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KRISLAI
Ir Nėra Jam Pastogės.
B. S. LL. B., J. D.
Kas Arčiau Prie širdies?
Popiežius ir Hooveris.

Rašo L. Pruseika

ninkų Dienraštis

Nedeldienių

Ar tėmijot, kad K. Liutkus, 
kadaise buvęs LDLD. sekreto
rius, neranda sau vietos Ame
rikoj ! Buvo Brooklyne, paskui 
išsikėlė į Great -Necką, iš Great 
Necko išsikėlė į Baltimorę. Bu
vo Baltimorėj, dabar išsikėlė į 
Philadelphiją. Mš Philadelphi- 
jos jisai vėl kur nors turės bėg
ti. Ar tas amžinas baladojima- 
sis turi reikšti, kad jam seka
si?

Nuo to laiko, kaip jisai už
sisėdo ant Draugijos iždo ir 
skaudžiai apvylė tūkstančius jos pakraščio, 
žmonių, kurie juo pasitikėjo,’ Lamport-Holt 
jisai trankosi, kaip liucipierius laivas Vestris.

subatą išplaukė iš New Yor- 
,ko į Pietų Ameriką. •

Del kokios priežasties lai- 
I vas nuskendo, dar tikrai ne- 
! žinoma. Skęstant laivui ra
dio operatorius pranešė: 
“Mes apleidžiame laivą. Ei
name į gelbėjimosi valtis.” 
Tai
Visai arti laivų nebuvo. Ar- 
timiausiems laivams reikėjo 
plaukti keletą valandų.

Ant laivo buvo viso 339 
žmonės—129 pasažieriai ir 
.210 laivo įgulos narių.

po pasaulį ir nesuranda sau 
ramios vietos, štai ką reiškia 
negryna sąžinė.

Kaip atskirt mokytą žmogų j 
nuo mokyto durniaus? Jei ma
tote, kad žmogus visur kaišio
ja savo titulus ir didžiuojasi 
valparaizietiškai, tai žinokite, 
kad jisai niekam nevertas,

Tūlas Kučinskas, rašinėjantis 
“Tėvynėje”, tituluojasi seka
mais mokslo laipsniais: “B. S. 
LL. B., J. D.” Suprask, kokia! 
aš asaba! Tuo tarpu, kas tą 
žmogų pažįsta, tai žino, jog tai 
yra ir buvo labai labai didelis 
grėva.

Yra žmonių, kuriems moks
las išeina ant naudos, o yra 
žmonių, kurių mokslas niekur 
netinka, kaip tik “Tėvynėje” 
(rašinėti tokius bezgramotnus 
straipsnius apie Sovietų Sąjun
gą, kuriuos kiekviena? švares
nis amerikonų žurnalas mestų, 
į gurbą.) .

Taip ir vadinkite Kučinską: 
“BSLLBJD.”

Ta raidžių kombinuotė taip 
jau žiopla, kaip žioplas jomis 
besidengiantis asmuo.

“Draugai, balsuokite už “Tho
mas”—rašo Grigojienos viena
me puslapy. O kitam puslapy 
tie patys draugai raginami bal
suoti už Smithą. O kadangi 
Smithas daug artimesnis prieš 
širdies, tai pranešimuose apie 
jį labai smulkmeningai nurodo
ma visas technikinis balsavimo 
procesas. Smitho šalininkams 
suteikiama visos smulkmeniš- 
kiausios informacijos—tik eiki
te ir balsuokite.

Tai aiški politinė prostituci
ja. Aš skaitau New Yorko so
cialistų “Leaderį.” Ten 
panašaus nebuvo.

nieko

sako,
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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jus Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Sereda, Lapkričio (Nov.) 14 d., 1928

NUSKENDO LAIVAS VESTRIS; IŠ 339
ŽMONIĮJ LAIVAI IŠGELBĖJO 203

Pirmadienį po pietų, už 
apie 240 mylių nuo Virgini- 

nuskendo 
kompanijos 
Jis pereitą

Matomai, visi jie gelbėjo
si valtimis. Vėliausi pra
nešimai sako, kad pribuvę 
laivai išgelbėjo 203 žmones.

Radio pranešimai sako, 
kad laivas Myriam išgelbė
jo 53 asmenius, jų tarpe ir 
kapitoną William J. Carey; 
laivas American Shipper iš
gelbėjo 33 pasažierius ir 90 
įgulos narių, karinis laivas 
Wyoming, plaukiantis pro 
sudužusias laivo dalis, išgek 

buvo 1:25 vai. dieną, bėję šešis asmenius, kurie 
buvo užsikabinę ant sutrū
kusių laivo dalių, plaukio
jančių paviršiuj; laivas Ber
lin išgelbėjo 21 žmogų. Kas 
su kitais atsitiko, dar neži- 

į nia.

Komunistai Dainavo
Internacionalą Teisme

5,000 Mainierių Nubal
savo Tęsti Streiką

PITTSTON, Pa.— Pen- 
ki tūkstančiai kietos anglies 
mainierių pirmadienį nubal
savo tbliaus ' tęsti streiką 
prieš Pennsylvania , Coal 
Kompaniją. Jų susirinki
mas įvyko Browntown, ne
toli nuo čia. Mainieriai 
streikuoja prieš bjaurią 
kontraktinę sistemą ir kitus 
kompanijos užsimojimus 
prieš darbininkus. '

•Mainieriai išėjo prieš Mc- 
McGarry

50,000 Republikonų • Per 
Klaidą Balsavę už Socialistus

ROCHESTER, N. Y. — 
Archie D. Sanders, pirm 
ninkas republikonų komite
to Genesee apskrity, sako, 
kad New Yorko valstijoj a- 
pie 50,000 republikonų per 
klaidą nubalsavo už socialis
tų tik'ietą ir del to republi- 
konai prakišę New Yorko 
valstijos rinkimus. Jis sa
ko, kad tą klaidą republiko- 
nai padarė balsuodami ma
šina. Girdi, kur buvo bal
suojama popieriniais balo
tais, visur socialistai gavo 
mažiau balsų, o kur mašina 
balsuojama, kiekvienam di- 
strikte socialistai gavo dau-I kaltinamų byla. 
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IŠKILO Į VIRŠŲ LIETUVOS MIŠKO 
DEPARTMENTO DIDELIS ŠMUGELIS

Buvę ir Esą Augšti Žemės Ūkio Ministerijos Valdininkai 
Kaltinami Kyšiu Ėmime ir P adaryme Valstybei Nuostolių
Nuo pat susitvėrimo Lietuvos būtinas planas, čia ir prasidė- 

respublikos Lietuvos Valdonai 1 
neapsieina be šmugelių. Eikvo
jimas Lietuvos turto, vogimas, 
kyšių ėmimas tęsėsi ir tęsiasi, 
šmugelis seka šmugelį, šmu- 
geliauja augšti valdininkai ir 
žemiausi valdininkėliai.

Spalių 26 d. iškilo į viršų di
delis miško departmento šmu
gelis. Tą dieną Kauno apygar
dos teisme prasidėjo šmugely 

Bylos pasety- 
giau balsų. Jis sako, kad'mes dar mums nežinomos. Bet 
Genesee paviete socialistai! veikiausia, kad šmugelninkai 
gavo 719 balsų. O jis ma- nenubaus šmugelninkų, o jeigu
no, kad daugiau nebuvo, 
kaip 50 žmonių, kurie manė 
už socialistus balsuoti.

Washington.— Advokatas 
F. J. Hogan sako, kad Ste
wart, milonierius, kaltina
mas kreivoj prisiekoj alie
jaus šmugelninkų byloj, bus 
išteisintas. Hogan gina 
Stewarta.

Sovietai Planuoja 
įsteigti Saldytuvę 

Sibire
Bus Užlaikomi žmonių 

Gyvulių Lavonai

Vokietijos Darbininkai Sūri 
kirto su Policija «

jo bylos painiava. Vaitkus ato
stogų metu sustato planą 
500 dolerių. Lapkričio mėn. jis 
paskirtas miškų d-to direkto
rium, 1923 m. 1. 31 d. Epštei- 
nui prašant leidimo, jis patvir
tino nepatikrinęs sustatytą pla
ną. Leidimo išdavimą refera
vo žemės ūkio m misteriui, ku
ris nepastebėjęs nieko įtartino, 
patvirtino.

Platelių ir Mirabelio dv. miš
kams planus sustatė miškų de
partmento vald. Bogienskis už 
21,000 litų jr vice dir. Bagdona
vičius už 9,000 litų. Pinigus

ESSEN, Vokietija..— Čia 
pirmadienį įvyko susikirti
mas tarp darbininkų ir po
licijos, kuomet policija fyah- 
de išardyti metalo darbinin
kų demonstraciją prie mies^ 
to salės, kur aldermanas 
kalbėjo apie šelpimą metalo 

kuriems darb
daviai paskelbė lokautą. 
Septyni asmenys sužeisti. .V

už darbininku

Už Komunistą Kandida
tus Paduoti Balsai

Maskvos “Izviestija 
ka<j Hooverį išrinko palygina
moji Amerikos gerovė, šalyje 
stipriausio kapitalizmo republi
konų partija dar laiko užhipno
tizavus milionus darbo žmonių.

Bet Hooverio pasirengimas 
tučtuoj aus keliauti į pietų Ame
riką aiškiai rodo, kaip daug ta 
Amerikos prosperity priklauso 
nuo rinkų svetimose šalyje ir tapo suareštuotas už strei- 
nuo to, kiek kapitalų ten gali- kierių vadovavima pikietuo- 
ma jvestuoti. Sovietų Sąjunga Dabar jis uždarytas 
yra toks milžiniškas politinis ir i Leavenworth kalėjime.- 
ekonominis faktorius pasaulinė- I 
je politikoje, kad Hooverio ad- —7---------- ;---- -
ministracija vis labiau turės 
skaityties su Sovietų Sąjunga.1 Eteetric’Light Association 
Iš to, žinoma, nereikia padary- į - -
^išvedimą, kad Amerika galės 
whtroliuoti SSRS rinką.

WASHINGTON. — Pir
madienį prie teisėjo Hitt 
įvyko teismas suareštuotų 
32 komun. pereitą šeštadie
nį už demonstraciją prie ka
ro departmento namo, rei
kalaujant paliuosuoti John 
Porter iš militariško kalėji
mo. Teisėjas nubaudė šešis 
demonstrantus užsimokėti
po $100 bausmės arba atsė
dėti 60 dienų kalėjimo, o 26 
po $50 arba 30 dienų atsė- Garry politiką” 
dėti kalėjime. Bet visi jie bando suorganizuoti atskirą 
pareiškė, kad nęmokės kapi- kietos 
talistinio • teismo uždėtos Į uniją. McGarry su savo sė- 
bausmės.

Po nuteisimo jie taip 
smarkiai uždainavo Inter
nacionalą ir kitas revoliuci
nes dainas, kad teismo eiga 
turėjo būt pertraukta. Jie 
tapo uždaryti kalėjimam

John Porter, del kurio 
paliuosavimo jie surengė de
monstraciją, yra New Bed- 
fordo Tekstiliečių Unijos 
vice prezidentas. Jis buvo kas su minkštos anglies mutų (milžiniškų gyvūnų) 
patekęs į armiją būdamas mainieriais bendroj kovoj 

prieš anglies baronus. Mai
nieriai entuziastiškai jį pa
sveikino.

nepilnametis. Kiek laiko 
atgal jis pasitraukė iš ar
mijos, ir armijos viršinin
kai neareštavo jį už pabė
gimą iš armijos,'iki to lai
ko, kol jis nepradėjo smar
kiai darbuotis New Bedfor- 
do tekstiliečių streike. Jis

Washington.— National

Ir

anglies mainierių

brais nėra pasitenkinę Le- 
wiso politika, kovoja prieš 
Lewiso mašiną tik del vie
tų. Mainieriai supranta, 
kad jie negeresni už Lewi
so saiką.

Susirinkime kalbėjo. An
thony Minerich, Nacionalės 
Mainierių Unijos pildančios 
tarybos narys. Jis ragino 
mainierius jungti savo spe- 
» I a •

MASKVA.—Tolimųjų Ry
tų Geofiziška Observatori
ja išdirbo planą įsteigimui 
dideles šaldytuves — muzė- 
jaus, kur žmonių ir gyvu
lių lavonai galėtų būt ap
saugoti nuo supuvimo per 
šimtmečius.

Būtų tam panaudotas 
“amžinas Sibiro Šaltfe.”’ Čia 
žinoma’ daug tokių ^įsitiki
mų, kad Sibire atrastų ma-

Areštai Lietuvoj

lavonai taip sveikai išlaiky
ta, kad galima jų mėsą nau
doti maistui.

Sulig to plano, šaldytuvė- 
muzėjus būtų naudojama 
užlaikymui lavonų žmonių

Maskvoj . gauta praneši-visų rasių; taipgi būtų
ai i a įvairiu lrv»£»a+n a nip I vi _ •__ • • . »____ ~

Tai popiežius jau pasiskubi
no pasveikinti Hooverį. Pasi
rodo, kad juodu yra geri pažįs
tami dar iš Varšavos laikų, 
kuomet popiežius buvo kardino
lu ir Vatikano atstovu Lenkijoj. 
Popiežius laikąs savo archyve 
paveikslėlį’, ant kurio nusitrau
kęs jisai pats, Pilsudskis ir 
Hooveris — trys kapitalistinės 
civilizacijos didvyriai.

Prieš rinkimus popiežius tylė
jo, nors visi katalikai klerika
lai stojo už Smithą. Bet kaip 
greitai nuo Smitho liko tik der
by kepurė, taip greitai popie
žius Šoka į Hooverio “bandwa- 
goną”. Neką padarysi, Ameri
kos kapitalizmas turtingiausias, 
iŠ Amerikos ateina daugiausia 
petragražių. • 1

aprokuoja, kad 1932 metais 
bus arti 1,000,000 farmų 
eįektrifikuotų. 1926 metais 
buvo 227,500.

Elizabethiečių Domei
..........

šį Vakarą Svarbios Pra
kalbos

šį vakarą, lapkr. 14 d., 
Lietuvių Laisvės svetainėje, 
269—73 Second St., įvyks 
paminėjimas vienuolikos 
metų sukaktuvių Rusijos 
proletarinės revoliucijos. 
Pradžia 8 vaL Rengia Ame
rikos Darbininkų (Komuni
stų) Partija. Kalbas profe
sorius Scott Nearing. Įžan
ga 25 centai. Pelnaš skiria^ 
mas “Daily Workerim?

Komitetas.

mai iš įvairių kraštų apie 
Rusijos proletarinės revo
liucijos apvaikščiojimą, lap
kričio 7 d. Lietuvoj taipgi 
darbininkai buvo surengę 
paminėjimą, 
areštai asmenų, 
priklausyme. prie Komunis
tų Partijos. į , '

Varšavoj ir kituose , in
dustriniuose centruose įvy
ko darbininkų ‘demonstraci
jos, kurias surengė 
nistų Partija. _ 1 
valdžia daug darbininkų 
areštavo.

Rygoj ir kituose mies
tuose įvyko apvaikščioji- 
mas. ’ Komunistai išmėtė 
daug lapelių ir iškėlė rau
donas vėliava^.
Gali Bėgti 50 Mylių į Dieną 

Nevalgę
Puno indi j onai Bolivijos 

kalnuose, sakoma, gali bėg
ti nuo 40 iki 50 mylių į die
ną kalnų keliais nevalgę. 
Del palaikymo tvirtumo bė
gikai kramto koko lapus, 
kaip šioj šaly yra ‘ kramto
ma tabakas. Ir tie lapai pri
duoda jiems tvirtumo.1 A

Po to sekė
nužiūrimų

t Komu-
Pilsudskio

užlaikomi^ jų įvairūs įran
kiai, kuriuos tie žmonės 
naudojo savo kasdieniniam 
gyvenime. Prie to būtų už
laikoma maisto produktai ir 
liekanos gyvulių, kurie pra
deda išnykti. . , , į
, į^igimas to. muzėjaus
kainuotų apie dešimts milio.- 
niį- rublių. *; Manoma atsi
saukt į įvairias mokslo or
ganizacijas visam ■ ipasauly, 
kad prisidėtų su aukomis, ir 
tuo'būdu tikimasi sukelt rei
kalingą sumą pinigų^ *.

Sovietai Atidarė Naują 
Verpimo Dirbtuvę

MASKVA.—- Sąryšy su 
apvaikščiojimu Rusijos pro
letarines revoliucijos . vie
nuolikos metų sukaktuvių, 
čia tapė atidaryta nauja 
verpimo dirbtuvė su 28,000 
varpsčių, varomų elektra. 
Ta dirbtuvė kainuoja 5,000,- 
000 rublių ($2,50Q,000). 
Įvesta septynių valandų 
darbo diena. ■.' 1 Z 
derniškiausiai įtaisyta.

nubaus, tai1 menkai.
“Lietuvos žiniose”, spalių 27 pasidalino su vald. Ruzu, nes 

ir 29 d. plačiai aprašoma apie 
tą bylą, čia paduodame ištrau
kas iš “Lietuvos Žinių:”

Kaltinamųjų suole sėdi šeši 
buvę ir esą aukšti žemės ūkio 
ministerijos valdininkai: miškų 
d-to direktorius M. Bagdanavi- 
čius, buvęs direkt. VI. Vaitkus, 
kiti buvę miškų d-to aukšti val
dininkai, revizoriai, miškų urė
dai : yi. Bogienskis, Kostas Go- 
rodeckis, Br. Ruzą ir R. Keras. 
Visi, kaip žmonės sako, ūsuoti, 
ne jauni vyrai, po 40 ir dau
giau metų. Visi seni valdinin
kai, su praktika, su mokslo sta
žu, i tarnavę Rusijos miškinin
kystės žinyboj.

Kuo' jie kaltinami? Labai 
sunku atsakyti. Iš tikrųjų: ir 
padarymu valstybei nuostolių, 
ir planų plagijavimu, ir kaž kas 
panašu į kyšių ėmimą, ir kito
kiomis machinacijomis.

Byla susidarė 
čiaus
Jis kviestas teisman, bet dabar 
užsieny—neatvyko. Taip pat 
neatvyko ir dabartinis min. p. 
Aleksa. Valdininkai, dabar kal
tininkai, tuo lyg naudojasi, bu
vęs direktorius sako: “aš neži
nau, kad aš buvau direktorius, 
tikriau tai aš buvau referentas, 
nes p. Krupavičiui visuomet ikj 
smulkmenų turėdavau referuot. 
Tada buyd tokia atmosfera, kad 
nuo direktoriaus mažai priklau
sė. Visa vedė pats ministeris.” 
Nuskriaustas buvęs referentas 
tą pat gieda, kad jis ne refe
rentu, bet raštininku buvęs lai
komas. ttf

Byla iš kaitinamojo akto ši
taip atrodo. Einant 1920 metų 
žemės reformos įstatymu, pri
vatūs miškai turėjo būti nusa
vinti. Dar ankstesnis įstatymas 
—iš 1919 m. sako, kad, miškai 
turi, pereiti valdžios žinion, ‘ o 
1922 m. įstatymu gyvenantiems 
Lietuvoj svetimų valstybių pi- 

________  _____ __ J iki
1925 m. IV. 2 d. likviduoti sa
vo turtus: žemes, miškus. Ta 
teise naudodamiesi du Prancū- 
zijęs piliečiai: Plateliu ir Mira
belio dvarų miškų savininkas L. 
šuazelis ir Luodžių dv. miškų 
savininkas Jurgis, žunijonas, 
1922 m. sudarė tam tikrą sutar
tį su Prancūzijos tarpocianine 
miškų prekybos bendrove Pran
cūzijos konsului tarpininkau
jant, del eksploatacijos jų miš
kų. Toji bendrovė, kaip gene- 
ralius savo įgaliotinius eksploa
tuoti tuos miškus, įgaliojo N. 
Rozenfeldą ir B. Epšteiną.

Kalbamų dvarų miškams kir
sti nebuvo sustatyti ūkio pla
nai, bet kirsti reikia. Firmos 
atstovui 'prašant, Zarasų miškų 
urėdas Vaitkus, dabar kaltina
mas,; 1922 m. leido kirsti Luo
džių dv. miškus prieš sustatant 
planą. Tolesniam kirtimui bu-

jis padėjęs ' sustatyti planus.

NEW YORK. — Nepilni 
pranešimai iš Burleigh ap
skričio, North Dakota, pa
rodo, kad Fosteris ir Gitlo
was gavo 82 balsus, socia
listu kandidatas tik 8. Ke-

Dir. Vaitkus planus patvirtipo. 'turi metai atgal tam apskri- 
Tardymas nustatęs, kad Pla-jty komunistų kandidatai

lėlių miško planas esąs .nukopi- gavo tik 14 balsų, 
juotais nuo 1905 m. plano su kai 
kuriomis naujomis pastabomis.
Teismas kaltinamųjų klausia ar 
ir už nukopijuojamo plano dir
bimą vienodas atlygininias ima
mas. Aiškaus atsakymo iš kal
tinamųjų negauta.

p. Krupavi- 
ministeriavimo laikais.

Dirbtuvė mo- vo reikalingas miškų depart- 
įtaisyta. , mento leidimas, o tokiam gauti

Šimtai Tūkstančių Nuo
stolių

Iš kaltinamojo akto matyt, 
kad visokių perkirtimų, avansi-! 
nių neteisėtų iškirtimų padary
ta, plynai nukirtimų ir kit. už 
šimtus tūkstančių, štai keli iš’ 
jų. Vieną kartą perkirtimų ne
teisėtai padaryta už Lt. 42,324. 
Kitoj vietoj už Lt. 163,097. Pa
skui eina tokios skaitlinės: Mi- 
rabelib dvaro miškuose iškirsta 
naikinančiu būdu už Lt. 41,247, 
Luodžių miškuos už Lt. 82,430, 
iškirsta plynai, kurių atželdini- 
mas kaštuos Lt. 18,700, kitoj 
vietoj Lt. 35,138f sustačius ne
teisingai miško ūkio planą esą 
padaryta nuostolių už Lt. 101,- 
'401, miškų d-tui davus leidimą 
iki nebuvo sustatytas ūkio pla
nas ir iki jo atšaukimo neteisė
tai iškirsta už Lt. 190,749, ben
drovė neleistinose vietose ir 
priešingai ūkio planui iškirto 
už Lt. 49,413 ir panaši dar visa 
eilė sumų.

Tardant žunjonas pasakęs, 
kad gerai' pažįstąs miškų d-to 
direktorių Vaitkų, pavadinęs jį 
“malčik iz odnoj derevni”, gau
siąs leidimą miškui kirst. Davęs 
pinigų ne tik direktoriui, bet ir 
kitiems miškų priežiūros tar
nautojams.
Tarpininkas ir... 5,000 Do

lerių
Dar viena kaltinamojo akto 

vieta visus' domina. šuazelis 
sako, kad be pinigų miškų d-te 
nieko nepadarysi. Jis 1924 m. 
vasario mėn. “Versalio” resto
rane susitiko su miškų dep. 
vald. Bogienskiu. Tas sakėsi 
galėtų pagelbėti, bet “už pagel- 
bą”. paprašęs 5,000 dolerių, ku
riuos pasidalinsiąs su bendra- 
darbiais^ -Bogienskis tą neigia. 
Jis neprašęs, nes jau buvęs at
sisakęs iš tarnybos. Tuo tarpu 
iš bylos matyti, kad iš tarnybos 
atsisakęs rugpjūčio mėn. Vė
liau aiškinama, kad Bogienskis 
prašęs iŠ šuazello 5,000 dol. už 
servitut likvidavimą.

Ėjusios kalbos, kad Bogiens
kis išėjęs i? miškų departmento 
tarnybos , uždarbiaudavęs kitu 
būdu.- Jis tarpininkaudavęs 
žmonėips išgauti iš miškų d-to 
įvairius leidimus ir už tai im
davęs didelius pinigus. ’Naujas 
miškų departmento direktorius 
Vaiciekausftas jam uždraudęs 
lankytis miškų depąrtmente.

Mažam miestely Rushin, 
Florida, už Fosterį paduota 
10 balsų, už Hooverį 86, už 
Smithą 45, už Thomas 10.

Lawrence, Mass., Fosteris 
ir Gitlowas gavo 77 balsus. 
Socialistų kandidatas gavo 
139. Komunistų kandidatas 
į gubernatorius; C. W. Bix
by, gavo 171 balsą. Socia
listų kandidatė Mary Dono
van Hapgood 211. Komu
nistų kandidatas į leitenan
tus gubernatorius, ; John 
Corbin, gavo 409; socialistų 
kandidatas '290. Į valstijos 
sekretorius Harry J. Can
ter, komunistas, 390; socia
listas tik 298. Į įvairias‘ki
tas vietas komunistai gavo 
po suvirs 200 balsų. .

I  **

Mexico City. — Praneša
ma, kad trijuose susikirti
muose su maištininkais Ja
lisco ir Colima valstijose 
kareiviai nužudė 45 reak
cionierius.

Pabėgo General-Atstovai
Teisme nėra Prancūzų b-vės 

general atstovų Epšteino ir Ro- 
zenfeldo. Epšteinas buvęs su
imtas, bet už užstatą 84,468 li
tų* 60c. paleistas. Tuo pasinau
dodamas paspruko. Užstatytas 
turtas konfiskuotas. Taip pat 
nesurasta ir Rozenfeldas.

~ Perskaičius kaltinamąjį aktą 
visi kaltinamieji kalbėjo ir< ži
noma, nė vienas neprisipažino 
kaltu-neigią bylą, neigia visus 
kaltinimus, neigia nuostolius.

Miškų departmento aĮrekto- 
rius Vaiciekauskas teisėjų klau
siamas :

—Kokie, t. nuomone, yra pa
daryti valstybei nuostoliai iškir
timu šioj byloj kalbamų miškų?

—Miškų pas mus maža. Tai 
kiekvienas neteisėtas kirtimas 
ir perkirtimas yra naikinimas 
bendro valstybės turto. Taigi 
ir šie nuostoliai yra tokioj po
būdžio.

čia liudininkas dar primena,' 
kad Krupavičius savo žinioj tu
rėjo kelis revizorius. Bet buvę 
žmonės neprityrę, jie specialis
tai.

Dar kaitą mes norime paste
bėti, koks vaizdas gavosi iš 
klausinėjimo liūdininkų. Liū- 
dininkų sąstatas: buvę ir esą 
miškų departmento tarnautojai, 
sekretoriai, girininkai, eiguliai. 
Kai teisėjai ar valstybės gynė
jas pastato sunkesnį klausimą, 
tai liudininkas beveik sudreba, 
žvilgterėjęs į kaltinamųjų suo
lą, kuriame sėdi viršininkai...
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Visiems, kurie dalyvauja dar- Aeužmiršiu to visko, kol gyvas 
bininką judėjime, yra svarbu/būsiu.” Ir kuomet ateis diena, 

 

prisiminti, kad šiį metų spaliai kuomet buržuazijai galima bus 
mėn. suęjo penkios dešimty 
metų nuo to laiko, kaip Voki 
tijoj buvo išleistas prieš-soci/i- 

 

listinis įstatomas. Paskelbda
mas socialistinį judėjimą nele

 

galiu, Bismarkis ir visi Vokie
tijos reakcionieriai tarėsi a- 
smaugsią darbininkų judėjimą. 
Bet išėjo kaip tik atbulai. So
cialistinis judėjimas užsigrūdi
no, pasidarė karingesnis, revo- 
liucioniškesnis. Senasis Lieb
knechtas, A< Bebelis ir kiti va
dai kovojo dar smarkiau. Tūks
tančiai darbininkų, kuriems te
ko tuomet pabūti kalėjime, vir
to dar geresniais revoliucionie- i ištrauktais iš bendro konteksto’

už tą viską atsilyginti, tai bus 
atsilyginta.

Dabartinė socialdemokratija 
nemokės ir nenorės atsiteisti su 
buržuazija, nes ji jau yra josios 
dalis. Ji auginu buržuazinį Vo
kietijos vaterlandą ir tiesia pa
matus naujam Vokietijos impe
rializmui ir militarizmui. Delei 
jos reakcinės pozicijos negali 
būti jokios abejonės.

Anais senais laikais, kaip ka
da ir Liebknechtas ir Bebelis 
padalydavo klaidų ir įterpdavo 
į savo prakalbas netinkamą pos
mą. Tais ' atskirais posakiais,

riais.
Kuomet Bismarkis ir buržu

azinės partijos rengėsi prie to 
įstatymo išleidiriio, A. Bebelis 
sakė ‘ reichstage: 
užtikrinti, ponai, kad tuos ry-. 
šius, kuriuos mes tu time (su 
miniomis), mes padauginsime 
dešimteridpai ir skleisime tas 
pačias idėjas. Savo brošiūras' 
mes leisime ne keturiuos ar save revoliucijos kareiviu ir to-1 
penkiuos tūkstančiuos egzem- kioj dvasibj išaugino savo sūnų 
pliorių, bet dvidešimts penkiuos Karolių, proletarinės revoliuci- 

’ ir po daugiau. Valdžia gali da-!jos karžygį. Senis Bebelis skau-. 
ryti, ką tik ji nori, bet nuslo- džiai mokėjo pliekti o’portunis- 
pinti mus ji .negali.” Itus Si’ drąsiai kalbėti apie tai,

Tai buvo tie laikai, kuomet jog gražumu nebus galima nu- 
buržuazija žiūrėjo į socialistus,; versti kapitalistinės tvarkos, 
kaipo į kapitalistin. visuomenės štai ką jisai sakė Vokietijos 
priešus ir revoliucijos šaliniu-'reichstage 1904 m., neužilgo po 
kus. Jie buvo areštuojami, per- didelių laimėjimų per rinkimus: 
sekiojami, terorizuojami. Jųi“Mes ne į jus čia kalbame (su- 
spauda turėjo eiti slaptai, nele- prask, ne į buržuazinius parla- 
galiai, Šveicarijoje, Belgijoje ir mentarijus), nes .. ..

Adtur. Labiausia ačiū tam, kad/tėtyti perlus prieš kiaules. Mes 

 

socialdemokratija taip smarkiai/1 kalbame į tas didžiąsias minias 
kovojo tuo dešimtmečiu, kuomet j vžu šio namo sienų, nes kalba- 
veikė Bismarkio įstatymas JJrjfešIme į tuos milionus, kurie at

siuntė čion mus ir jus. Mes dar 
sugebėsime apšviesti tuos milio
nus, kurie ne su mumis.”

Kiek daug čia sveiko revoliu
cinio pafoso, kiek daug pasiti
kėjimo miniom ir kiek paniekos 
buržujams! Tokioj ideologijoj 
partija jau nieko befulra neturi auga ir bręsta ir nauj^vinis ko- 
su tų laikų revoliucinėmis ide- munistinis judėjimas, tik dar 
jomis. Dabar ji poniška parti-'labiau ideologiniai pasikaustęs 
ja, dabar jos vadai ministeriau-j revoliucijų praktika ir leniniz- 
ja, išvien su kapitalistais. Re- i mu. 
voliucinės idėjos apie perkeiti
mą buržuazinės visuomenės jai; 
išrodo tik frazėmis, tik dema
gogija. Tai ta pati socialdemo
kratija, kuri valė kaizerio batus 
karo me\u, o karui pasibaigus, 
iš kailio nėrėsi, kad apsaugoti 
kapitalistinę tvarką Vokietijoj..

Moralę ir politinę teisę minė
ti tą koVos jubilėjų turi tiktai 
Vokietijos* ir kitų šalių komu
nistai. 
ciAlistai bando savintis ir Bobe
lį ir senį Liebknechtą. Mat, 

' įmonės, kurie jau nieko bendro 
neturi su savo jaunomis dieno

mis, visuomet bando daryti sau 
politinio kapitalo iš to, kad ve, 

'ir mes* kadaise kariavome.” 
(Taip kaip tie lietuviški tauti- 

• ninkai, Širvydiniai ir smetoni-7 
niai, visuomet garsiai dekla
muoja, kad ir jie kadaise prieš 
carą kovojo. Girdi", mes ir gi 

esame 1905 metų tevoliucionie-

socialistus, ji virto-* pavyzdžiu 

 

kitų šalių darbininkų judėji/įiui.

Kaip visa kas persimai 
bar!’ Tas idėjas ir tas 

metodas, kurias socialistai var

 

tojo tuomet, dabar vartoja ko
munistai. Dabartinė ^socialistų

da- 
ovos

plieno darbininkai' 
Neigi šitas didėlis knygynas 
jiems pastatytas. Jie juo

“LAISVES” VAJAUS REIKALU Senas Vincas.
v

'dabar naudojasi Kautskiai ir 
Šeidemanai. Ir tuos stambius 
revoliucionierius jie nori suma- 
rinavoti ir palaidoti stikliniuos 
induos-—žinoma, tas jiems ne
pasiseks. Visa revoliucinė pra
eitis, visos revoliucinės tradici
jos yra nuosavybė šių laikų re
voliucinės partijos. Senis Lieb- 
knechtas visuomet vadindavo

nesinaudoja. Jie neturi lai
ko, tie ateiviai darbininkai. 
Vargiai iš tūkstančio vienas 
yra kartą savo gyvenime 
užėjęs pasižiūrėt Carnegie 
knyg^ho. Jis jiems didžiau
sia paslaptis. Tik tuos juo
dus, nejaukius mūrus jie 
mato, pravažiuodami pro 
šalį Forbes gatve. Pitts- 
burghe žmonėmis vadinami’ 
tik tie, kurie gyvena iš plie
no vergų prakaito ir ašarų.

Virš kitų z durų skaitau 
užrašą: “Devoted to science 
and literature.” ; Tai irgi, 
gražus obalsis. Bet irjis 
mažai reikšmės teturi Pittš- 
burgho darbininkams, trok
štantiems dulkėmis ir '• dū
mais Carnegie ir kitų plie
no interesų ’ fabrikuose. 
Mokslas jiems, šiose sąlygo- 

jse, reiškia skubmimą darbe, 
j padarymą daugiau darbo už 
tą patį atlyginimą.

i
Priklausys Jiems.

Tačiaus Carnegie knygy
nas kada nors pateks tiems, 
kuriems ištikrųjų jis turė
tų priklausyt, būtent dar
bininkams. Ateis laikas, 
kuomet Amerikos darbinin
kai 'paims į savo rankas ne 
tik plieno, bet ir visus fab
rikus. Kartu į jų rankas 
pereis ir dvasiniai žmonijos 
turtai—knygynai, ir muzė- 
Įjai. Tik tuomet, turėdami 
geresnes sąlygas, pasiliuo- 
saVę iš po kapitalistinės 
priespaudos, jie.galės pilnai 
ir liuesai naudotis tais tur
tais.

Draugai! Iki pabaigai “Laisvės” vajaus tėra 
tik dvi ir pu^e savaitės. Tačiaųs dar gana laiko 
daugeliui draugų, turinčių jau po 5 skaitytojus, gau
ti dar po tiek ar daugiau. Aišku, kaip diena, kad 
kai kurie, gerai pasispaudę, galėtų dasivaryti iki do* 
vanai. Juk 5 skaitytojai gera pradžia. Kad galėjo
te gauti penkis, nėra abejonės, kad galėsite gauti ir 
daugiau. ,

Visų skaitytojų prašėme gauti po vieną naują 
skaitytoją. Gerokas būrys draugų mūsų prašymą 
išpildė. Bet didelė didžiuma, kol kas neatliko tos 
pareigos. Todėl dar kartą prašome draugų pasirū
pinti gaut nors po vieną naują prenumeratorių sa
vo dienraščiui. Kadangi Zdaniūtė, Reikauskas, Ši
maitis ir kiti gauna po keletą desėtkų skaitytojų, tai 
nėra priežasties, kodėl kiti draugai negalėtų gauti 

i nors po vieną skaitytoją.
Mes turime gerų koresponderitų Worcesteryje, 

Waterburyje, Baltimorėje ir kitur. Jų suteikiamom 
žiniom mūsų dienraščiui džiaugiasi visi skaitytojai. 
Tik gyvą bėdą, kad tų miestų korespondentai nei 
biskio nesirūpiną( gavimu naujų skaitytojų. Juk ir 
pačiam korespondentui turėtų būti smagiau, kad 
daugiau žmonių skaitytų jo korespondencijas.

“Laisve” labai laukia dar nors poros ar trejeto 
šimtukų naujų skaitytojų.

i, ,!'.'■■■ ' “Laisves” Administracija.

TRUMPA KNYGįJ PERŽVALGA t
Štai prieš mano akis guli 

įtrys labai svarbios ir neįkai 
nuojainos savo turinio rūpės, 
tingumu knygos—“Argentina 
ir Ten Gyvenanti Lietuviai,” 
parašyta' drg. R. Mizaros-Ra- 
sodos; “Krikščionybė ir Dar
bininkai,” drg. A. Bimbos ii 
“Lietuvių Tautos Istorija,” St. 
Matulaičio.

Y

CARNEGIE KNYGYNAS
Vienas iš turtingiausių 

Amerikos knygynų yra Car
negie knygynas Pittsbur- 
ghe. Pastatytas gražiam 
parke. Bet išlaukinė išvaiz
da taip klaiki, kaip pats 
Pittsburghas. Tos, akmeni
nės sienps juodos, aprūkę. 
Daro išvaizdą kalėjimo. 
Taip ir jautiesi .'žmogus, ei
damas į Cąrnegie knygyną.

Vergų Ašaros
Knygyno vidus; puikiai at

rodo ir puikiai įtaisytas. 
Taip pat turtingas knygo
mis. Jis užvadintas vardu 
didžiojo plieno magnato. 
Carnegie plieno interesai 
siekia šimtus milionų dole
rių. . Šiam plieno trustui

Vokietijos komunistai visuose 
stambesniuose šalies centruose 
darė parengiihus ir minėjo 
anuos'kovos laikus. Berlyne bu
vo surengta šventė pagerbimui ,
anų laikų, veteranų.Suėjo 105 vergauja-tūkstančiai darbi- 

į seneliai, kurie tose kovose daly- ninku. Jie neorganizuoti ir 
. vavo. Jie palaido atsišaukimą į 

visus Vokietijos darbininkus dė
tis prie partijos, kuri gina-tik*, 
ruosius Vokietijos proletariato 
reikalus ir plačiųjų minių inte
resus. Jie prisiminė Bebelio žo
džius, kuriuos jisai pasakė 
Drezdeno suvažiavime Vokieti
jos socialdemokratų partijos. 
(<1903 m.) Kalbėdamas Drez le- 

x no parteitage, Bebelis parei ;kė 
niekuomet neužmiršiąs tuos 
Kurkuomet visa partija bhvo

-.'.taip žiauriai persekiojama, f Aš

ish^udojami iki gyvo kaulo. 
Taigi ir šis Carnegie kny
gynas yra jura plieno ver
gų ašarų. Tuose akmeni
niuose mūruose taptum taip 
ir girdi plieno vergų kator
ginius vaitojimus.

“Free for the People”
Virš knygyno durų 

užrašyta: “Free . for the 
People,” B.et,žinoma, žmo
nėmis Pittsbui’ghe neskai-

Man stebėtina ir net juokin
ga, kaip nekurie darbininkai, 
suklaidinti ponų patriotų, tau
tininkų, tikisi patys esą arba 
.būsią ponais, ir vieni kitus va
dinasi kokiose sueigose bei pa
rengimuose: ponas, , ponia, j^- 
nelė, ponaitis ir t.t., nors jais 
niekuomet nebuvo ir nebus; Ir 
kas čia per ponaičiai , tie tur
čių klasės vergai, kurie kartais, 
streiko laike ar šiaip netekus 
darbo; neturi nei duonos kąs
nio ar pastogės? |

Skaitant tautiškuose laikraš
čiuose tų vargšų žmonelių ko
respondencijas, matai, kiek 
daug jie suranda /‘ponų”, net 
ir save skaito “ponais”. Ta
kiam ar tokiam x parengime 
tiek ponių dalyvavo, tiek ponų 
kalbėję,’tiek panelių šoko, ir 
■ponaičių dainavo ir t.t.

Man atrodo, kad ponai tauti
ninkai patriotai tiksliai persta
to ponais ir suskurdusius, su
vargusius darbininkėlius, neva 
nedarydami skirtumo, kad juos 
daugiau apmulkinus, užbovinus 
ir nukreipus jų atydą nuo jų 
skriaudų, nuo darbininkiškų' 
reikalų ir pastūmus į šalį nuo; 
kovos lauko. Juk darbininkas 
ar darbininkė, pdnu jausdama
sis, negdli reikalaut kapitalisti
nės ^tvarkos pakeitipio arba ęnet 
nei 'pagetinimo būvio; turi4už-; 
siganėdint tuom,,k^ ,gaunay.kas; 
nuo turčiaus kįauleš Į ar suųs 
atlieka. Bile tik , jį ai’ ją zkas 
noj’s ponu pavadina, nors ir ant 
pajuokos, tai ir laimingąs. j^aip 
ponas prieš poiįą kdyo^ r;; į

“Tėvynėjpatėmijau A.; J. 
Banišausko rašytus komplimen
tus del Minersvillės J. Rama-1 
nausko. Sako:, gražias prakal- 
bėles pasakė J.' Ramanauskas, 
Staniškis, Banišauskas iir .dar 
keli kiti ponai ir panelės.

Čią jų, vistj pavardžių nemi
nėsiu, nes nei man, nei kitam 
nesvarbu tų ponų ir panelių 
garbinimas. Man nuostabu, 
kad J. Ramanauskas, pabėgęs 
nuo darbininkų darbuotojų, at
sidūrė tarpe ponų ir panelių. 
J eigų kurį j tautin inkai/ giria; 
tai kas nors blogo su tubm žmo
gum. Nejaugi J. Ramanaus
kas, pamiršęs visą pirmesni ^sa
vo darbininkišką veikimą, galu
tinai j ieško ramybės ir pagar
bos tarp “ponų^’? :.. - ji ’f:

Dabar tik užsibaigė rinkimai; 
laike kurių* mes girdėjome vi
sokių stebuklingų pasakų apie 
Amerikos visiems gerus laikus 
ir uždarbius, demokratiją, vi
siems lygias teises ir t.t., ir t.t. 
žinant, kaip ištiesų dalykai yra, 
tai ima.juokas ir sykiu piktu
mas, kaip kapitalistų klasė taip 
begėdiškai meluoją ir su tais 
savo melais apgauna tokią 
skaitlingą Amerikos (Jarbininkų 
klasę. Tai patvirtina, kad ir 
tik ką praėję rinkimai.

Republikonai — pilnai Wall 
stryto partija; jie išleido apie 
$6,000,000 išrinkimui Hooverio, 
kuris gavo Virš 20,000,000 bal
sų, daugiausia darbininkų ir 
fąrmerių. Gi antra, taipgi Wall 
stryto partija,: demokratai, iš
leido rinkimam apie $5,000,006. 
Jų kandidatas: -$mįthas f gavo 
virš 17,000,000 balsų., Čia irgi 
daugiausia darbo žmonių balsai, 
nors Smithas ir neliko 
tas.

Taip, Turtingiausia 
Pasaulyjį

Kuomet kas sąįko,, kad Ame
rika yra turtinįfį^|ą šalis pa
saulyj, tai sako pilniausią tiesą.

Nūdien apskaitliuojama, kad 
Amerikos turtas siekia $400,- 
000,000,000 (keturi šimtai bi- 
lionų dolerių). 40-tą nuošimtį 
viso pasaulio turtų turi savo 
kontrolėje Amerika, tai yra ne
skaitlingas būrelis kapitalistų, 
bet ne milionai Apierikos darbi
ninkų, kurie tuos' turtus paga
mino.

Nepersenai NevV Yorke turė
jo pokilį 2,000 vadinamų “in
dustrijos kapitonų”; ir jų tar
pe buvo 9 žmonės, kurių turtas 
viršija $10,000,000,000 (de
šimt bilionų).

Mes pasakom žodį “bilionas”, 
bet mažar kas iš mūsų ant to 
žodžio sustojame bei pamąstom, 
kokia tai milžiniškai didelė ta 
skaitlinė—bilionas?! r;

• • , ... {-.r- " įj |; ‘ ■/.
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"Keli mėnesiai! atgal tekd maį 
tyf Federal ‘ Trade) Commission
raportą, kas j^įkie^ turi t.urtų 
Ameffcqj; rflWjjvįuošiįntfs 
A merikos ?' gy vfen oj ų turi 59 
liu'dštmtf Amerikos t turtp;; r 
nuošimtis Amerikos gyventoj ų 
turi 90 nuošimtį Amerikos tur
to, gi 87 jiudšta& Amerikos 
gyventojų turi /tik 4'0 nuošimtį 
Amorikds turto! _■

Tai tau, brolau darbininke, ir 
lygybė, apie kurią mums taip 
tąnkiai visoki p^nai pasakoja.
Vidutinis Darbininko Už

darbis
I 1

Taipgi tą pati Federal Trade 
.Komisija, praneša, . kati ji. tyri
nėjo 15 Atskirų valstijų ir su
rado, kad 76^ ir pusė nuošimčio 
darbininkų mirdanū nepalieka 
jokio turto. '

Amerikoj apskaitliuojama a- 
pie :38,0Q0;h(X)
kų, iŠ kurių 76 4r pūs& nuošim-’

. čio mirdami nepalieka jokio 
turto! O tatai reiškia, kad ir 
gyvi būdami jo neturėjo.

Dabar biskį apie tuos “ge
rus” Amerikos darbininkų už
darbius.

Valdiškas • Darbo Statistikos 
Biuras sako, kad šeimynai, su
sidedančiai iš keturių asmenų 
reikia vidutiniškam pragyveni
mui $2,000 į metus. Tuo tar
pu Amerikoj organizuotų ir ge
riausiai apmokamų darbininkų 
vidutiniškas metinis uždarbis 
yra tik $1,560. Didelės daugu
mos neorganizuotų • darbininkų 
metinis uždarbis tėra tarp $800 
ir $1,200.

Amerikoniškam pragyvenimo 
laipsniui (standard of living) 
šeimynai iš keturių asmenų rei
kia'$2,OOČ per metus';1 tai tie 
darbininkai, kurie į metus už
dirba $900, o jų šeimyna susi
deda iš kokių 7 ar 8 narių, reiš
kia, kad turi badmiriauti arba 
nedatekliuę kenčia.

Taipgi nesenai Detroit Fide
lity Tvust Co. paskelbė Detroito 
gyventojų metines įplaukas, ku
rios yra sekančios: 4.89 nuošim
tis žmonių turi metines įplau
kas po $5,000 ir daugiau; 4.07 
nuošimtis žmonių turi metines 
įplaukas nuo $3,000 iki $5,000; 
23.04 nuošimtis žmonių turi 
įplaukas nuo 1,800 iki $3,000, o 
68 nuoš. žmonių turi, įplaukų 
$1,800 ir mažiaus. •

Reikia pasakyt, kad Detroi
tas yra pagarsėjęs su savo “ge
rais uždarbiais” gana plačiai, 
o čia didelis Detroito biznis pa
sako, kad Detroite 68 nuošimtis 
darbininkų į metus uždirba tik 
apie $1,500.

Argi Ne “Gerovė”?
Tąi vis Hooverių-Smithų “ge

rovė”. '
Daugiau kaip 15 nuošimtis 

Amerikosdarbininkų šiandien 
gauria mažiaus kaip $4 į dieną; 
cĮar gana daug darbininkų dir
ba už $2.50 ir ; $3.00 į dieną, 
šitoj’ turtingiausioj, pasaulio ša
lyj daugiau kaip trys ketvirta
daliai šalies budavotojų, palai
kytojų, darbininkų neturi jokio 
turto.
r • , . Detroito Senis.

MASKVA.— Aprokuoja- 
ma, kad iki pabaigai šių 
metų Sovietų ..medžio eks
portas sieks 100 milionų ru
blių. 1927 metais siekė tik 
80 milionų rublių. Daug me
džio išgabenama į Angliją, 
Vokietiją ir Holandiją. 
Taipgi ; eksportuojama į 
Šiaurinę ir Pietinę Ameri-

skaitykit ir platin’
’ KIT “LAISVE”

nugariui bus daug lengviau 
.slysti per adatos skylutę, ne- 
ju turčiui įeiti į dangaus ka
ralystę!” ' Ar reikia dar di
desnės veidmainystes, Šlykštes- 
nio pasityčįpjimo iš tų žmo
nių, kurie kunigams tiki, ir iš 
paties Kristaus ?!

O kad žmonės būtų ramūs, 
nesipriešintų darbdaviams, ne
streikuotų ir nekeltų maištų 
prieš karalius ir tokius raz- 
baininkus, kaip Italijos MussO- 
linis, Lietuvos Smetona ir ki- ■ 
tus fašistus—Naujasis Testą? 
mentas gvoltu šaukia: “Bijo
kite dievo, gerbkite karalių L.« 
Jūs, tarnai’) visoj baimėj; 
klausykite savo .ponų, ne tik 
gėrų ir mandagių, > bet ir, ne->. 
labų-žiaurių.” i . >

Knygelėj randasi/kelios iš
traukos iš nopiėžių bei’ ’kitų' i 
bažnyčios gblvū/ kurie, var
dan dievo, liepia klausyti val
džios ir ponų. Taip pat yra> 
ir Lenino išsireiškimas,♦ ko jis 
mokino darbo žmones,, kad pa- 
siliuosuoti iš alginės vergijos;

Ši knygelė, nors ir mažiutė, 
bet jai lemta sulošti labai 
svarbią rolę darbininkų minio
se, jei tik tinkamai bus išpla
tinta ir pasieks minias. Kny-- 
gėlė* meta labai aiškų šviesos 
spindulį į per krikščionybę už-, 
glušytą bei pavergtą tikinčiojo 
žmogaus protą.

“Argentina ir Ten Gyvenanti 
Lietuviai”

Šią- knygą išleido A. L. D. 
L. D. už 1928 metus: Tai ant
ra šių metų mūsų draugijos iš
leista knyga prie, knygos /‘Ug
nyje.” Apie knygą “Ugnyje” 
jau , sąvoi laiku esu kalbėjęs 
per dienraštį “Laisvę” ,iy kurie 
draugai ją perskaitė, patys 
persitikrino, jog minėta knyga 
verta perskaityti ir pageidau
jama, kad jinai kųoplačiausią 
pasiskllhstų lietuvių darbo 

. žmonių miniose ir atpasakotų 
tuos beprotiškus darbus, kurie' 
buvo atlikti . kapitalistų su- 
rengtoj žmoniii skerdynėj— 
pereitame kare.

Tačiaus tenka bent trumpai 
pakalbėti ir apie antrą Litera
tūros Draugijos išleistą kny
gą—“Argentina ir Ten Gyve
nanti Lietuviai.” Kaip jau vi
sai progresyvei lietuvių darbi
ninkijai žinoma, jo'g Lietuvai 
patekus į antro Muravjovo— 
Smetonos rankas, Lietuvos pro
letariatas ir suvargę sodiečiai, 
atsidūrę aršesniame pra’gare, 
negu jų bočiai baudžiavos lai
kuose, sprunka iš Lietuvos, 
kaip žiurkės iš degančio laivo,I 
ir puola į neišbrendamo var
go jūrą—Pietų Ameriką: Ar
gentiną, Braziliją ir kitas ten 
esančias valstybėles, manyda
mi nors laisviau atsikvėpti.

Knygelė ne tik perstato ten 
nuvykusių nlūsų brolių lietu
vių darbininkų gyvenimą, jų 
vargus bei skaudžias gyveni
mo sąlygas, bet, suglaustoj 
formęj, siauruose’rėmuose, Nu
piešia ten esančias valstybėles, 
jų geografinį stovį, vąldymosi 
formas, industrinį vystymąsi, 
darbininkų padėtį, jų kovą už 
laisvę, duoną ir druską.

Knygelė ląbai žingeidi. |nų
Daug ko galima išjos pasi-: skurdą ir pažeminimą’ to žmo- 
mokinti klasių kovose, daug I gaus> kuris savo trtūfsu, savo 

,ko galima dasižinoti.ir supras- prakaitu maitino ir puošė taip 
ti, kodėl svetimi kapitalistai labai įsigalėjusius Lietuvos ir

Lenkijos dvarponius. Eidamas 
per tas scenas, kur nuplaktas, 
pažemintas, pamintas po ba
joro kojomis valstietis parodo 
savo drąsą, savo revoliucioniš- 
kumą—stveriasi už ginklo ir 
ant žūt-b'ūt šoka į kovą prieš 
šimtus kartų už save stipres
nį priešą-despotą—įgauni dau
giau energijos,-daugiau ištver
mės kovoje ir už iš dabartinės 
vergijps pasiliuosavimą.

“Lietuvių Tautos Istorijai 
dar prieš Kristaus gimimą, 
pradeda sekti lietuvių pėdomis 
ir daseka iki 1905 metų revo
liucijos. Tai ne Simano Dau
kanto ar A. Smetonos parašy
tos istorijos, kurios iškelia į

“Lietuvių Tautos Istorija
Šitą, gan svarbią, knygą pa

rašė St. Matulaitis (kuris, jei 
neklystu, yra. ištrūkęs iš Sme
tonos kruvinų nagų ir paspru
kęs į Sovietų Rusiją), Išleido 
švyturio Bendrovė Kaune, 
1923 metais. Tai istorija-Ven
ta pasiskaitymo. ■.

’ Knyga nedidelė, susidedar 
tik fš 260 puslapių ir gaunama 
“Laisvės” administracijoj. Tai 
knyga, kurią pradėjęs skaity
ti, negali atsitraukti ’ nuo' ’tų
taip žingeidžių’ įvykių, nuo tių i 
shiūgįų, kurie' krito ant mūsų 
prabočių pečių laike baudžia- . .< 
vos ir svetimiems grobikams . 
juos užpuolus. Ten rasime 
Lietuvos valstiečių kovos pėd
sakus už pasiliuosavimą iš po- 

į vergijos, neišpasakytą

skverbiasi, į tenai esančias val
stybėles su savo kapitalu, kaip 
ten jie šeimininkauja ir .engia 
darbo žmones, neaplenkdami 
ir lietuvius darbininkus, kurie, 
bėgdami nuo vilko, užbėgo* ant 
meškos.

Knygelės kalba labai leng
va. Skaitai ir nori. Ir taip 
yūpestingai, suglaustoj formoj, 
parašyta, kad mažai kalba, o 
daug pasako. Už tokį rūpes
tingą literatinį 'darbą reikia 
atiduoti drg. R. Mizarai dide
lis kreditas. Neapsiriksiu pa
sakęs, kad vargu bent viėnas 
iš mūsų literatų būt(j galėjęs 
sutalpinti tiek įtalpos į 300 
puslapių tokio formato knyge
lę, kiek drg. Mizara-Rasoda 
sutalpino į nepilnus 200 pusi.

Knygelė verta atydaus skai-j
tymo ir A.L.D.L.D.'nariai gali|v^sa^ veik nekalbama., 
džiaugtis gavę tokį šaltinį ži-j Skaitydami ‘Lietuvių Tautos 
nystės Už taip menką savo mė-i Isteriją, niatęme, kiek
tinę mo'kestį į draugijos iždą.! niūsų protėviai yra nukentėję 
■t,. u _□___ i'.- , j Į nųę .savo ponų baudžiavos, lai;

“Krikščionybe ir Darbininkai” j keose, kiel^ daug ^raujo yra 
'išlieta gyvasčių Ridėtą ko- 
i voss už savo teises,, už laisvę, 
už pasiliuosavimą iš ponų ver
gijoj. . . Mūsų protėviai, besi
gindami. nuo svetimų grobikų, 
praliejo klanus kraujo ir nu- 
sėjo Lietuvos laukus savo kar
žygių lavonais. Bene tik ar
šiausias buvo lietuvių priešas 
ir žiauriausias jų neprietelius, 
tai kryžiokai, kurie ne tik 
kyikštino lietuvius kardu ’ ir 
ugnia, bet be jokio susimylė- 
jimo grobė jų turtus, smaigė 
ant durklų kūdikius, degino 
ištisus sodžius, o paėmę gyvus 
vyrus ir moteris, varėsi drau
ge su užgrobtų galvijų bando
mis ir darė juosdavo vergdis. 
Tai vis “artimo .meilė,” kuri 
dar jr šiandien aut veidmainiš
kų kunigų lūpų guli.

Kas drįsta kalbėti apie 
ikrikščionįškąją dorą, pakiški
te jam po nosia šiuos faktus,

(Tąsa ant B*Čio puslapio.)

Šią knygelę parąšė jd-rg. Ą. 
Bimba, o išleido Liętuvių par- 
bininkių Susi vieni j imas Ameri-f 
koj. Tai kitas zerkolasy teisy
bės. šioj knygelėj autorius 
savo burhos veltui neaušina; 
trumpais sakiniais ir faktais 
įrodo, kaip dvasiškija, prade
dant popiežium ir baigiant pa
prastu vikaru, ranka rankon 
eina su valdančiąja klase, ka
pitalistais ir yisais darbininkų 
skriaudikais-engėj ais.

Autorius kaip žiburiu duria 
kunigams į akis, kad jie, tu
rėdami puikias klebonijas, 
gražias gaspadines ir pilnus 
kįšenius bei : bankus pinigų ir 
norėdap'ii i dar daugiau turtų 
prisiplėšti-iš darbo'^žmonių , iš 
pasigautų rant savo šyentvagiš- 
kęą meškerės parąpij onų— 
šaukia į juos .Kristaus . žo- 
džiąipL. “bjekraukitę ; turtų, nes 
kandys juos suėsi.. .Kunra-
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IŠ S. L. A., PASTOGES
Pastaruoju laiku padėtis 

mūsų Susivienijime darosi tie
siog nepakenčiama. Kaipo 
fraternalės organizacijos vir
šininkų, o ypatingai jos orga- 

redaktoriaus pono Vitaičio, 
nesiskaitymas su nariais, su 
konstitucija ir su grynais fak
tais stačiai netoleruojamas.

* Ponas Vitaitis pereitais "me
tais -važinėdamas po S.L.A. 
kuopas su tuomi savo nekmtu 
“maršrutu,” “perorganizavi- 
.mu” kuopų, sukėlė gana daug 
armydelio ir pridarė daug ža
los kuopoms ir. S.L.A. Ta
čiaus tos kuopos bei jų žymes
ni veikėjai, norėjo tą bereika
lingai sukeltą armydelį su
tvarkyti, prieiti prie tikro fra- 
ternalizmo, prie kuopų ir S. L. 
A. auklėjimo! Tačiaus ponas 
Vitaitis suvis nekreipia į tai 
domės. Jisai
taip ir niekina kuopas ir at
skirus S.L.A. narius, veikėjus, 
kjjrie kelia balsą prieš pono 
Vitaičio sauvaliavimą; /nieki
na kuopas, kurios reikalauja,] 
kad S.L.A. viršininkai nede-, 
moralizuotų kuopas bei nar] 
rius, skirstydami į ištikimus iri 
neištikimus, lAd nebūtų laužo
ma S.L.A. konstitucija, ypa
tingai šiuomi laiku, kuomet 
yra taip svarbus klausimas, 
tai paskyrimas pastovaus S.L. 
A. iždininko. Tačiaus mūsų 
viršininkai, o ypatingai ponas 
Vitaitis, netik kad nesiskaito] 
su narių bei kuopų valia, bet j 
nei su S.L.A. konstitucijos dės
niais iždininko pareigų klausi
mu !

Negana to, kad p. Vitaitis

kaip niekino,

TRUMPA KNYGŲ 
PERŽVALGA

grabas iš-

lupo nuo
devynis

i
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(Tąsa nuo 2 pusi.) 
o jis, jeigu nebus veidmainis, 
pats pasakys, kad krikščionių 
dora jau nuo pat pradžios bu- 
vptsupuvus ir ją tik 
g$Jys.

Kita luomą, kuri 
Lietuvos valstiečio
kailius, tai siurbėlės ponai. Ir 
kas šiandien save vadina “po
nu,” tai reiškia tą patį, ką ir 
rakalis bei Lietuvos tautos 
graborius, nes ponai, netik lu
po nuo vargšo po devynfe kai
lius, bet ir lietuvių kalbą buvo 
pamynę po savo kojomis..Juk 
lietuvystė, lietuvių kalbą, gar
bingai išvadavo nuo pražūties 
vienintėliai Lietuvos bau
džiauninkai, ponų vergai žem
dirbiai, žmonėmis nelaikomi 
valstiečiai.

Ponas, kaip gilioj senovėj, 
taip ir dabartiniuose laikuose, 
tėvynę brangina tik iki tol, 

jis gali plėšti* darbo žmo
nių klasę, kol jis iš jų triūso 
kraunasi sau turtus ir pertek
liuj »gyvena. Tėvynainis po
nui “mielas” tik tol, kol po 
nas turi tėvynainiui ką-nor: 
parduoti. Kaip tik šita tė
vynės karvutė užtrūksta, ai 
gerai pasispardo, ponas spjau 
na ant savo tėvyfiės, sprunk? 
į užsienius ir glaudžiasi prje 
tos pačios tėvynės aršiausio 
priešo. Tą mes matome “Lie
tuvių Tautos Istorijos” pėdsa
kuose, tą mes matome ir šių 
dienų įvykiuose.

Knyga be galo žingeidi ir 
verta su ja susipažinti kiek
vienam sąmoningam darbinin
kui, kad pamatyti, į kokias 
pij&Įes buvo painiojama anų 
laflfeĮ darbininkų klasė, kaip 
ji kovojo už savo teises ir gy
nėsi nuo užpuolikų?

Nors knyga, pagal savo di
dumą, pusėtinai brangi—1 do
leris, bet verta ja įsigyti. Kny-Ietis, bet verta ją įsigyti. Kny
ga padalinta į penkias dalis, 
būtent: a) Senoji Europa, b) 
Lietuviai iki krikščionių tiky
bos priėmimo, c) Nuo katali
kų tikybos priėmimo iki Liub
lino unijos, d)Nuo Liublino 
unijos iki baudžiavos panaiki- 

^Rtono ir e) Lietuvių tautos at
gijimo. t Į

Turint šitokią knygą, reika
lui esant, greitai galima gauti 
reikalingas informacijas apie 
vieną ar kitą įvykį: kur ir ka
da tai įvyko, kokiose aplinky
bėse ir kas tą ar kitą įvykį 
iššaukė.

nesiskaito su S.L.A. konstitu
cija daugelyje, klausimų, bet 
aiškina viską savotiškai, norė
damas apdumti nariams akis 
viename ar kitame S.L.A. rei
kalų klausime, o ypatingai iž
dininko reikalu, bet jisai, sta
čiai meluoja, paniekindamas 
visuotiną S.L.A. narių balsavi
mą ir seimo delegatų balsavi
mą. štai faktai!

“Tėvynės” No. 44 ponas Vi- 
taitis, “kritikuodamas” S.L.A. 
69 kp.jam prisiųstą rezoliuciją
S. L.A. naujo iždininko pasky
rimo reikalu, tarp daugybės 
savotiškų išvadžiojimų sako:

“Ar 69 kuopos valdyba ir 
nariai žino, ką reiškia nepa
matuotai kaltinti organizacijos 
viršininkus konstitucijos lau
žyme?

“Visų pirma, kiekvienas S.L. 
A. narys turėtų žinoti, kad pa
simirus visuotinu narių balsa
vimu išrinktam ir pereitam 
seime užtvirtintam S.L.At iždi
ninkui, Tarnui Paukščiui, kito 
išrinkto asmens S.L.A. iždinin
ko urėdui nepasiliko. Rodosi, 

j kiekvienas S.L.A. narys turėtų 
i žinoti, kad S.L.A. reikalingai i 
• tik vienas iždininkas ir tik 
i vienas iždininkas visuomet bu
vo ir yra renkamas. Ir ne

įžiūrint ką Pildomoji Taryba 
paskirs S.L.A.-iždininkų iki se
kamo S.L.A. seimo, vistiek 
(kad ir Gerdauską), jis ne
bus rinktas tokiu būdu, kaip 

j reguliariuose S.L.A. viršininkų 
rinkimuose kandidatai būna 
renkami.” /

Ar gali būti dar didesnis ty
čiojimasis ir iš'juokimas S.L.A. 
narių, kaip tas, ką brolis Vitai- 
tis tvirtina, kad nebuvo ir nė
ra visuotinu S.L.A. narių bal
savimu rinkto ir mažiau, negu
T. Paukštis, balsų : gavusio 
kandidato į iždininko urėdą.

Tačiaus, negana to. To- 
liaus ponas Vitaitis visai besą- 
žiniškai tvirtina, sakydamas:

“Kaip augščiau minėjome, 
šiuo laiku Susivienijime visai 
nėra jokio rinkto kandidato į 
S.L.A. iždininkus. Tai kaip gi 
Pildomoji Taryba gali pakvie
sti eit iždininko pareigas “le- . 
galiai rinktą iždininką,” kuo
met niekas tokio iždininko ne
rinko.”

Mano gi supratimu negali ir 
būti didesnio pažeminimo S.L. 
A. narių teisių ir visuotinojo 
balsavimo davinių. . .

Čia tai jau tikrai p. Vitaitis 
pasistato save durnelio rolėje 
ir prisimygusiai tvirtina, kad 
S.L.A. Pildomosios Tarybos, 
visuotinuoju narių balsavimu, 
rinkimuose nebuvę ant balsa
vimo balotų dviejų kandidatų. 
Tai pagal Vitaičio “taisykles” 
rinkome iš vieno-vieną, ko ne
buvo ir gal niekuomet nebus. 
M* ką ponas Vitaitis mano at
siekti skelbdamas S. L. A. or
gane tokią melagystę, kuomet 
kiekvienas S.L.A. narys žino, 
kad į S. L. A. iždininko urėdą 
yra kandidatavęs J. J. Ger 
lauskas ir T. Paukštis ir v 
motino 1 narių balsavimo davi
niai rodo, kad T. Paukštis ga
vo 4,506 balsų, o J. J. Ger
dauskas gavo 3,662 balsus. 
Taipgi S. L. A. seime, Baltimo
re, Md., Tarnas Paukštis gau
na, delegatų balsų, 183, o J. J. 
Gerdauskas—136. Ir laikan
tis S.L.A. konstitucijos taisyk
lių, J. J. Gerdauskas, ar tai 
būtų Mikalauskas ar kuris ki
tas Ę.L.A. harys' kandidata
vęs į tą ar kitą urėdą, ir ga
vęs mažiaus balsų už Paukš
tį, turi pilną teisę užimti iždi
ninko vietą, nes didžiumą bal
sų gavęs iždininkas—Paukštis 
jau trys mėnesiai kaip numi
ręs!

Tačiaus, p. Vitaitis drįsta 
meluoti ir nesiskaito su čion 
pažymėtais faktais—iždininko 
rinkimų daviniais, kas yra S. 
L. A. seimo protokole aiškiai 
sužymėta, ką pats Vitaitis ir 
parašė!

Bet, kadangi brolis Vitaitis 
ir jo pagelbiniiikas Bajoras 
kiekviename “Tėvynės” nume
ry] vieną ir tą pačią giesmę 
gie'da ir gieda, kad jie ir jų 
ištikimi pasekėjai stovi S.L.A. 
sargyboje, atmuša tuos, kurie 
anot jų, “puola” Susivieniji
mą, tai kodėl gi tylite Grigai
čio leidžiamiems plepalams, 
kuris, Jcaipo S.L.A.' apšvietos .

komisijos narys, “šviečia” S.L. 
A. narius, per savo organą— 
“Naujienas,” perša ir prisimy
gusiai siūlo Gugj į S. L. A. iž
dininko urėdą? Taip pat nie
ko nesakote ir toms S.L.A.

k Puslapis Trečias

y pagelbą.

NOTARY PUBLIC

IR

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

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams

■—

| Tel., Stagg 5043

SKAITYKITE IR
PLATINKITE >

■ I

Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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gyscių daug darbavosi jose, 
ypatingai teatrų lošinfe gerai 
atsižymėdavo, šiame klausime 
mes jo labai pasigesime. Lap
kričio 5 d., nors buvo darbo 
diena, vienok susirinko geras

kuopoms, pavyzdžiui, 318 kuo-1 būrelis draugų atsisveikinti su 
pai, kurios rašo Pildomajai I Juozu. Lydėjo net 15 auto- 
Tarybai rezoliucijas su reika- Į mobilių. Ant grabo uždėta 4 

vainikai—nuo Laisvės Choro, 
nuo > dr. čebelienės, nuo duk
ters ir nuo darbininkų iš dirb
tuvės, kur Čebelienė dirbo. 

•Nulydėjus ant kapinių, vienas 
iš vietinių draugų pasakė 
trumpą prakalbėlę. Paskui 
visi laidotuvėse dalyvavę buvo 
užkviesti pas draugę čebelie- 
nę į namus, kur ji suteikė už
kandžių. “

Mes, visi, išsiskirstėme, o 
draugė čebelienė' su -savo 3 
metų dukrele pasiliko liūdėti 
ir tęsti vargingą gyvenimą ant 
toli aus. f A. P. Ba-nė.

■ lavimais, kad A. Mikalauską 
paskirtų S.L.A. iždininko pa
reigas eiti. Ar gi dar reikia 
didesnio absurdo ir didesnės 
nesąmonės, kaip toki reikala
vimai, kadangi minėti S. L.A. 
nariai suvis nebuvo kandida
tais ir nėra gavę nei vieno 
balso i iždininko urėdą! Ta
čiaus, ponas Vitaitis ir visa 
Pildomoji Taryba apie tai ty
li, priima už teisingą reikala
vimą. Stebėtinas ir nepaken
čiamas pono Vitaičio ir visos 
Pildomosios Tarybos elgęsis!

Abelnai suėmus visa tai, kas 
“Tėvynėje” yra rašoma prieš 
pažangiuosius S.L.A. narius ir 
kuopas; suėmus visus;tuos po
no Vitaičio ir Bajoro “raštus,” ] 
“pamokinimus,” grąsinimus, 
skirstymus S.L.A. narius’į ge
rus ir blogus, j ištikimus ir ne
ištikimus, i širdingus lietuvius 
ir bolševikus, o ypatingai 
tuos visus p. Vitaičio “išvirozi- 
nimus” S.L.A. konstitucijos 
patvarkymų iždininko reika
lu..,. Manau, kad ne tik 
man, bet kiekvienam blaivai, 
protaujančiam ir mylinčiam 
tvarką ir ramybe S.L.A. na
riui kyla klausimasKą bro
lis Vitaitis nori atsiekti su sa
vo armydeliškais raštais S.L. 
A. reikaluose?. Nejaugi eina
ma prie sukėlimo “katastro
fos?” Nejaugi norima 
organizudt” S.L.A., kaip 
“perorganizavo” keletą* 
pų?...

Man, ’kaipo mylinčiam 
A., kaipo fratetnalę organiza
ciją, tvarką ir ramybę, ir kiek 
galima joje darbuojantis per 
daugelį metų, tiesiog nenu
prantama, kode! Pildomoji 
Taryba nesiskaito su S.L.A. 
konstitucija ir. pagal konstitu
cijoje nurodytas taisykles ne- 
paskiria tą žmogų, kuris turi 
pirmenybę eiti pastovaus SLA. 
iždininko pareigas Į vietą mi
rusio S.L.A.. iždininko ? Tuo
met S.L.A. kuopos nerašytų 
rezoliucijų su patėminimais, 
kad Pildomoji Taryba laužo 
S. L. A. konstituciją iždininko 
reikalu. Tuomet ir broliui Vi- 
taičiui nereikėtų tiek daug 
“aiškinti” ir “mokinti” S.L.A., 
kaip jis tvirtina, “paklydu
sius” narius ir „kuopas.

Gerbiami S.L.A. nariai ir 
kuopos! Mūsų pareiga y ra 
budėti ir kelti balsą prieš ne
teisingus mūsų organizacijos 
reikalų aiškinimus, išeinan- 

iš po S.L.A. pastogės!
P. Sakatauskas.

❖
čius

per- 
kad 

kuo-

HARTFORD, CONN.
Lapkričio 2 d. persiskyrė su 

šiuom pasauliu drg. Juozas 
Čebelis. ^Buvo palaidotas be 
bažnytinių “zbitkų,” nes J. 
Čebelis gyvas būdamas netikė
jo į tuos burtus.

Tą pačią dieną, kaip Juozas 
mirė, į Hartfordo ligonbutį bu
vo atėjęs ir lietuviškas kuni
gas pasiteirautu kam jis savo 
dūšią mirdamas paskirs. Nors 
jau Juozas buvo visai silpnas 
ir veik nei kiek nesivaldė, vie
nok surinkęs paskutinę spėką 
numojo ranka ant kunigo ir 
su panieka atsakė, kad atsi
trauktų. Mat, kuhigąs, nega
lėdamas išnaudot kai gyvas 
buvo, "sumanė nors prie mirš
tančio prisitaikyti, kad išplė- 
šus iš našlės moters kelias de
šimtis dolerių, bet jam tas ne
pavyko.

J. Čebelis buvo dar jaunas, 
vos tik sulaukęs 37 metų am
žiaus, bet vargingas gyveni
mas suspėjo jam išsemt spėką 
ir energiją ir, pagaliaus, nu
trūko gyvybės paskutinė jėga. 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Išsykio dirbo mainose. Apie 
TO metų atgal apsigyveno 
Hartford, Conn.

Drg. Čebelis buvo visų ger
biamas žmogus. Anksčiau 
priklausė prie L. S. S., dabar
tiniu laiku priklausė prie 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo, prie A. L. D. L. D, 
68 kuopos ir prie Laisvės Cho
ro. Priklausydamas prie drau-

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nu« pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 

■ kalba laikraštis
CKKPB Organas

“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyveninio.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą. lai 
išsirašo

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

Antrašas:
U.S.S.R., MINSK
Sovetskaja, CKKPB. (b)

Kurleai neparanka ažsiprennmernoti 
Heilai ii Raaijoa, tie Kalite nžnipr'bnu- 
mernotl per "Lai«v«”, 48 Ten Eyck 
Street, Brooklyn. N. Y. Kaina 81.26, 
peraiantiaiaa veltai.

VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si supratlyyi’ vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
rūkant puikiai kvepia,' nes. net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

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

Draugam Kanadiečiam

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

CASTOS ROPSEVICII

Baigęs Philadclphijos muzikos kon
servatorija, duoda lekci jas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mano, o gausite tikrai profesionalę 

Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. 5lh Street

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais: 

1218 So. lOtli St., Camden, N. J.

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vj- 
sur reikalaukite 
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant

John Naujokas Balių jr Storuose 
bei kituose bizniuose lietuvių išdir* 
bystės draugų cigarų viršnūnčtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 
ijog rūkydamas džiaugsies. Mūšų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunčiame ant pareikalavimo visur į 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonūms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir . lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, Storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

Naujoku Cigarų Dirbėjai 
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS
Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUV1ŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI 
EGZAMINAVIMAS DYKAI 

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

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

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSĘfKITĖS 
“LAISVĖJE”.

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

FORNICi ;*l

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Living Room Suite — Bed Room Suite — 
Dining Room Suite — Kitchen Suite — 

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir 1.1.

PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ—PO $1 arba po $2 į SAVAITĘ

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

Brooklyno apielinkėje.

Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.MACYS BROS. FURNITURE COJ

198-200 GRAND ST BROOKLYN, N
Tdrpe Bedford ir Driggs Avenues

Krautuve atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro

Telephone, Greenpoint 2372



. dslapls Ketvirtas Sereda, Lapkričio 14 d., lojr

K. S. Lietuvaite.

CIVILIAI ŽMONĖS KARE
(Tąsa) \

“Tarytum žemė kaip tai dusliai lyg h 
dunda”, atsakė B. “Pamatysi, kaip vel
nias menturį vėl suks (taip vadino žmonės 
kulkasvaidžių tratėjimą). Ar tu turi išsi
kasęs atsakančią duobę (okrypą) ?” “Nev? 
turiu, ale aš manau bėgt”, atsakė B. “Kui 
tu čia, brolyt, nubėgsi! Jau verčiau būt ant 
vietos, tai daugiau laimėsi.” “O, Dėčkau 
aš nenoriu pasilikt, aš jau kartą buvau vėl; 
nio malūne; neliksiu, neliksiu—bėgsiu!”— 
šturmavo B. “Pabėgt iš stuikos, tai moki 
tu, geras čigonas iš tavęs.” “Paskutiniu 
kart pabėgai ir tu, ar ne?—negeresnis is 
tavęs caro tėvynės sargas,” pašiepė Baro
nas.

Ryte, vos pradėjus dienai aušt, per ja
vus, per daržus, šubliais kareivis jodamas 
išdalino valstiečiams popierą. Ant jos pa
rašyta buvo: “Visi į stuiką; aštuntą va
landą ryte, kad būtumėt jau Eitkūnuose. 
Už nepaklausymą bus nubaustas mirčia be 
teismo.”

Valstiečiai, kaip ir paprastai, dusau- 
‘ ^prisidėjo į leiteres šieno, 
p ir pribuvo į nuskirta 
iktą valandą. Kiti dava- 
, o vieną grupę sustabdė

darni ir keikdami, 
į krepšelius mais 
vietą apie vienuo 
žiavo iki Eitkūm

-ir paliko Kybartuose, tarp kurių buvo ii 
senukas S. (šį ka 
myno Karnickio

Jis gavo palit pimą važiuot pas cerkvę. 
Čia pradėjo į jo 
vės daiktus. Anit senuko, “kibą jie „čir 
ne tik dievus, bet Ir visus savo velnius su
krovė į tą mano vežimą!” Nešė, nešė, pun 
dūlių pundulius, krovė,'krovė šventųjų pa
veikslus, rėmuose apkaltus, liktorius, į dė
žes sudėtus. , /

Su dievais besi Jo kuo j ant, pradėjo ateit 
šian, tai ten viena'kita karvė, tai, žiūrėk 
kelios jau eina. Ve ten pasišokinėjęs laba? 
įpenėtas aržilas griebė dantimis meitėliu: 
už nugaros; tas sužviegė ir, nešdamas sa
vo kruviną nugarą,- bėga taip greit, kad ii 
į ugnį įbėgtų.

Dieną tai jokių ugnių-šviesų mum dai 
nematyt, bet “pragaro giesmės” vis ir vis 
labiau girdisi. O tų vyresniųjų šturmavi- 
mas, o keikimas, rodos, jie ten susidraskys 
belakstydami ir berėkaudami, “skubinkit!’

Kybartų miestuką apleidus, senuko net 
akys išsiplėtė; jis dar kaipxgyvas nebuve 
matęs tokio keisto reginio.X Visi laukai 
.kaip tik akys užmato, liūliuoja, lyg jūrų 
bangos, gyvuliais—kiaulėmis, arkliais,’ c 
daugiausiai karvėmis. Šalimais plento, apie 
per pusę kilometro, raiti kareiviai karvių 
neprileidžia, nes tai paliktas kelias važiuo
tojams. O tų važiuotojų, traukiantis ru
sams nuo prūsu/rubežiaus, su kiekviena 
minute dauginosi taip, kad iki antrai va
landai po pietai jau buvo ne tik plentas, ne 
tik tie atsargai palikti liuosi laukai važiuo
tojais užsikimšę, bet jau visais laukais ii 
tarp gyvulių maišėsi vežimai.

■j Mat, rusai vokiečių pusėj nepaliko nei 
vieho gyvulio, kokį tik užtiko. O pašarus., 
grūdus ir šienus, tai kiek tik suspėjo susi
krauk į vežimus, viską\ežėsi. Plačias apy
gardas rusai buvo užėmęSšturmu, taip kad 
gyventojai nespėjo pabėgu nei ką išsinešt, 
tai dabar rusai ir grūda viską čia.

Tos karvės visokiais balsais baubia; 
kiaulės, arklių kanopom bei jaučių ragais 
niuksimos, žviegia; vaikai verkia, moterys 
klykia, vyrai keikiasi, rėkia, “duok kelią, 
važiuok, kad važiuoji—skubink! matai, kad 
į mano vežimą kito arkliai lipa!” Vieno 
ratai sulūžta, kito manta iš vežimo išpuola 
trečias apklimpo—neišvažiuoja, bėdos ant 
bėdų, trukdymai ant trukdymų. O čia įsi- 
grūs raitas ar su automobiliu kokis vyres
nis, tai ir rėkia, pentinais arklį kapoja: “K 
kelio traukitės!” Bet kas ir kur čia trauk
sis, kad visi kaip silkės bačkoje susikylia- 
vę ir tik vėžio risčia pirmyn įriasi. Nega
na to, atžvangėjo, atūžė, kaip šimts perkū
nijų, artileristai, su apie dvidešimts kanuo- 
•lių. Jie suriko: “Kuo veikiausia traukitės, 
padarykit kelią, arba numirsit ant vietos!” 
Žmonės, gaudami su durtuvų ir šautuvų 
drūtgaliais per nugaras, traukėsi iš kelio. 
Kas suvirto į grabes, susigrūdo ir liko kitų 
sutrypti, su arkliais ir visa savo manta, 
kas paspėjo laimingai iš kelio į lauką įsukt. 
kam artileristai savo sunkiom važyčiom 
užkliudė ir nunešė pusę vežimo ar pusę 
galvos žmogaus ar arklio, tai čia klausimo; 
nebuvo.

Taip jie prasigrūdo apie pusantro kilo-; 
metro, ir staiga metėsi į šalį; tuoj arimuo- 
,se susistatė kanuoles, atkreipdami jas Vo
kietijos link ir ėmė pilt lyg maišais ugnies. 
Kaip pirma girdėjom galvijų bliovimą, taip

ELIZABETH, N. J
Iš Priešfašistinio Veikimo
Jau daug laiko praėjo nuo 

to svarbaus priešfašistinio su
važiavimo, kuris įvyko Brook- 
lyne. Pačiame suvažiavime 
buvo daug energingų delega
tų, visi kalbėtojai, parodydami 
didelį norą veikti, kad tik pa
gelbėjus Lietuvos darbinin
kams kovoj prieš kruvinąjį fa-, 
šizmą.

"LAISVES” METINIS
KONCERTAS

>»- • o ■ '■■■ I v ”
r

Jau visi laukia savo dien
raščio metinio koncerto. Links
ma pranešti, kad koncertas

Įvyks
SEKMADIENYJE

9 GRUODŽIO-DEC., 1928

Vis i delegatai pasižadėjo 
parvažiavę į savo miestus ar 
miestelius pradėti platų darbą 
sukėlimui kuodaugiausiai pi
nigų parėmimui Lietuvos dar
bininkų kovos.

Bet .'nežinia, kas pasidarė, 
kad iš to didelio pasižadėjimo 
smarkiai veikti, nieko nesigir
di? Aš tėmiju mūsų spaudą, 
vienok nepasitaiko užeiti, kad 
kolonijose būtų daug veikia
ma šiuo klausimu.

Mes, elizabethiečiai, turėjo
me mažą parengimėlį, nuo ku
rio liko keletas desėtkų dole
rių pelno. Pereitame susirin
kime draugai delegatai nuta
rė pasiųsti i Centro, Komitetui 
$40. Taipgi ant pirmutinių 
blankų surinko sekamai: drau
gė M. Ražanskienė $7.50; drg. 
B. Budris $2.50; viso $10, ku
rie jau pirmiau nusiųsti į cen
tra.

Tikimės, kad' ant antrųjų 
blankų surinksime* f d augiau.

Turime išrinkę komisiją su-l 
rengimui prakalbų ir prakal
bos bus taip greit surengtos, 
kaip greit komisija gaus kal
bėtoją.

Tai tiek šiuom tarpu iš 
priešfašistinio veikimo.

Viet. Lokalo Sekr.,
S. J. Liutkus.

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON,. MASS.
> - , , Rezidencija:

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

Tel., -So/ Boston 0304 W..

$1,000 Tik až 60 Clntų
Atsiųsk 60 centų, tai gajsi visokių 

stebuklingų žolių vertės t austančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis rięlenų 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk*’ 
sinį kalną parodytum, tai jam malo* 
nesnė būtų sveikata, negu tas auNso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties wąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tąi 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 

ile vienos žemiau pažymėtų ligų įr 
atga«t savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilyio nematik 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio Xks^th- 
ma), peršalimo, skaudėjimo po kra
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo^ 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų* 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugražins sveika
tą, panaikins minėtas ligas..

Jeigu kenti nervų suirimą, 7ęab*oa 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomaru, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, O ęaų- 
si mūsų gausius vaištus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalyka's, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumų.

Atsiųsk miims 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS ūgį® 
25 Gillet Road, Spencerport, N. Mt.

’tą poroje turėdamas kai- 
arklį.)

ežimą kraut visus cerk-

dabar virš mūsų galvų kaukė, staugė ka
nu,olių šoviniai. Prie tokios dievo dovanos 
nepratę žmonių arkliai, pekliškų trenksmų 
apkurtinti, pridarė visoldų šposų: vienas 
atsistojo piestu ir griuvo augštelninkas ant 
vežimo, palaidodamas po savo sunkiu kūnu 
moterį ir. tris vaikučius. Kiti susipainiojo 
ir pakinkalus sutraukė, kiti, kurie turėjo 
progą, tai kaip ugnies užpulti bėgo, kol ne- 
atsimušė į ♦vežimus ar į ^pakelėj esan
tį medį.

Važiuotojai, stuikininkai ir karo pabė
gėliai pamažėl, kaip nevėjuoto j dienoj rū
kas, praslinko pro artileristus, nusiįrė ge
rokai už jų ir jau nebegalėjo suprast skir
tumo tar pragaro giesmių melodijų. *Jie 
nežinojo, kaip toli priešas ir katro choro, 
rusų ar vokiečių, aidas išvien žemę drebi
na, gausdamas dun-dun-dun-dun. Tik ka
rininkų pekliški keiksmai ir užkimęs riks
mas, “skubinkit!” davė suprast, kad mir
ties j ieškotojai paskutinėj minutėj, isteriš
kai rankom skėtriodami, nuo mirties bėga.

Per dieną, kol buvo šviesu, tai varėmės 
tame įvairiausiame klegesy j, bet atėjus 
nakčiai, jautėmės taip nejaukiai, kad rodės, 
jog diena, išeidama nuo mūsų, išsinešė su 
savim paskutinę ne tik mūsų, bet ir viso 
pasaulio gyvenimo viltį. Visame ore ir pa
dangėse matėsi, tarsi kometos, baltos, rau
donos, žalios, geltonos bei žvaigždžių pavi
dale tryškančios ugnys, o ant žemės yisur 
buvo matyt liepsnojanti namai.

Čia mum atsitiko dar viena tragikome
dija. Tarp Alvito ir Vilkaviškio radome
visus laukus kaip patalu nuklotus miegan
čiais kareiviais. Jie atmainyti iš pozicijų,- 
kur išbuvo be miego ir maisto per keturias 
dienas ir naktis ir be pertraukos mušėsi. 
Dabar jie pavalgydinti ir sumigę, sumigę 
tokiu miegu, kad miegantį šauk-rėk, tiesiai 
į ausį, tąsyk jį už rankų, kojų, pasodink ar 
pastatyk jį, o jis nepabus.

Varge, mūs varge, gi mum reik važiuot 
per juos—jie ant kelio guli. Čie, tiesa, ne 
kelias, čia laukai; bet keliu važiuoja tik tie, 
kurie ten įsiteko. Vyriausybė suspiegė, 
kad keno arklio kanopa ar ratas sužeis 
miegantį kareivį, tas bus ant vietos nudė
tas. O tamsu, o duobėta-grubu; vienas pa
veiki kareivį ar kelis juos nuo savo kelio, 
tai tik tėmyk, kitas toliau kelis kareivius 
užvilko ant tavo keliom

Po tokio tąsymosi, po šiurpulingos dvi
dešimts trijų valandų kelionės, dienai brėk
štant, mes jau radomės savo mieste Vilka- 
viškyj. O paprastais laikais, arkliu važiuo
jant, tereikia tai kelionei tik dviejų va
landų.

Gyvuliai ir dalis pabėgėlių jau buvo 
praėję pro Vilkaviškį, vienok miestelyj 
viešpatavo baisus susikimšimas ir betvar
kė. Senukas S., tuomi pasinaudodamas, 
sumanė pabėgt, kaip kad jo kaimynas Ba
ronas vis pabėga. Atkinkė arklius nuo sa
vo vežimo, prijungė prie gretimai stovinčio 
kažin keno tuščio vežimo, palengva’ išsi- 
kraipė-išsimankė iš tirštumos, pasuko siau
ra gatvuke pakalnėn ir barška namų link. 
“Stoj” (sustok)! sušuko kareivis. “Kur 
važiuoji?” paklausė jis. “Namo, atsakė

Atydžiai sekite kiekvienos 
dienos “Laisvėje” pranešimus 
apie šį koncertą.

I' M •

Konstancija Menkeliūniūtč- 
Januškienė

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikrašti 

“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 klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei—.—|1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsldomėkit “Rytojaus”

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Mr.)| Pkonei Pcplar 7646

ADOLFAS

4. 1023 MT. VERNON ST.,J)

STANKUS

^oabqrius

hvlZAMUOTOJAU
PHILADELPHIA, PA

Įmokėjimas $950.00Ilgą laiką dainavusi ameriko
niškuose teatruose, pasiskyrė 
savaįfę kitą ir lietuvius palink
sminti. Brooklyniečiai turėsi
me džiaugsmo ją matyti ir gir
dėti “Laisvės” koncerte.

Dėka draugės Menkeliūniū- 
tės pasidarbavimui, mes gali
me pasididžiuoti, kad “Lais
vės” koncerte bus rusų - profe
sionalų grupė iš 9 ypatų, ku
rie duos puikų operetišką ka- 
valką.

Taipgi dainuos drg. M. Ę. 
Česnavičiūtė ir F. Stankūnas 
ir garsusis Ufa.

Koncertas Įvyks

r’.rurn ix'i ygji raw-1 u. ■ 1 i rcr ta jaETwari at w ■sawEuugmgjeaat c

! Lietuvaite
! FOTOGRAFISTĖ
I .Fotografuoju, Didinu Ir Numalia
i voju Visokiom Spalvom I;
1 Paveikslus
I Studija atdara kiekvieni) dieni} h 

nerišliomis nuo 9:86 ryte iki
I po pietų

Margarieta Valinčiua
’ Room 82 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARB
! Wilkes-Barre, Pa.,

-.rsa.-.v,.-ar7rT.v.--^jr--=gg,-^ - -riranau.g.^nKa,

važiuoji?” paklausė jis. 
senukas. “Man prisakyta nieko neišlęist iš 
miesto,” durtuvą stipriai rankoj laikyda
mas,^pareiškė kareivis. Senukas apsigrįžo, 
atvažiavo, arklius prijungė vėl prie savoI 
vežimo ir laukė. Laukt reikėjo net dvi va-! 
landas. Mat, karininkai tikėjosi, kad dar 
vokiečius atmuš.

Staiga pasigirdo balsas: “Važiuot vi
siem ant Mariampolės! Sinkevičiau, tu su
stok dar pas cerkvę, pro šalį važiuodamas,” 
pasakė pažįstamas žemsargis. Sinkevičius 
sustojo. Dabar-ant vežimo užsirioglino po
pas ir jo zakristijonas* j

Pavažiąvom kokį kilometrą, paliepė vi
siems sustot. “Žaliukai atmuš, žaliukai at
muš,” pasigirdo šauksmai. Mat, viena gru
pė, kareivių turėjo žaliai nudažytus arklius. 
Tai jie, žvalgų nepastebėti “užlėkė” už akių 
tam vokiečių armijos sparnui, kuris buvo 
arčiausia prie rusų,' ir pradėjo pilt iš šau
tuvų, kurių kulkos vokiečius pasiekė ir sky
nė, kaip dalgis žolę. Tai vokiečių buvo dide
lė nelaimė per neapsižiūrėjimą: jie sten
giasi niekad neprisileist taip arti, kad juoš 
siektų šautuvų kulkos bei rankinės gra
natos.

Pasigirdo užkimęs rusų kareivių bal
sas, “ura-a-a!”

Mūsų valdyba—karininkai bei puska- 
rininkai tik rankas trina ir džiaugiasi, kad 
gausim apsigrįžt ir kraustytis atgal į Vil
kaviškį. Ogi žiūrim, toks trišakis kūgis 
blankiai žalios ugnies tik pūkšt, iškilo ir 
vaikščioja padebesėse. Ak, tu žmogeli! Ta 
mūsų vyriausybė tarytum?iš cskūrbs išsinė
rė ir iš proto išsikraustė. Kad jie kojom 
sutrypė, kad sukeikė, tik this šautuvais 
luopt, luopt važiuotojam per sprandus, o 
riksmas: “Važiuokit, skubinkit, skubinkit!”

(Daugiau bus)

Halsey St. ir Saratoga Ave. 
arti Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Toje pačioje vietoje, kur 

pernai buvo

Svetaine Didelė ir Graži
Po Koncertui Bus Šokiai
Sekite vėlesnius pranešinjus 

apie šį svarbų inetinį įvykį.

Įžangą $2, $1.50, $1 ir 75c.

INSURANCE '
Praneliu visiem saro koftuinienam 
ir nažistamiem, kad ai atlieku yl- 
šoky darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo, visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius įniiūrinu ir taip* toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 

i teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBRO W)*

Telephones Stagg 8861
680 Grand Stn Brooklyn, N. Y.

GOLF COURSE BUTAI
MASPETH, L. I.

1 ŠEIMYNAI MŪRINIAI .NAMAI, ENGLISH COLONIAL STILIAUS 
Lotas 261/2x100, . 17 Pėdų Privatinis Įvažiavimas

Kaina $7,95
Balansas ant Lengvų Išmokesčių

♦ Savings Banko Pirmas MortgiČius $4,500.00
8 KAMBARIAI, MAUDYNĖ IR PAN'PRY h

Marmuruoti Maudynių Kambariai, Įbudavotos Vanos
Ištisai klėtkųbtos (parquet) grindys, vario rynos ir puo stogų dūdos. 
Didžiosios-priemęnys ir kiemai Travertine-nu ištaisyta (padatyth 
tikrojo craff;ex). Virtuvė, pusryčių kambarys ir pailtrė klijonkėmis iH 
klota. 'Kiekvienas kambarys išmuštas lentukėmis (panel moulding)’ 
Augštos klasės maliava (.paint) išdekoruota ir cimento pamatai; 3x8 
ištisiniai balkiai; šaligatviai, šaligatvių kraštai ir gatves iŠcimentūota.

NAMAI STOVI ANT 71st STREET, VADINAMU MAIDEN LANE 
IR JOHNSON AVĖ., MASPETH, L. L

KELRODIS liauja 14-tos linijos subway iki Grand St. stoties, išli
pus imkit Grand St. gatvekarį iki pat Maiden Ixine, Maspeth. B.M.T. 
Broadway traukiniu iki Flushing Ave. stoties; išlipus imkit Flushing 
Ave. gatvekarį iki pat Maiden Lane. Flushing-Ridgewood gatVekariai 
daveža iki Maideii Lane. Calvary gatvekaris daveža porą blokų nuo 
Maiden Lane.

SALVIN BUILDING CO., Inc.
555 Grand Street Brooklyn, N. Y.

TEL.: STAGG 3329

Automobiliu Mokykla
; :....... ........ . . .

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, it 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fondo. 
Pilnas kursas Žoferio-MechanikJB 
kur vedą lietuvių jr anglų kalinyj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St„ N. Y.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Karių 
Jūs Pdgeidavot

mendeio
Ja ••<•<« .

MENDELO

Pabirbti iš suderintų Havanos taba! 
Vidurys vien tik iš importuotų taba!

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N.

Sulig 
taipgi

11th St. Philadelphia, Pa.

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y
Ma n ai AHUNAS. Rnvininkna TalkkYkhan«.A. M. BALČHUNAS, Savininkai Telephone Btagg MM |

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėjame, 

kaipo užsakymus (orderius)



POLEMIKA IR KRITIKA
KELIOS PASTABOS DRG. 

SODIEČIUI

1

it

MARCY BATHS
i

VYRAMS
4
&

ii

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN; W Y
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MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais f 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

Seredomis
Ketvergais ;
Pėtnyčiomis \
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir< naktį

DIDŽIAUSIA LffiTŪViįj APTIEKA
Kai yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas jvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kprie vartoja
< po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(26 centai už skrynutę) , x\

yra tai kanuolš’prieš kitą amžiną Žmogaus priešą,—vidurių užkietSji- 
mę,—kuris žmogui pagamina daug • rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151 Metropolitan A.venue, ;> Brooklyn, N. Y
Telephone i Greenpoint 1411

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

Tel.: Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, . Brooklyn, N. Y.
__________________ ..„ORDER BLANK:_______________________

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

✓ ’

Vardas ______________ -______
No__________________________
Miestas ._______ 1__ __________
Miestas

SCKJ
jie yra

reiškiat!, kad J. 1

Šereda, Lapkričio 14 d., 1928 Puslapis Penktas

"“Laisvės” 265 num. d. Sodie
tis prisidėjo prie “Grigučio” 

„.kritikų. Jeigu tai būtų klausi
amo aiškinimas, tai būtų pagei

daujama, betf'cia atrodo savo 
draugo klaidų glostymas.

Sodietis sako: “Proletarinis 
menas yra kolektyvis. Proleta
rian! menui vadovauja organi
zacija, o ne žvaigždės.” O kas 
vadovauja organizacijai, gal 
kiekvienas narys? Nieko pana
šaus! Ar menui ar kitai orga
nizacijai kaip tik ir yra vadai.

Bucharinas ir Leninas rašo 
apie “Klasę, partiją ir vadus”. 
Patartina pasiskaityt, tai bus 
žinoma, kad klasei vadovauja 
partija, o partijai vadai, ži
noma, kada vadai nuklysta, tai 

' tada parti j iečiai nuo jų nusi
suka; bet tas vadų klaidas kaip 
tik vėl iškelia vadovaujanti 
draugai—vadai iruiktyvas. Jei
gu kur reikia pravesti staigi li- 

4nija, vadai tariasi su aktyvu 
" (veikliaisiais nariais) ; aktyvas 

praveda liniją nariuose ir su 
nariais darbininkų minioje.

Todėl yra aišku, kad jeigu 
paklysta paprastas narys, tai 
nėra dar tiek svarbos, kaip tas, 
kuris jau vadovauja. Jeigu va
das eina klaidingi/ keliu, tai 
prieš jį vedama aštri kova, kol 
jis pataisomas arba išvaromas 
lauk. Jeigu narys klysta, tai 
su juom apsieinama kitaip. Ma
nyti, kad jau va mes ALPM. 
(Meno Sąjungoj) visi esame 
lygūs, tai yra svajonė, o ne tik
renybė.

6 Drg. Sodietis sako: “Tą vei
kalą (‘Grigutis’) perskaičius 
ar mačius vaidinant, turi būti 
aišku, jog nėra klasinis. Taip 
pat būtų neišmintinga tokiame 
veikale jieškoti revoliucijos. 
Pirmo ir antro jame nėra.” 
Pilnai sutinku. Bet kodėl d. 
Sodietis nieko nesakei d. J. N., 
kada jis apie “Grigutį” piešė 
“Vilnies” N103 sekamai: “Jog 
čia jau matome mūsų idėjinį 
reiškinį kovoje, kad prašalinus 
turtingųjų galią, kad' pastačius 
gyvenimą ant tokio'pamato, kur 

/žmonės ekonominiai bus lygūs 
tfenas kitam, kur jokis turčius 
egalės šmugeliškai sumaišyti 

meilę, nuskinti gyvenimo žie
dą?” Jog, pagal jūsų išvadą, 
visų mintis lygi, ir kada ne 
klasinį, ir nęrevoliucinį veikalą 
d. J. N.< taip charakterizavo, 
tai d. Sodiečio pareiga buvo at
mušti tą.

Kada aš “Vilnyj” privedžiau 
šią d. J. N. citatą iš “V.” No. 
103, tai ir kitą padaviau iš 
“V.” Num. 203, kur jis jdyi 
“Grigutį ” apibudina seiu ai: 
“Grigutis”, ir komedij 
tik praplėtimas žie

: vaidinimų repertuąfo”; ir pa- 
galutinai su

klupo “Grigučiorolės įvertini- 
■ me, nes taip ir yra; tai dabar 

d. Sodietis, praleidęs šias prie
šingas J. N. išvadas, sako:

1 y“Ar leistiha draugam taip “kri- 
Tlkuotis”? Tarp draugų šitokis 
kalbos tonas nieku būdu neleis
tinas. Iš kitos pusės, tai pasa
kymas-be vertės. Iš kur gi V. 
S. žino, kad J. N, “save sukriti
kavo’ ’ ?

Turiu pasakyti, kad kiekvie
nas, kas skaitė “V.”, matė, kad 
J. N. suklupo, o jeigu d. Sodie
tis nenori matyti, tai tuo blo- 
giau jam pačiam.

Kas del leistinumo kalbos to
no. Tai kodėl d. Sodietis yra 
tokis geras linkui J. N. ir jam

O ' š užsirūkau Lucky
A ■’ ■ ' • ' . 1

ir vengiu saldumynų
Štai kaip aš pasilaikau ge

gyvai jaučiuosi.
r ame pavidale ir visuomet

Al Jolson, 
Garsus Komedinin- 
kas ir Dainų Žvaigžde

Tai yra protingas dalykas. “Geriau 
užsirūkyt Lucky, kuomet užeina 
geismas saldumynų.” Tatai suteikia 
žmonėms sveikatą ir drūtumą, paei
nantį iš vengimo nutukimo. Moterims 
tatai teikia laibą, madingą figūrą. 
O visa tai reiškia tik keletą sykių 
užsitraukt Lucky Strike^ kada jus 
pagunda traukia prie pajų, saldžių 
pyragaičių ir kitų riebinančių sal
dumynų.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS -

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
‘ bus atatinkamiausias ir už prieinamą 

kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell------------------------- Oregon 5136
Keystone------------------ Main 9669

AUTO SCHOOL
< PHONE, REGENT 2177-0474 » i “Mokykla su Reputacija

Būkite Savystovūs-—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokius jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti' autontobilių. Turinte savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

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

Telephone, Stagg 8326
9745

s sezono

Al Jolson, 
kaip kad jis pasirodo 

Warner Bros. 
Vitaphone didžiai 

pasokminsatpo 
veikalo 

“The Singing Fool".

20,679 daktarai yra pareiškę, kad 
Lucky Strike mažiau teerzina gerklę, 
negu kiti cigaretai. Veikiausia taip 
yra todėl, jog apkepinimas prašaliną 
nešvarumus. Tas pats procesas,apke
pinimas,Tpagerina ir išdirba kvapsnį 
puikiausių pasaulyje tabakų. “Tai 
yra Apkepinta (“It’s Toasted”) reiš
kia, jog Luckies savyje turi kvapsni, 
lipšniai pavaduojanti tuos daiktus, 
kurie yeda;žmogų prie nutukimo.

Išmintingas kelias prie laibumo su 
pagelba Luckies! Taip daugelis vyrų 
daro jau ilgi metai. Jie žino faktus 
iš žymiųjų atletų, kurių mylimiausias 
cigaretas yra Lucky Strike ir kurie 
sako, jog Luckies nekenkia kvėpa
vimui neigi kliudo bendrąjį sveikatos 
stovį.

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

1928, The American Tob-icra Co., Manufacturer*! •

RUSIŠKA

Francya ir

PASMARKINO BAUDAS 
DEGTINĖŠ ŠINKUOTOJAMS

MOTERŲ
DIENOS:

PanedėUals ir 
Utarninkais

Kodėl neišbandy t? Kuomet kitą kartą 
užeis jums pagunda prie saldumynų 
ir riebinančių kąsnelių, tai j u nepaisy
kite,—bet užsirūkykite Lucky,

NUSIŽUDĖ “DAILY NEWS” 
MANADŽERIS

Panedčliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

reikią; to vengti pačiam.
Vaistiečio Sūnus.

PIRKS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

‘It’s toasted’
Nei Jokio Gerklės Erzenimo —- Nei Jokio Kosulio.

i sai priešininkas to, ką vadini Prasidėjo Stewart Teismas 
i . pasikąhojįmu, tai * pirmiausia ______

Į7VTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki K A HAIKAl Nuo 8 v. ryto iki G v. vak.; po 6 va!.—75c- du l/vlHy
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia (taisyta didelis plaukimui prūdas su Šviežiu Auliniu vandenio 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

::

JB

IHH.Acs.;.yiO

imkite Luck^ 
vietoj saldumyno.

tą”, nes mano buvo pasakyta: tendencims buožių veikalas, o , 
“Vienur labai branginama do- ne liaudies. '

nieko nesako, juk jis V. S. ir ra, griežtai draudžiama net vai- 
Seną Vincą išvadino demago- kinams kitas merginas mylėti, 
gaiš ir visokiais vardais? To .kitur vėl sakoma: (čia~pacita- 
tai d. S. “nemato”. Dar dau- ■ 
giau, iš kur d. S. gavo teisę 
būti teisėju? ( ,

Apie laisvąją meilę d. Sodie- pavyzdys, kaip /‘Grįgutyj
d) pamoka kaip tik nereikalin 
ga, ir neprimesi man jar prei 
šingumą, “katalikišką argumen

k >

Ad E-7

Atšviežinants 
Miegas?

1

"A3 negalėdavau miegoti”, sako Mrs. 
John Rkrards, Jackson, Ohio. "Aš buvau 
silpna, neturėjau apetito, turėjau vidurių 
užkietėjimų visų laikų, turėjau svaiguli ir 
nervingumą. Aš gavau didelę pagelbų nuo 
pat pirmo butelio Nuga-Tone. Aš išvano
jau dar du buteliu ir dabar esu,geroje svei-, 
katoje. 'Nuga-T-torte yra tikrai geros gydno- 
lė» .nuo skilvio. ‘ kraujo Ir- nervingumo."

Virš milibnaa Žmonių, kurie vartoja Nuga- 
Tone gavo pastebėtinai geras pasekmes. 
Jos pataisė apetitų ir pagelbėjo virškinimui, 
prašalino gaaus iš skilvio, prašalino svai
guli ir užkietėjimą. palengvino inkstų ir 
pūslės trubelius | porų dienų ir tai dau
gelyje atsitikimų. Nuga-Tone sustiprina silp
nus nervus, sustiprina kraujų' ir suteikia 
naujų jėgų Ir stiprumų del visų kūno orga
nų. Nuga-Tone parduodarpoa vaistinėse su 
g rnntija gražinimo pinigų. Žiūrėk garan
tijos ant kiekvieno pakelio.

vęs tą dainelę vėl sakiau) : Čia 
ir vėl kaip ir laisvos meilės 
skelbimas.” i Tai buvo...privestas 
nei uira/iva Iro i r. 1 n’litirj ’> yi’U 

daug prieštaravimų.
Kas del to, katras daugiau 

perskaitom, ar Valstiečio Sūnus 
ar d. , Sodietis, nesiginčysiu, 
taipgi nesiginčysiu ir del kitų 
vienpusiškumu. Tiek pasakysiu, 
kad jeigu d. Sodietis būtų bu
vęs logiškas, tai būtų matęs, 
kas yra blogo pas vienus ir ki
tus; vienok S. to nemato.

Vėl d. S. sako: “Jei mes no
rime perstatyti laikotarpį/ "ka
da buvo prietarai (o jų dar ir 
dabar yra.—V. S.), ..raganos, 
liaudis (arusi, sakysime, šimtas 
metų atgal, tai turim parodyti 
tai, kas buvo—•burtus, tikėjimą 
•į velnius, raganas.” - Taip, 
drauge, bet ar jūs-mariute/ką<į 
tokiu, kaip, tik yra VGrtgutis”?- 
Man atrodo, kad tie,;kurie “G.’’ 
velka į mūsų mepą kaipo, istori-. 
nį * atvaizdinimą, tai daro klai
dą. Mano supratimu “G.” yra

Nors,J. Sodieti^ ir pareiškė; 
“Moro žvaigždės mūsų mčnui 
svetima, buržuazinė kalba. Pro
letarinis menas yra-kolektyvis. 
Proletariniam menui vadovauja 
organizacija* o ne žvaigždės.” 
Bet pasirodo, kad pats^ d. So
dietis netiki tam, ką jis kalba, 
nes, • kiek augščrau kalbėdamas 
apie meno kritikus, laukia jos 
tik iš keturių'. “Reikėtų dau
giau tikėtis mūsų meno kriti
kos iš draugų, būtent: Bolio 
Sūnaus, Balsio, Kaškiaučiaus, 
Pctrikos ir kitų”. Tų “kitų” 
jau veikiausiai nežino. Vienaip 
ar kitaip, ir d. Sodietis neikiek 
nenukeliavo nuo proletarinių 
žvaigždžių, ir patsai vartoja tą, 
ką Valstiečio Sūnus išvadino 
“buržuazinė kalba”. Reiškia, ir 
patsai d. S. nuo tos kalbos iie- 
liuosas, ir negali tą aplenkti, 
nes esamą padėtį netinkamai 
apibūdino ir, , todėl droždamas 
V.t Sūnui, užvąžiavo ir patsai" 
sau.' ■ \ - , ’ 'f- .■

Jeigu yra. pas) muš netikslu^ 
mų mūsų kritikoj,; .taijų nei 
kiek nemažiau ir pas;d. Sūdietį, 
pačioj pradžioj.' Jeigu eqi -pat-

Iššokdamas nuo 7-tų lubų, 
nusižudė pliuškių laikraštuko 
N. Y. “Daily News” manadže- 
ris-pagelbininkas Luke M. Mc- i 
Veigh, po num. 39 Turner PL, 
Brooklyne. Jam buvę nervai 
suirę. Nedyvai, kad nuo to
kio plikų kiškų, sensaciško 
šlamštuko ’susibuntavoja ner
vai net patiems jo vedėjams.

New Yorko teisėjas William 
Bondy, niibaudė vienuoliką 
.degtines šinkuotojų įvairiuose 
kliubupse po $2^0 iki '$350. 
Iki šiol už panašius nusikalti
mus'buvę baudžiama tiktai po 
$20, !. kaip kad skundžiasi nu
baustieji.

Ml

WASHINGTON.—Pirma
dienį prasidėjo teismas R. 
W. Stewart, Indiana Stan
dard Oil Kompanijos direk
torių taryboš pirmininko. 
Jis kaltinamas kreivoj prie
saikoj* laike aliejaus šmu- 
gelninkų teismo.

Francija Nepatenkinta
Coolidge Prakalba

PARYŽIUS.— Francijos 
buržuazija nepatehkinta 

{prezidento Coolidge pertai- 
jkos dieną pasakyta prakal
ba. Spauda užgįnčina pre
zidento pareiškimą, kad A- 
merika neturėjus, jokios me
džiaginės naudos iš karo.

Paryžius.—tį 
Italija baigiančios . sudaryti 
na riją draugingumo sutartį

State
State

TURKIŠKA

Trys gariniai kambariai (Jelei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, pringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BSOADWA? IR FLUSHING AVE. ^BROOKLYN, N. T
Telefonas: Pulaski 10901
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Puslapis šeštasVIETOS ŽINIOS
kad

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N
REIKALAVIMAI

(272—279)

PAJIEŠKOJIMAI

Adomas ii*

nuo

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

sūnų

nue

PARDAVIMAI

MIRĖ AGN. BERNOTIENĖ

J. LEVANDAIISKAS
GRABORIUS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Maspeth, N

darbui dVieįn znudšim 
vięn^ iš1, kiekvienų bu

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

. lapkričio, 
185 kuopos

NEW YORKAS IR 
APIELINKĖ NURMI VAŽIUOJA 

Į NEW YORKĄ

AREŠTUOTAS Už 
GRŪMOJANTI LAIŠKĄ

UŽ IŠRĖŽIMĄ MEILĖS 
ŽENKLO PONIAI

ROCKEFELLERIS
PAAUKOJO $500,000 
t)ELEI ŽYDŲ ŽEMDIRBIŲ 
KORPORACIJOS 
SOVIETUOSE

Iš A.L.D.L.D. 16 Kuopos 
Susirinkimo Komitetas.

(271-273)

Akių, Ausų, 
_ Naujausi Diagnozo

KAS BUS
2 D. GRUODŽIO?

įvairiuose vietos 
vakarą bus bok- 
kai kuriais va-

218 Van Sicklen Avė., 
Pradžia 8 
nariai at

gausite 
Argen- 

mes

Clinton' Ave.
Šiame parengi- 

programa; mat,
Menkeliūniūte, 

dainininke, kuri

41 (F Metropolitan A*
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. '

balsavimo teisę, moterys įgijo 
politinę laisvę, kaipo pilietės; 
bet jos vis dar Nekasi vergė
mis dažų; tai esą perdidelis 
noras įtikt vyrams ir pasižemi- 
nimas prieš juos 
nesidažo veidų 
terims, tai kam, girdi, 
rys turėtų tepliotis, kad 
vyrams ?

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau šenai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti.

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

BAYONNĘ, N. J.
L.D.S.A. 45-ta kuopa rengia pa

skaitą “Motinų ir Kūdikių Sveikata” 
seredoj, 14 lapkričio, Kliubo svetai
nėj, 179 Avė. E., kampas 19th St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Prelegen
te bus d. Bimbienė. Kviečiame visus 
atsilankyti. Rengėjos

(271-272)

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

h ir numaliavoja
I visokius paveik- 
■ sius įvairiomis
II spalvomis. At- 
7 naujina senus ir 
’ krajavus ir su

daro su ameri
koniškais.

gerai ir. pigiai 
šiuo adresu:

John D. Rockefeller, Jr., 
paaukojo pusę miliono dolerių 
Bendrajai žydų žemdirbystės 
Korporacijai, kuri 1922 m. į- 
šisteigė pietinėje Rusijoje su 
pagelba Sovietų valdžios. Kor
poracija apsiėmė sukelt $10,- 
000,000 delei savo farmų ap
rūpinimo žemdirbystės įran
kiais. Iš tos sumos jau surink
ta Amerikoje $V,000,000. Su
darius Korporacijai $10,000,- 
000, Sovietų valdžia užtikrina 
$10,000,000 paskolos iš savo 
iždo. Sovietai paskyrė Korpo
racijai . didelius tinkamos že
mės plotus, kuri verta $20,- 
000,000. žemė turi priklau
syt tiem, kurie ją naudoja, ir 
jų įpėdiniams, bet negali būt 
kitiem parduodama.' Per pas
kutinius šešis metus jau 100,- 
000 žydų apsigyveno farmose, 
įkurtose toje žemėje*; dar 40,- 
000 žydų laukia ten farmų. 
Iki šiol žydais farmeriais ap
gyventa jau 1,000,000 .akrų 
žemės.

Carrie Chapmanienė, buvu
sioji garsi sufragiscių vadovė, 
akėjo moteris ir merginau už 
dažymąsi lūpų ir veidų, .saky
dama prakalbą hotelyj Astor, 
New Yorke. Sako, gaudamos

Bokso Rungtynės 
Kas Vakarą

Šią savaitę 
kliubuose kas 
so rungtynės; 
karais rungtynės įvyks net k e 
liose vietose.

Šveicarija, Lenkija ir fašistinė _Lietu 
va, .t. y.;' “Voldemaras” i 
sldu.” . 
ir dainų. J 
viški šokiai prie geros 
Įžanga tik 50c, vaikams < 
sos ir visi nepraleiskite progos, nes 
retai kada būna tokie parengimai, ir 
užtikrinam, kad visi bus Užganėdinti.

A. ž. V. D./Komisija.
(272-274)

A.L.D.L.D. 185 KP 
NARIAMS

New Yorko valstijoj, kaip 
praneša vyriausybės statistikos 
biuras, paskutinį mėnesį page
rėję darbąi dVieįn nuošim
čiais j vięn^ iš1, kiekvienų bu
vusių 50 desėtkų bedarbių, 
vadinasi, gauna užsiėmimo, -■

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

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų, 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

raportų pasirodė, kad 
seni kuopos nariai nė- 
pasimokėję už šiuos 
būtent, Mačionis ir 
būtina pareiga dd.

jeigu vyrąi 
kad įtikt mo- 

mote- 
įtikt

PATERSON, N. J.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gystė rengia maskaradų balių suba- 
toj, 17 lapkričio, svėtainėj 62 Lafa
yette St. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Kviečiame visus atsilankyti į šį pui
kų balių. Už įvairiausius kostiumus 
bus duodama 3 dovanos, dvi auksi
nės ir viena sidabrinė. Įžanga 35c 
ypatai.

Rengėjai.
(272-273)

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
\ Central Brooklyn, N. Y.

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus nedėlioj, 18 lapkri
čio, I. A. S. svetainėj, 24 ir Michi
gan Ave. Pradžia 10-tą vai. ryte. 
Draugai ir draugės, ateikite į šį su
sirinkimą, yra'svarbių reikalų aptar
ti. Yra atėjus nauja knyga, kurią 
galėsit gauti. Tai šiemet bus jau 
trecia knyga. Todėl mūsų privalu
mas pasidarbuoti, atsivesti naujų na- 
rių prirašyti į kuopą, kad ir atęity 
mūsų darbas eitų pirmyn.

Sekr. V. J. Geraltauskas.
/ (272-274)

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 5-tas Rajonas rengia di

delį balių su “Fishing Line” subatoj, 
17 lapkričio, Lietuvių Tautiškoj sve
tainėj, 928 E. Moyamensing Avė. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Kviečiame 
visus atsilankyti ir paremti mūsų 
organizaciją. Ant rytojaus, toj pa
čioj /svetainėj, bus laikoma L.D.S.A. 
5-to Rajono konferencija. 'Pradžia 
11 vai. ryte. Visos delegatės daly- 
vaukit.

I ir ope 
osies ii

REIKALINGA ant stalų patarnauto
ja lietuyių restaurante. Patyrimo 

nereikalinga. Jei. rasis norinčių pa
tapti partneriu-pusipinku su manim, 
nariai priimsiu, nes vienam sunku 
apsidirbti.—840 Grand St., Brooklyn, 
N.Y.

Ray Nugalėjo El Ouafi 
20 Mylią Bėgime

Lapkričio mėn. 10 d. Detro
ite, Mich., įvykusiose bėgimo 
lenktynėse laimėtoju išėjo žy
miausias Amerikos ilgų distan
cijų bėgikas Joie Ray. Tai 
antras iš eilės Ray’o laimėji
mas lenktynėse su alžiriečiu 
EI Ouafi, kuris pereitą vasa
rą Amsterdame laimėjo olim
pinį fnaratono čampionatą. 
Bėgimo distancija buvo 20 my
lių. Ray perbėgo tą distanci
ją per 1 valandą 52 minutes 
11 sekundų. Geriausia jo my
lia buVo trečioji, kurią jis per
bėgo per 4 minutes, 33 sekun-

Telephone, Greenpoint 2320

J: GARŠVA

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00 
ANTHONY MOLLYN 

578' Grand Street 
(Prie Lorimer St,) 
BROOKLYN, N. Y.

Agnieška Beriibtienė, 46 
mėtų, 51 South 4th St. mirė 
12 d. lapkričio; bus laidota 
ketverge 15 d. lapkričio, 10 v. 
ryte iš kun. Remeikos bažny
čios šv. Jono kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo
rius J. Levandauskas.

I y ; •, Kiekvienas. iš. mūsų 
! VišpHos mūšų vientabčių 
, valštaii Mūsų- žrhoi 
'kiekvieną ligą. žino 
geriausiai patarnaut: 

įtjriiškų želių, talerių _ , -
žemiau- paduotus. Galimą gauti už 25c, 50c 

‘■Apynių' ’ ’ ! \ /
[Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
[ Brolelių 
! Bernardinų 
Bezdų žiedų ■ 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Džiugelių

Tel., Stagg 9105 ,

Dr. A.1PETRIKA 
LIETUVI^ DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOŠ: * *) 1 
10-12 prieš piet; 2-8 po ,/piet. 
Ketvergais ir subatomis Jki 6 
valandai. Penktadieniaųnr sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Tūlas Ed. Nelson parašė 
ersey City majorui Hague’ui 
»šką, grūmodamas jį už- 
nušt; liko areštuotas ir po 
10,000 kaucijos pastatytas.

Jau netoli 2 d. gruodžio, 
bet vietos ir apielinkių lietu
viai dar nežino, kas tą dieną 
bus. Vienok, jau laikas būtų 
prie tos dienos rengtis, nes ji 
labai svarbi.

Pasaulio mokslininkai suka 
savo galvas, kaip iš senių pa
daryti jaunus, kaip juos pa
jauninti. Profesorius Vorono
vas gaudo beždžiones ir jų 
glencus dėdinėja seniams, iš 
jų paimdamas tūkstančius do
lerių. Bet ir čia susiduriama 
su keblumais. Beždžionės ne
turi metrikų ir todėl pasitaiko 
pagauti seną ir jos glencus į- 
dėti seniui. Kiti galvočiai su
randa kitokius atjauninimo 
būdus ir už tai taipgi paima 
tūkstančius dolerių.

Kurie negali didelių pinigų 
mokėti už pajauninimus, bet 
tuo klausimu žingeidaujasi, 
gali tą viską pamatyti už la
bai mažą mokestį. Nes nedė
lioj, 2 d. gruodžio, A.L.D.L.D. 
185 ir L.D.S.A. 111 kuopos 
stato scenon juokingiausią ko
mediją “Gyvieji Nabašnin- 
kai,” kur bus parodoma, kaip 
daktaras Kvailevičius senius 
paverčia į kūdikius ir kiek jis 
paskui turi vargo. Juoko bus 
iki ausų, o mokestis labai men
ka, tik 50 ir 75 centai.

Todėl pradėkite jau rengtis, 
į?jgykite tikietus dabar, nes 
laiko mažai. Tikietų galima 
gauti pas kuopų narius. Pa
sibaigus lošimui bus šokiai 
griežiant Retikevičiaus orkes
trai.

Svetainė irgi žinoma, Our 
Civic Club, Richmond Hill, 
kur visuomet būna šių kuopų 
parengimai.

Ketverge, 15 
įvyks A.L.D.L.D 
mėnesinis susirinkimąs, svetai 
nė j 
East New Yorke, 
vai. vakare. Visi 
si lankykite, nes jau 
naujai išleistą knygą 
tina.” Antras dalykas 
turime daug darbo, nes reikės 
sutvarkyti dalykus mūsų ren
giamo perstatymo, kuris įvyks 
2 d. gruodžio. Jeigu turėsi
me laiko; tai po susirinkimo 
bus įdomi paskaita temoje 
“Išsigimimas.”

Pasistengkite atsivesti ir 
naujų narių prie kuopos prisi
rašyti arba ir šiaip pasiklau
syti mūsų susirinkimo ir pa
skaitos.

PARSIDUODA lietuviškos užeigos 
fornišius: stalai, kėdės, seifas, ice 

box ir t. t. Viskas bus išparduota 
November 15, 3-čią vai. po pietų, 
bet galima pirmiau atsilankyti ir įsi
gyti gerų daiktų. Kreipkitės po No. 
474 Grand St., Jersey City, N.J.

(272-273)

num. 2075 
Bronx, N. Y. 
me bus puiki 
dalyvaus K. 
mūsų garsioji 
dainuoja angliškuose teatruo
se; taipgi Aido Choras ir jo 
Aida Oktetas, vietiniai Vida 
ravičiaus su Žičkum smuiko ir 
piano solistai. Pasibaigus 
programai, bus smagūs šokiai 
prie geros Retikevičiūtės orke- 
stros.
, Svetainės durys bus atda
ros 5 vai. vakare; programa 
prasidės 6 vai. ,■

Važiuojant iš žemutinės 
miesto dalies, imkite 3rd Avė. 
eleveiterį suz užrašu Brorix 
Park; išlipkite ant 180th St., 
eikite 6 blokus į rytų pusę, ir 
ten rasite svetainę.

Dz. Rep.

Trečiadienio vakare, New 
Manhattan Ųasino, boksuosis 
kaipo žymiausia pora pagar
sėję boksininkai George 
Courtney ir Paul Swiderski iš 
Syracuse, N. Y. Pusiau finalo 
rungtynėse dalyvaus .buvęs na- 
cionalis mėgėjų čampibnas 
George Hoffman ir Eddie 
Benson, lietuvis sunkiasvoris.

Tačiau, žymiausios šios sa
vaitės bokso rungtynės įvyks 
penkteedienio vakare, Madison 
Square Gardene, tarp Wil- 
liamsburgo kriaučiaus Joe 
Glick ir juoduko Baby Gans. 
Abu šie boksininkai skaitosi 
*kandidatąis į lengVojo svorio 
čampionatą. Kuriam iš jų 
teks susikirsti su Sammy Man
dell, dabartiniu lengvojo svo
rio čampionu, priklausys nuo 
to, kbkios bus penktadienio 
vakaro rungtynių pasekrpės.

Jack Delaney Susižeidė 
Medžiodamas

Associated Press praneša, 
jog buvęs lengvaus sunkiojo 
svorio čampionas Jack Dela
ney, šiomis dienomis . medžio
damas New Hampshire valsti
joj, susižeidė dešinįjį petį ir 
turėjo atšaukti savo bokso 
rungtynes su Jimmy Slattery, 
kurios- būtų įvykusios Madison 
Square Gardene lapkričio 30 
d. vakare.

Delaney’o manadžeris Joe 
Jacobs sako, kad Delaney ta
po parmuštas ant žemės neiš
šovusio kaip reikia šautuvo, ir 
jis krisdamas taip užsigavęs 
savo dešinįjį petį, jog negalė
siąs boksuotis pei 
šias savaites.

Mano nuomone, 
menkniekis, jei 
teks išbūti ant lentynos apie 
šešiatą savaičių. Juk‘galėjo 
daug blogiau atsitikti. Pavyz
džiui, kas nors, galėjo paskai
tyti jį stirna ir patiesti taip, 
kad jis niekuomet daugiau ne
būtų boksavęsis. O tokie įvy
kiai medžioklės metu gana 
dažnai pasitaiko.

Left Hook.

Jersey City, N. J.
Pereitą sekmadienį 

Laisvės Dr-jos susirinkimas. 
Narių, kaip paprastai, susirin
ko vidutiniai. Komitetas jo
kių raportų neturėjo, išski
riant sekr., kuris pranešė, kad 
mirė vienas naujas narys.

Praleista daug laiko rinki
mui darbininkų baliui, kuris 
Įvyks prieš naujus metus Uk
rainą svetainėje, 158 Mercer 

Šis balius bus skirtingas 
kitų; mat, atsilankę aplai- 
po naujos mados kepurę.

40 Metų Knyga
Finansų sekr., kaipo komisi

jos narys, pranešė, kad jisai 
nupirko naują finansų knygą, 
už kurią pamokėjo 20 dolerių, 
pridurdamas, kad knyga bus; 
gera del 40 metų. Kilo nepa
sitenkinimas tokiu pasielgimu; 
ir diskusijose buvo išsireiški
mų, kad nei vienas, susirinki
me dalyvavęs, jeigu būtų fi
nansų raštininku, nesutiktų ją 
nešti; knyga sveria 20 svarų. 
Kad neatsikartotų ateityje pa
našūs dalykai, padaryta tari
mas, kad bile vienas ko
miteto narys, reikiant pirkt 
bent kokį dalyką del dr-jos 
virš penkių dolerių, turi atsi
klausti susirinkimo.

LAWRENCE, MASS.
J

A.L.D.L.D. 37 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, November 18 
d., 7 vai. vakare, Lietuvių U. Kliu
bo kambaryj, 41, Berkeley xSt., Drau- 
gės-ai, stengkitės visi būti Šiame su
sirinkime, nės daug turime svarbių 
taįrimų ,taipgi balsavimo C. K. blan
kas. Jau yra prisiųstos naujos kny
gos “Argentina ir Ten Gyvenanti 
Lietuviai.”/ Ir yra kviečiama naujų 
narių ateiti prisirašyti prie šios 
draugijos, o knygų turėsite iki va
liai ,tik reikia netingėti skaityti.

Sekr.' M. S.
1 (272-274)

Dempsey Supliektų Kiekvieną 
Šių Dienų Sunkiasvorį.

Plačiai ir gerai žinomas 
bokso mokslo mokytojas Jim
my DeForest savo straipsny j, 
tilpusiam pereito sekmadienio 
New Yorko Worlde, kuriame 
jis rašo išimtinai apie Jack 
Dempsey, tarp kita ko sako:

“Eina gandai apie tai, kad 
Dempsey bus sumatčiuotas su 
Paulino. Aš nieko apie tai ne
žinau. Dempsey vis dar tebe
mano, kad jis galutinai yra 
persiskyręs su ta loša, kiek tai 
liečia aktyvų dalyvavimą ko
voj, bet aš čia galiu pasakyti, 
jog aš tikiu, kad Dempsey su
pliektų beveik kiekvieną šių 
dienų' sunkiasvorį, išskyrus, 
gal būt, Jack Sharkey, jei jis 
to norėtų.

“Jis vis dar gali labai smar
kiai suduoti, ir ką jis padarytų 
tiems dideliems vyrams, kurie 
dabar paruduoja aplink kaipo 
sunkiasvoriai, tai būtų gėda.”

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

5-to Rajono Organizatore.
(272-274

DETROIT, MICH. .
Teatras, Dainos, šokiai

Nedėlioję, November 18 d., 1928 
m., bus Detroito žiediečių-jaunuolių 
tėatras su koncertine progarama ir 
šokiais, L A. S. didžiojoj svetainėj, 
24th St. ir Micihigan Avė. Pradžia 
6:30 vai. vakare,' ne vėliau!—Bus 
perstatyta du veikalėliai: “Nusigink
lavimo konferencija,” ir “Jono Lai
mė.” Lošime dalyvauja Amerika, 
Francija, Anglija, Italija, Japonija,

Voldemaras” su “Pilsud- 
Apart to, bus daug muzikos 
j. Paskui angliški ir lietu- 

prie geros muzikos.

- Iš Suomijos sostines 
singforso gautomis žiniomis, 
pagarsėjęs suomių bėgikas, 
Paavo Nurmi, lapkričio mėn. 
13 d. sės į laivą, kuris iš
plauks į Jungtines Valstijas. 
Sakoma, jog Nurmi yra pasi
ryžęs apleisti mėgėjų eiles ir 
tapti profesionalu, kad daly
vauti Tex Rickard o rengiamo
se bėgimo lenktynėse.

Be to, sekamą savaitę žada 
iškeliauti į Ameriką kiti du 
suomių bėgikai, būtent Korko- 
linkoski irFagerlumd.

Pasibaigus Laisvės Dr-jos 
susirinkimui, įvyko A.L.D.L.D. 
16 kp. susirinkimas. Dalyva
vo 7 nariai.. Iš įvairių rapor
tų pasirodė, kad yra kuopos 
pinigų pas įvairius buvusius 
komiteto narius. Nutarta ir 
išrinkta komisija atgavimui tų 
pinigų.

Naujuose sumanymuose nu
tarta suruošti parengimas po 
naujų metų ir pakviesti bent 
vieną iš mūsų brooklyniškių 
chorų del išpildymo progra
mos. Ii 
nekurie 
ra dar 
metus, 
Klebus; 
pasimokėti

Marcelius Hawkins, indijo- 
nas, išrėžė . į pliką, ponios 
Marg. Rice’ienės ranką virš 
alkūnės indijoniŠką meilės 
ženklą; liko areštuotas 
Rice’ienė sakėsi teisme, 
nenorėjusi jo areštuot 
vienas policmanas ją prie to 
prigtfndęs; be to, jinai maniu
si, kad indijonas išpjovęs jai 
į ranką pirmutines savo var
do ir pavardės raides.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių. Rūšiij Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Iš LIETUVOS JIEšKO GIMINIŲ•
Pajieškau giminių Adomo ir Vik

torijos Markauskų, kurio išvažiavo 
Amerikon prieš karą ir gyveno Chi
cago j po adresu 2950 Pershing Road. 
Meldžiam jų atsišaukti 
Elena Lapenai iš Biržų miesto.

(272-273)
~PRA NEŠIMAS”

JUOZAS BERNOTAS yra miręs.
Įpėdiniai Juozo Bernoto gali Įgyti 
savo teises prie jo turto, susirašant 
.su žemiau pasirašiusiu.

Juozas Bernotas pirmiau gyveno 
Pennsylvania valstijoj iki apie 1913 
.metų, o nuo tada jis gyveno Aber
deen, -Washington.

Yra žinoma, kad jis paliko 
ir dukterj.

A. D. GILLIES
306-7 Becker Bldg., Aberdeen, Wash.

270-79

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Nepamirškitd' newyorkieciu 
Parengimo

Ateinantį sekmadienį, lap
kričio 18 d., įvyks puikus pa
rengimas Ą.L.D.L.D. 23 kp. ir 
L. D. S. A. 31 kp., svetainėj po I

Pranešimas 
Publikai 

kad

Mollyn’s Barber Shop

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Bpecialiatas del Tisą IĮ; 
racijų: Akių, 
Gerklės.
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington venues

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

tai visai
Delaney’ui

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
ifa! žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
irtojamos, žolės, šaknys ir kitokie naminiai, 

„ p Spigiais' naminiais vaistais gydo beveik; 
•tiąmas ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
i. , pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai He
ir: kitokį žinbpių gydančių vaistų, tarpe kurių ir .. v -- QQ jr uj Jaugiau;;

Lelijų šaknų «
Rūtų
Rožių
Remunčlių J
Seneso plokščiukftf 
šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų x-
Trijų devynerių (
TrauKžollų \
Totorkų šaknų v > 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 

_  _ Trūkžolių 
Garstyčių 1 daugybę kitokių Valerijono šaknų

Kiekvienas, žinodama^ savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuviškų 
; gydančių Žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, ; 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
' Ph. G. Vaistininką? . *

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
Phoae, Greenpoint 2017, 1868-8814

BEAUTY PARLOR 
persikelia į nauj’ą vietą—nuo 463 
Lorimer St., skersai gatvę, ant 
GRAND ST., antros durys nuo 

Lorimer St., šalia aptiekos.

PARSIDUODA grosernė ir dėlikate- 
sen už pigią kainą. Atsišaukit po 

No. 459 Keap St., Brooklyn, N. Y, 
(271-276)

PARSIDUODA minkštd gėrimų biz- 
nist Galima daryti puikų pragy

venimą. Vieta apgyventa lietuviais, 
rusais ir kitomis ateivių tautomis. 
Atsišaukite: 756—25th St., Cor 3rd 
Ave., Brooklyn, N. Y. 271-3
—»-------------------------------- ;-----------rPARSIDUODA restoranas, prie lai

vų stoties, geras biznis. Taipgi 
11 fornišiuotų kambarių. Viskas pui
kiai ištaisyta. Randos $154 į mėne
sį. Yra lysas ant 4 metų. Galima 
pigiai pirkti. Atsišaukit greitai.— 
W. Rogers, 495 West St., New York, 
N. Y. 270-81

. JUNIPER 7646

W>TOGRAFAS 
6Š-23 Grand Avenue 

MaSPETH’ n .Av

Tel., Stagg 0452 ‘ .

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand, $t., Brooklyn, N. Y.




