 nedūlj, 7 d. sausio, dalyvauti 
Clinton Avė., Maspeth, N. Y. »avo posėdyje. Tai yra gana 
Visi nariai ir narės būtinai da- svarbus susirinkimas ir kiek- 
lyvaukite, yra daug svarbių ; vieno nario yra pareiga daly-

Utaminke, 8 d. sausio, 8

Clinton Ave

reikėjų.
; J. T. Bimbienė, Sekr.

v

Tai yra gana

i vaut šiame susirinkime, ypa
tingai naujieji nariai, kurie li- 

(4-5) kosi išrinkti pereitam -nepap-

PUIKUS BALIUS
Rengia Liet. Atletų Kliubas

rastam susirinkime, turi daly- 
vaut.

Taipgi, kurie kliaučiai turi
te kokius reikalus kreiptis į . . 
Pildomąją Tarybą ar bent ko-pa‘, 

J kiu skundų, turite, tai malo
nėkite ateiti laiku, kadangi 
susirinkimas atsidarys 7:30 v. 
vakare.

Lokalo Korespondentas,
J. Stakvilevičius.

Paramount Teatre, Timed 
Su., prasidėjo rodymas judžio 
“Synthetic Sin” (kurį būtų ga
lima lietuviškai išverst “Sudė
tinis Griekas”). Prietikiai iš 
naktinio, padaužiško gyveni
mo su kriminalizmo priemai
šomis. žymiausią rolę šiame 
veikale lošia Colleen Moore, 
viena iš gabiausių aktorių. Lo
šime yra ir dramos, ir skanaus 
juoko. Gyvai parodoma įvai
rūs patyrimai merginos, kuri 
buvo pasiryžus pati pamatyt ir 
“ištirt gyvenimą”; taip jinai 
ir papuola tarp “gengsterių” 
ir kitų kriminalistinių paukš
čių; bet jos doringumas pa
daro tokio įspūdžio į juos, 
kad jie nedrįstą .niekšiškai su 
jąja pasielgt, ir-ji pasiliuosuo-

NEDĖLIOJ

Sausio (Jan.), 1929
SVARBUS LIETUVIŲ 
DARBIEČIŲ BRANDUOLIO 
F-5 SUSIRINKIMAS

LAŠOR 
949 Wi

LYCEUM SVET.
Avenue

Brooklyn, N. Y.

Muzika Club Royal Serenaders

Durys atdaros 
Muzika nu6 7

6 :80 v. vakdre 
7-tos vai. vakare

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Bus Diskusijos ir v
Atstovų Rinkimas

Sekantį antradienį, sausio 
d., įvyks Darbininkų Partijos 
lietuvių , branduolio F-5 susi
rinkimas, “Laisves” name. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus 
diskusuojama Pild. Komiteto 
išleisti teziai \ir bus renkami 
atstovai j sekcijos konvenciją.

Šis susirinkimas yra ‘ labai 
svarbus, ir kiekvienas šio 
branduolio narys būtinai turi 
jame dalyvauti. Draugai, vie
nas kitam priminkite apie šį 
susirinkimą. ' • ; ■’ :

8

Veikale dar matome tokius 
•garsius aktorius, kaip Antonio 
Moreno, Gertrude Astor,’Mon
tague Love, Edythc Chap
man.

Apart kintamojo paveikslo, 
gyvi' aktoriai vaidina dailišką 
Paul Oscard’o veikaliuką 
“Cheerio.” Yrą ii’ kitokių pa
in arginimų. »

Visuose minėtuose teatruose 
įžangos tikietai parsiduoda 
prieinamomis, • kaip kad sako, 
populiarėmis kainomis.

(Daugiau New Yorke žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Sekr. J. Siurba.

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

bus panedėlį, 7 sausio, “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. Vakare. Visi nariai 
ateikit, turim svarbių reikalų! Turė
sim išrinkti kuopos valdybą.—A. 
Baltaitis. 3-4

LAWRENCE, MASS.
Maple Parko Bendrovės susirinki

mas bus panedėlį, 7 sausio, po No. 
41 Berkeley St. Pradžia 6 vai. va
kare. Visj nariai- privalote būti, nes 
bus skaitomas projektas naujos kon
stitucijos. Kitur gyvenanti privalo 
prisiųsti savo adresus,—A. Večkys, 
Sta. 12, Box 511, Lawrence, Mass.

3-4

PARSIDUODA Reo Speed Wagon 
1927 metų, labai geram stovyj, tin

kamas bile bizniui. Kam reikalin
gas geras trokas, pasinaudokit pro
ga. Taipgi parsiduoda- 2 vaikų ke- 
rečiukai, vienas del mažo vaiko, kitas 
del paaugusio. Kerečiukai nauji, 
parsiduoda pigiai. Taipgi pasiranda- 
voja gražus kambarys vienam vyrui, 
puikioj apielinkėj, arti karų ir ele- 
veiterių. Paranku važinėti į visas 
miesto dalis. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą. 4-9
PARSIDUODA kendžių storas labai 

pigiai, geroj biznio vietoj, skersai 
krutamu paveikslų teatrą. Greitai 
atsišaukite. 350 Grand ,St., Brook
lyn, N. Y. 4-6

LIETUVIU VALGYKLA ,
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium
' Pavalgius čia malonu būti, pasifine-

kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi- 
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
šit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė , ,

417 Lorimfer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

CLIFFSIDE, N. J.
Vaikų šviesos draugijėlės 

puikų vakarėlį, kuris įvyks 6 
šio, Mažeikos svetainėj, 185 
Avė. Pradžia 6 vai. vakare, 
puiki programėlė, kurią išpildys jau
nuoliai; bus šokiai; turėsime skanių 
užkandžių ir gėrimų. Todėl visus ir 
visas kviečiame atsilankyti. Kurie 

’atsilankys, tie linksmai laiką pra
leis ir sykiu parems vaikų draugi
jėlę.—Rengėjai. 2-4

rengia 
d. sau- 
Jersey 

Bus

PAJIEŠKOJIMA1
BUČERIS nori gauti darbą už gas- 

padorių arba už darbininką. Esu 
gerai patyręs per daug metų. Delei 
teisingumo galiu reikalįngą kauciją 
uždėti. Kam reikalingas toks žmo
gus, malonėkit atsišaukti.—J. Jan
kauskas, 35 Newhall St., Lowell, 
Mass. 3-4
PAJIEŠKAU Igno Kačino, Amerikoj 

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

groserio biznį. Priimsiu su že
mu įdėliu, nes vienam sunku apsi
dirbti. Biznis išdirbtas per 15 metų 
ir neša gražaus pelno, bet reikalinga 
nuolat gaspadoriško prižiūrėjimo, kas 
vienam 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. Nogėčiau su 
jumis pasimatyti arba Susirašyti.— 
Kazimieras Rukšienas, Coles Lane, 
Bay Terrace, Sfaten Island, N. Y.

1-24

PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 
krautuvė, Biznis įdirbtas ir gera 

proga pirkti. Virš krautuvės yra 6 
kambariai gyvenimui ir fomišiuoti 
kambariai. Kreipkitės po No. 1150 
Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

4-9
die- 

deli- 
eina

PARSIDUODA sulig > vėliausios 
nos įtaisytas biznis: bučernė, 

katessen ir g-roseme. 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
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

VISA EILe MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

Pianai ir gramafo- 
\ na* visU kompani- 

f \ A —Victor, Colum-
l W bia» Okeh ir kitų,

y Roles ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios 

Taipgimados, ir visų dainininkų.
Smuikos, Mandalinos, Gitaros .Armo
nikos, Triūbos, Būbnai ir 
kių daiktų. Prisiunčiam 
Taisom ir tūnijam Pianus 
fonus.

Savininkas:
JONAS B. AMBROZAIT1S

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

dauk kito- 
į namus, 

ir Grama-

“ KING OF KINGS ”
(Karalių Karalius)

Utarninke ir Seredoj, Sausio 8 ir 9 dd.
GRAND THEATRE

(Jono Čūsnos)
Brooklyn, N. Y.743 Grand St.

Pamatykite ir išgirskite garsiausius judžius. “King of 
nemirtina jausminga drama iš Kristaus laikų—tai vainikuojamasis 
veikalas kintamųjų paveikslų mene. Dramatiška, didinga, puiki re
gykla: įtūžusiai rėkiančios govedos, augŠčiausias džiaugsmas, įjgriš- 
kas įsiutimas, baisingos audros, šiurpulingas žemės drebėjimas-^-tai 
toks krutamasai paveikslas, kuris judins, virpins dar ir negimusias 
gentkartes ateityje.

yra

“ SILVER NIGHT ”
(Sidabrinė Naktis)

Prasidės kitą utarninką, sausio 15 d.,; 52 sidabriniai stalo 
daiktai bus uždyką išdalinti, taip kad juos galės 

gaut bile atsilankiusi moteriškė

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė

. ’ Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų,
BritVų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

y****^^^^^ *r ^a^erman’s Fountaninių Plunksnų

tai^om LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS
AUKSINIUS daiktus'

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
x ant perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA 1
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

Tel., Greenpoint 5765

LIETUVIŠKA A KUŠERE
Baigusi ir praktikavusi prie Dorpato Universiteto

TO METŲ PATYRIMO EUROPOJE

Duodu reikalingų patarimų veltui. 
Atatinkantai Patarnauju

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

‘ i' ” 1 ’ ‘ ‘ Kampas Grand Street

’■ JUNIPER 7646^;/'. . „
' . . ..f:'^."•.4

RALPH KRUCH-
FOTO GRAMAS

. .5 . ; , • '.Ha /Iv? •fyje >>, 

65-Ž3 grand AVe^uek 
.......

( Tel., Triangle 1450
Į Lietuvis Fotografas Į
Į ' IR MALIORIUS Į

Nufotografuoja | 
ir numaliavoja 1 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo-? 
mis. Atnau-| 
jina senus ir | 
kr a j a v u s ir f 
sudaro s uI 
amerikoniškais!1 1 

n Darbą atlieku gerai ir pigiai*
i Kreipkitės šiuo adresu: ■

į J01V4S STOKES { 
? 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. į

—ne-*—m—Bn—Xm—w—m —M—— m—m J

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir (Opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnoze ir (lydy
mo būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Tel., Stagg 9105

Dr. 4. P£rR/Ol 
LIETUVIS DENTISTAS į 

X-Spindulių Diagnoza • C 
(Priešais‘‘BridgiPlaka” ' L

221 South 4tn Street Į
Brooklyn, N. Y. £

VALANDOS: ?
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. f 
Ketvergais ir subatomis iki 6 1 • 
valandai. Penktadieniais ir sek-c 
madieniais tik sulyg sutarties. T

Telephone, Stagg 4409

A

416

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

L GAtiįįįfa

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTŲRIUS 

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

231 Bedford Avenue 1
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

Jfls pažįstate mus, mes pažystame jus, bet 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti.

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

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
iii • i i < 1 '

L ; Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi: 
L visokio^ tnūsų vientaučių vartojamos žolės{ šaknys ir kitokie naminiai; 
j gaištai. žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik
į kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiame kuo- 
< i geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
ži tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurią ir 
8 žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, '$1.00 ir už daugiau.

Apynių * Grybelių ' Lelijų šaknų
s Ariečių uogų Gvazdikėlių Rūtų •» . ..
^S!/klUk,'‘ ’-"Mero lah. Roti,

51 Bernardinų Juodšaknių Remunėlių
1 Bezdų žiedų .Kadugio uogų Beneso plokičiukių
5;! Badijonų Kaštavolų ' Salmėčių
3 čepropėlių Kmynų Šalavijų
5 Čobrių Liepos žiedų Seneso lapelių

čyičių < Lisnikų Šafronų
i Dobilų Mitelių Trijų devynerių 1
I Daržų naSlelių Medetkų Traukžolių

S n dumropių Mėlynių uogų a Totorkų šaknų 1
c Džiugelių Našlelių Turkiškų pipirų 1
B Uagiuų . Puplaiškių Pinavijų šaknų k
S Debesila Parušanijos ir Trūkžolių 1
I barstymų daugybę kitokių Valerijono šaknų 1
Į Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuviškų 1
E gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo | mane, E 
E o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo' reikalvimą. j

§ Petras Kundrotą 1
* j Fh G. VuUtinlnkas |

7.29 ford Avenue, Brooklyn, N’i Y 1
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI Į 
-Phoae. ftreenpoint tt!7. : ‘ * ' j

k




