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K’RISLAI
Balutis ir Kiaulės.
Išbando Caro Pavyzdį.
Kas Kirto Demokratijai 

Veidan.
Išsiplepėjo.
Angliakasiai ir “Laisves” 

Vajus.
Rašo Balanda

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Iš laimėsi t 
Pasaulį!*

Buvęs Amerikos tautinin
kų vadas p. Balutis atva
žiavo Amerikon atstovauti 
Lietuvos fašistu valdžia, v c

Tai tas pats Balutis, ku
ris 1913 m. kalbėdamas vie
name tautininkų susirinki
me ragino tautininkus “imti 
lAnmva’/'l 1 MIIA 1/10111111 v-v» /x

Fašistai Nubaudė Darbinin
kus už Protesto Streiką
BERLYNAS.—Čia gauta 

pavyzdį nuo kiaulių.” Sme-' pranešimas, kad mesenai 
tonos, fašistinės kiaulės, j0 j mieste Piza, Italijoj, fašistų 
patarimą išbandė, išknaisy- specialis teismas teisė 240 
damos socialistų-liaudininku darbininkų už paskelbimą 
koalicinės valdžios darža. \10 minutų protesto streiko 

darbdaviams už i______

Reakcionieriai Pradėjo 
Terorą Prieš Paterson© 

Streikierius

4 Metai už Komunistinės 
Literatūros Platinimą

“Pravda” Apie Prezi-

Dabar pats ponas Balutis 
ima savo receptą išbandyti. 
Jisai, Smetonos pasiuntinys
tes snukučiu, knaisis Ame
rikos lietuviuose. Kauno 
diktatorius pasirinko nusi- 
trynusį, keršą politikierių 
savo pasiuntiniu, kad 
“kiauliškais pavyzdžiais” 
suartinti ir tampriau pri
rišti tautininkus, socialis
tus ir klerikalus prie fašis
tiniu Kauno ratu. V V

Kas garsiai šūkavo -apie 
demokratiją?— I 
tuvių visuomenė, 
skubiai atsako

Išardė Unijos Susirinkimą, 
Prašalino Kairiųjų Ko

mitetą
neteisėtą I 'PATERSON, N. J.— Ma- 

l jie praranda 
i įtaką Associated Šilk Wor- 
Ikers Unijos nariuose, tos 
unijos geltonieji vadai nu- 

imaskavė savo tikrą reakci
nį veidą, sukeldami riaušes 

i narių susirinkime trečiadie
nio vakarą, puldami mušti 

. P . A i kairiojo sparno darbininkusnahstinę Ameriką lir panaikindami streiko ko- 
imitetą, kurio didžiuma na- 
irių jau buvo perėję į kairio- 
ijo sparno pusę, permatyda- 
mi, kad kairiųjų planas tin
kamesnis vedimui streiko. 
Dešiniojo sparno viršinin
kai pašaukė policiją, kuri

prąšalinimą vieno darbinin-|t d j ka,d 
ko is darbo, rasistai nu-i-;\Vn 
baudė darbininkus užsimo-r 
keti po 10 lirų bausmės.

Imperialistinė Anglija 
Siunta prieš Jimpe-

Kapitalistai Kritikuoja 
Coolidge’iaus Prakalbą

LONDONAS.— Labai ne
patiko Anglijos imperialis-

klausia lie- tams pertaikos dienoj pasa-j1^ -L• m \ klausia ne- v .1 rLiw™ [uždare susmnkimą. Tuomet
Grigaitis, prakalba, kurioj tas Ameri- 

Vitaitis ir kiti socialistai ir kos 
tautininkai. Na, o kas teš-! 
kė šlapią mazgotę tai demo
kratijai per veidą, neprii- 
mant Girdauską į konstitu
ciniai teisotą S.L.A. iždinin
ko vietą?

Spalių mėn. 25 d. Kariuo
menės Teismo sesija Šiau
liuose, Apygardos teismo sa
lėje, nagrinėjo bylą Zelma- 
novičiaus Dovydo, sūnaus 
Mordchelio,’ 18 metų am
žiaus, gyven. Telšiuose, ku
ris buvo kaltinamas platinęs 
š. m. vasario mėn. 29 d. ko
munistinę rįelegalę literatū
rą. Teismąs Zelmanovičių 
pripažino kaltu ir nuteisė 
keturiais metais sunk, dar
bų kalėjimo^su pasekmėmis 
teisių susiaprinimu.

ŽODIS I TŪKSTANČIUS
X SKAITYTOJŲ

Visų “Laisvės” skaitytojų 
prašėm^ gauti po vieną naują 
prenumeratą 1 savo dienraščiui 
laike vajaus, i Tūkstančius laiš
kų išsiuntėme draugam, pra
šydami naujo skaitytojaus. I • _ • «Mes! pa- kairieji darbininkai nuvedė ! Gavome po skaitytoją tik nuo
apie 300 draugų. Tūkstančiai 
draugų, gavę laiškus su prašy
mu, neatsiliepė.

Draugai! Wajus baigsis su 
1 d. gruodžio (December). 
Dar yra apieį 
ko iki pabaigi 
tą prašome • visų 
skaitytojų gauti po vieną nau
ją skaitytoją.

Draugai newdžerziečiai!
Mes jau senai barškiname į jū- 

vsų duris,. iieątftilįepią|ę ? 
Iš jūsų teritorijos negana po 
vieną skaitytoją nuo 
skaitytojų.

darbininkus j kitą svetainę, 
3 Governor St.

Reakcionieriai pradėjo te
rorą prieš tuos’ kurie prie
šinasi sulaužymui streiko. 

! Teisingai sudarytas strei- 
gau-jko komitetas pranešė, kad « i r- -* t 1 A '

> imperialistų atstovas 
I reikalavo, kad Amerika; 
kuosmarkiausia ginkluotų
si: budavotų kuotvirčiausią 
laivyną.

Anglijos laikraščiai .—
na nuo kapitalistų laiškus, | jįs nesiskaitys panaikintu Ir i x vi i '• z-k r* n "vk-i i Ir 1/1^ 4- v Irti i n Ikuriuose aštriai kritikuoja
ma Coolidge’iaus prakalba. 
Jie reikalauja, kad Anglija 
taipgi kuosmarkiausia gink-

Būtų viskas gerai, bet 
Stasiui neesant namie, o _
jargiui neturint ' čigoniško Į luotųsi, kad būtų galima su- 
gudrumo 
pėjo. 7 
demokratija tik del.mūs. Gi 
tu, Girdauske, kandidatavai 
ant to surašo, kur ir komu
nistai kandidatavo, tai jau 
už mūs demokratijos ribų, 
ir tau iždininko vietą ne
duosim. “Keleivis” užrietęs 
nosį užsisuko užpakaliu į ka kalba. 
Girdauską.

i “Keleivis” išsiple-; mušti Amerikos imperializ- 
Mūs demokratija, tai mą, iškilus, karui.

Smarkiai kritikavo Cool- 
idge‘iaus prakalbą lordas 
Birkenhead, buvęs > ministe- 
ris, kalbėdamas čia trečia
dienį. Jis pareiškė, kad 
Anglija turi ginkluotis nie
ko nepaisydama, ką Ameri-

Kietųjų anglių kasyklose 
revoliucinės bangos lietu
vių išeiviuose buvo pasikėlę 
1910—1915 m. 1921—1923 
nupuolė. Tai revoliucinio 
judėjimo ritmas. Dabar vėl 
to judėjįmo bangos keliasi, 
tik daug .sąmoningesniame 
takte. Jau komunistinės 
dialektikos vaga. Išsikėlu
sių bangų čiukuruose ma
tosi daug drąsių jaunų ir 
karingų veidų.

Draugai-gės... skaluotų 
kalnų tranai, sukrėskit že
mę “Laisvės” vajaus metu. 
Su pikiais ir lopetomis už
kariauki t pirmas vajaus po
zicijas! i

“Pastaruoju laiku daug 
kalbama kas liečia kreise- 

! rius,” sako Birkenhead. 
“Šios ' šalies nusistatymas

ir kad jis kovos prieš auto
ritetą neteisingo komiteto, 
kuris dabar tapo reakcio
nierių sudarytas.

Reakcionieriai padarė du 
žingsnius sulaužymui strei
ko. Jie atšaukė rengiamą 
demonstraciją sekantį šeš
tadienį reikalavimui 8 va
landų darbo dienos, nepai
sant, kad tai demonstraci
jai pritaria ne tik šilko au
dėjai, bet ir abelnai darbi
ninkų klasė Patersone. Bet 
demonstracija bus laikoma, 
nepaisant geltonųjų virši
ninku atšaukimo.

Kitas streiklaužiškas re
akcionierių žingsnis, tai uni-

yra aiškus—tai yra, kuomet, j os sekretoriaus Fred Hoels- 
Jungtinės Valstijos gali bu-Icherio įsakymaš, kad prieš 
davoti kreiserius, kaip jos .'Columbia Silk Kompanija 
nori, mes negalime išeiti streikuojanti darbininkai 
prieš mūsų admirolystės pa- turi grįžti darban. Tai yra 
tarimą ir prieš mūsų val-[vjena iš didžiausių kompa- 
džios nuomonę ir atsisakyti nįju> kurj labiausia neap- 
nuo teisės būdavoti tą skai- kenčia unijos. Tikrai yra 
čių lengvesnių kreiserių, ku- žinoma, kad su ta kompani- 
ris yra mums patariamas ir ja n^ra pasirašyta jokia su- 

apsaugojimui tartis.

tarimą ir prieš mūsų

Katė Augina Žiurkutį
FITZGERALD, Ga.— Po

nia Sallie Barnes turi nepa
prastą parodymą savo drau
gams. Katė augina savo 
katukus ir vieną • žiurkutį. 
Žiurkutis taip pat žinda ka
tę, kaip ir katukai. Ratu
kai ir katė draugiškai atsi
neša linkui žiurkučio.

1000 Bedarbii/ Šiauliuose
'Paskutinėmis žiniomis, 

pasibaigus žemės ūkio dar
bams, Šiauliuose esą arti 
tūkstanties bedarbių. Dalis 
iš jų tikisi gauti viešuosius 
darbus, o kita dalis žada 
vykti į Latviją darbo jieš- 
kot. ‘ -J

Taip rašo Lietuvos kleri
kalų “Rytas”.

Šiauliuose 
žiniomis

reikalingas 
savo imperijos.

“Aš esu tikras, kad jeigu 
premjero Baldwino Vietą 
rytoj užimtų Ramsay Mac
donald (socialistas) , arba 
ponas Lloyd George (libera
las), tai nei vienas iš tų 
dviejų valstybės vyrų neiš
eitų prieš admirolystės pa
tarimą kas liečia' turėjimą 
didesnį įkaičių lengvųjų 
kreiserių, reikalingų palai
kymui piūsų imperijos pre
kybos. Aš esu tikras, kad 
abu kalbėtų panašia Bald
wino valdžios kalba.” (Reiš
kia, imperialistine, karu 
dvokiančia kalba).

Amerikos ir Anglijos im
perializmas vis aštriau ir 
aštriau kalba vienas prieš 
kitą.

’ I
. Kirviu Perskelta Galva,

Naujos Zelandijos Piliečiai 
Nubalsavo Prieš Blaivybę
WELLINGTON, Si. Z.-y 

Parlamento rinkimuose tre
čiadienį piliečiams buvo lei
sta balsuoti blaivybes įsta
tymo atšaūkimo klausime. 
100,000 balsų didžiuma pa
duota prieš blaivybę.

Amerikos Mainos Pavo
jingesnės

•WASHINGTON. — Pats 
Jungtinių Valstijų Mainų 
Biuras pripažįsta, kad A- 
merikos anglies kasyklos 
pavojingesnės, negu Euro
pos anglies kasyklos.

denio Coolidge 
Prakalbą

MASKVA.— Rusijos Ko
munistų Partijos oficialis 
organas “Pravda” trečiadie
nį, gvildendamas prezidento 
Coolidge pertaikos dienoj 
pasakytą prakalbą, nurodo, 
kad jo ta prakalba tai yra 
ženklas besiartinančio pa- 
pasaulinio karo.

“Amerikos imperializmas 
tinkamai pažymėjo dešimt- 
metines sukaktuves, pertai-

KAUNĄS.—V. Rukšėnas, 
gyv. Valančiaus gatvėje, sa
vo bute kirviu perskėlė gal
vą Vincui Bereišai. Nuken- 
tėjusis padėtas ligoninėn. 
Kaltininkas sulaikytas.

Kaunas.—Kapitonas Oku- 
lič-Kazarinas, nuteistas vie
niems mėtams tvirtovės už 
nukovimą advok. Noreikos, 
kaip tenka patirti, išeina iš 
kariuomenės atsargom Da
bar jis serga ir yra padėtas 

ikaro ligoninėj.

KOMPANIJA KALTA ŽUVIME 114 ŽMO
NIŲ; JŪREIVIAI PASAKOJA, KAD VEST- 

R1S BUVO SUGEDĘS IŠPLAUKIANT |
Laivas Grimzdo Išplaukiant iš New Yorko; Nebuvo Gerai 
, Uždarytas Šone Anglių Sandėlis; Vanduo Sunkėsi

Jungtinių Valstijų Valdžia Imasi Tyrinėti Nelaimės
Priežastį; Išgelbėti Klausinėjami .'Y

Tuttle su savo pagelbinin- 
kais. Bus klausinėjami ir 
kompanijos atstovai.

Anksti ketvirtadienio ry
tą atplaukė į New Yorką 
dar trys laivai su išgelbė
tais žmonėmis. Vienas yra 
Francijos laivas Myriam. 
Kiti du, tai pakraščio sar
gybos laivai Tucker ir Acu
shnet. Pastarieji du atga
beno keturis lavonus, paim
tus nuo vandens.

Pranešama, kad viso iš- 
jiems prisiėjo arba išbūti gelbėta 214 žmonių: 60 pa
vandeny arba valtyse, ku- sažierių ir 154 laivo darbi- 
riose taipgi buvo nemažai ninkai. Skelbiama, kad žu- 
vandens. Jie sušalo, pa-;V0v.viso^l 14 žmonių: 69 pa
vargo. Todėl jie su didžiau- įsažieriai ir 45 laivo darbi-

Amerikos valdžios laivų 
inspektoriai, laivo savinin
kai ir -kapitonas kalti nu
skendime laivo Vestris ir

kos, kurioj užsibaigė pašau- žuvime 114 žmonių, pasažie- 
linė skerdynė.

“Prezidentas Coolidge pa- gelbėti • Vestris jurininkai 
sakė prakalbą, parodyda- tvirtino Federuotos Spau- 
mas visiems žmonėms, tu-;dos korespondentui, kuomet 
rintiems akis matyti teisy-|jie, laivų atgabenti, gėrė 
bę, kad niekad, nuo Versalės i kavą ir šildėsi Jurininkų 
taikos pasaulis nebuvo ar-1 Bažnyčios Institute New 
čiau pakartojimo "-žmogžu- 

dra-

riu ir laivo darbininku, iš-

jdiškos 1914—18 metų 
mos.” 7

dvi savaites lai- 
i. Tat dar kar- 

“Laisvės”

Lietuvos Fašistai Pa
smerkė 2 Darbininkus

Yorke trečiadienį.
,Nuo 17 iki 20 valandų! 

jiems prisiėjo ;

senų 
Daugelis galite 

gauti po kelius. Newarkas, 
Elizabethas, Bayonne 
son, Cliffside . ir 1 
galite gauti skaitytoju, tik pa
dirbėkite. New Jersey darbai 
eina vidutiniai. Negavimas 
naujų prenumeratų, tai aiškus 
draugų , apsileidimas.

Atrodo, kad drauge Zda- 
niūte, iš Wilkes-Barre, Pa., 
davarys virš šimtp naujų 
skaitytojų. Apie po šimtą 
skaitytojų gaus draugai Rei-1 
kauskas ir Šimaitis. Puikiai 
jiems sekasi! Visa eile drau
gų gaus po keletą desetkų. Iš 
to galima spręsti, kad po vie
ną skaitytoją kiekvienas gau
tų, jei tik panorėtų.

“Laisves” Administracija.

Klerikalų “Rytąs” prane
ša sekamą žinią:

“Kariuomenės teismas 
Šiauliuose Apygardos teis
mo.. salgje.,si>aljuj3. d, nagri- 
nėjo V. Simonaviciaus ir J. 
Čepaičio bylą, kurioje jie 
buvo kaltinami priklausę 
komunistų—bolševikų parti-

kitt mies7aiPai.įr Patinę komunistiškus
atsišaukimus.

“Teismas, išnagrinėjęs by
lą, pripažino juos kaltais ir 
nuteisė kiekvieną po 4 me
tus sunkiųjų darbų kalėji
mo atimant visas teises.”

Lietuvos fašistai žiauriau
sia baudžia darbininkus, 

i tik už priklausymą prie Ko
munistų Partijos. Tas pa
rodo, kaip jiems baisus yra 
lietuves darbininkų judėji
mas.

Hooveris Vyks į Meksi
ką ir Nicaraguą _ _ I

PALO ALTO, Cal.— Pra
nešama, kad išrinktas pre
zidentas Hooveris laike sa
vo imperialistinės keliones 
Lotyniškoj Amerikoj aplan
kys Meksiką ir Nięąraguą. 
Hooveris dar nėra nuspren-M 
dęs, kada jis , apsilankys 
Meksikoj: ..pradžioj ar pa
baigoj savo kelionės. '

Voronovo Konkurentas I
Estų spauda» paskutiniu 

metu dažnai rašo apie daru
mas Dorpato universitete 
atjauninimo operacijas. Da
rančių; operacijas profeso
riaus vardas tuo tarpu dar 
nėra žinomas, tačiau yra 
davinių manyti, kad tai dr. 
Pusep, kurs jau šešeri me
tai daro tyrinėjimus šioj 
srity. Vietoj prof. Vorono- 
vo' imamų beždžionių liau
kų, Pusep naudoją avinų 
liaukas. Iki šiol jau pada
ręs apie .20 operacijų, ir, 
kiek girdėti, su gerais re
zultatais.

į

Eksplodavo Judžiu Arsena
las; 1 Darbininkas Žuvo
BURBANK, Cal.— Tre

čiadienį netoli nuo čia eks
plodavo First National F 
Studios arsenalas. Eksplo- 
zija sukrėtė didelę kruta
mu paveikslų išdirbystę ir 
dištriktą per keletą mylių 
aplink.

Grupė aktorių, jų tarpe 
Velma Todd, Corinne Grif- 
fith, Dorothy Maėkail ir 
Creighton Hale,, darbavosi 
ant scenos už 15Q pėdų nuo 
eksplozijds, bet jie pabėgo 
nesužeisti, nors scena' tapo 
biskį apgadinta.

Cecil Irwin, darbininkas, 
tinko dirbtuvėj ;už 30Q pėdų 
nuo eksplozijos, tapo negy
vai sutriuškinąs, kuomet da
lis cementinės arsenalo sie
nos užvirto ant jo. Du ki
ti darbininkai, Ray Davies 
ir Gordon Denton, tapo su
žeisti.

Manoma, kad lietus, sun
kiantis per arsenalo stogą, 
sumirkė gazines bombas ir 
del,to įvyko chemikinė 
akcija, kurios, pasekmė 
vo eksplozija/

.Nuostolių [ padaryta 
$40,00(\

re- 
bu-

\ uz

siu pasipiktinimu pasmerkė 
bjaurią padėtį, kokia buvo 
anty laivo Vestris.

“Laivas apleido New Yor
ką grimzdamas ant vieno 
šonb,” sakė vienas laivo 
darbininkas. Įplaukus į

ninkai.
Lavonų atrasta 22.
Nesurasta žmonių viso 

92. Tarp žuvusių ir nesu
rastų yra 27 moterys ir 13 
vaikų.

Visi išgelbėti, išskyrus

S iotas jūras dar Jabiau d^ynis ant Amerikos kari
ko 'grlmztiT-*-" —mcrdaivo Wyinmng,- kurie 
Kapitonas pervėlai šaukė- nugabenta į Norfolk, Va., 

si pagelbos. Jis davė SOS Įl t0 atgabenti į New Yor- 
signalus, kuomet laivas jau ką. Visi lavonai atsiųsti į 
skendo. New Yorką.
Laivas Nebuvo Gerai Ap- n <> v n • •
žiūrėtas; šonas Buvo Atda- SenatOHllS UZ FnpaZffll-

New Yorką.

ras *
. Evans Hampden, negras, 

buvęs pečkurys ant laivo 
Vestris, sako:

“Visa bėda buvo tame, 
kad dešiniajame laivo šone 
anglies sandėlis, kuris buvo 
už keturių pėdų virš van
dens linijos, nebuvo pilnai 
uždarytas, kuomet mes ap
leidome portą, ir negalėjo 
btįt uždarytas ir užrakintas,

mą Sovietų Valdžios
WASHINGTON.-— Jung

tinių Valstijų senatorius El
mer Thomas iŠ Oklahomos, 
kuris šiais metais lahkėsi 
Sovietų Sąjungoj, išsireiškė, 
kad jis pritaria Sovietų Są
jungos pripažinimui.

“Prekybos galimybės Ru
sijoj yra .neapsakomai di-

i. “ir sąjįygo^ 
•ovios 

pateisinimui pripažinimo.^'
Veikiausia jis senate ra

gins Amerikos valdžią pri
pažinti Sovietų valdžią.

ir vanduo sunkėsi per jį iš- dėlės,” sako jis, .. 
plaukus į banguotą jūrą. Įten yra užtektinai past \ / w z*J i i zs r* w •• I 4- w z-J •• ' • • • • • • X • •Vandeniui besipilant į vidų 
laivo * patarnautojai buvo 
pasiusti viedrais pilti van
denį įauk.”
Išanksto Persergėjo, Kad
* Laivas Skęs

Argentinos konsulo pa- 
gelbininkas New Yorke, 
Carlos Quiros, sako, kad jo 
draugai, kurie šiek tiek SU

DEWEY KALBĖJOSI SU
LITVINOVU -f

MASKVA.— Charles S. 
Dewey, Amerikos finansi
nis patarėjas Lenkijos val-

nranta anie laivus iam na- džiai- atvJ'k?s Sa antradie-
1.“ Vop r“"* "■MISSSVienas juokaudamas išsi-vnižlrS kori Vaafric nnakoa SU LltVlnOVU, kUHS yi a SO-reiškė, kad Vestris nuskęs. 
Taip ir buvo. Jis žada dau
giau nebeplaukti tos kom-i 
^u^azieriai kalti-

na kapitoną Carey žmogžu
dystėj.* Jie sako, kad jis 
kaltas, kad leido plaukti lai-!

vietų užsienio reikalų, vice 
komisaras. Dewey atsisakė 
duoti laikrhščių atstovams

silankymo tikslą.

Vaikai žmogžudžiai «
vui esant, blogoj padėtyj J ?i“
Manoma, kad kapitonas, ži
nodamas, kad jis kaltas, ir 
nusiskandino su laivu, 
pitonas nesigelbėjo.

Valdžia Tyrinėja
Jungtinių Valstijų 

džia, pradėjo tyrinėti :

Ka-

val- 
nelai- 

mės priežastį. Išgelbėti pa- 
sažiėriai ir laivo darbinin
kai klausinėjami. Tyrinėji
mą veda federalinio distrik- 
to prokuroras Charles H.

vaikinai, vienas 19 metų, ki
tas 14 metų, tapo suareštuo
ti už žmo’gžudystę ir vagys
tę. M. Tišer, piano dirbtu
vės savininkas, jo žmona ir 
jų tarnaitė ,tapo atrasti nu
žudyti. Policija, tyrinėda
ma žmogžudystę, suarešta* 
vo tuodu vaikinus. Tuojaus 
pirma žmogžudystės jie bu
vo matomi su mergina, kuri 
dirbo pas tą fabrikantą na
muose.
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nušviesti, ' ;
vieną atsitikimą, kurį atpa
sakoja žinomas seksologas,
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SUBSCRIPTION RATES j 
-------- $6.001 Foreign Countries

Naujoms narėms bus duoda
ma 'knyga Rusijos? Revoliucijos. 
[Istorija. Nors pirmiau buvome 
nutarę duoti narėms. Iš Komu
nistų Programos, bet III rajo-

sias nesąmones apie sovie
tų militarizmą” ir apie ne
buvėlius kaizerinių genero
lų kariškus ryšius su So
vietais ! i

0

Ką veikia Bostono ir jo apie- 
linkės draugės? Mes *iš 
kaip ir nieko negauname.
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M. Bacevičienė, Detroit, Mich.

Bet Pittstono majoras, p. Gil- ____ .
lespie, uždraudė laikyti sūsirin- čios stovi du lietuviai mainie-
kimus išėjusiems į streiką darb. , riai. 7 .........................

Į

Platinkime “Krikščionybė 
Darbininkai” visokiuose 
rengimuose, kad ją paskleidus 
kuoplačiausia.

Zf, N. Jeskevičiūtė, 
Centro Sekr.

r-

t Nėr Vietos Susirinkimams SLp?lieka> 0 veja tuos’ kurie

“Keleivis” (lapkr. 7 d.) tę
sia nudėvėtą pasakaitę iš 
“Vorwaertso” (Vokiečių sd- 

Neck, N. cialistų geltonlapio) apie 
. . _ kokias ten slaptas karines

šinta ginklais iš užsienio. O 
imperialistų skalikaį-socia- [sivelydavo susituokimą; bet 
listai vis dar tebemalajseną- [tokių susituokimu

i Darbininkių Balso (sunki del naujų narių ir jų pa-

Vajus

J

yEsant toliau nuo mainų apie- 
linkės, sunku ir įsivaizduoti tą
jį nepasitenkinimą, kuris pasi
reiškia masėse mainierių del 
esamų blogų ir vis aršėjančių 
sąlygų ir netinkamumo unijos 
viršūnės^. Tik arčiau prisižiū- 
jus, pamatai tikrąjį atvaizdą.

Kietosios anglies srityj, ap
link Wilkes-Barre miestą ypa
čiai, sale to judėjimo, kuris ei
na už Nacionalę Mainierių U- 
niją, kai jau žinoma, tūlas Mc
Garry išėmė čarterį organizuo
ti naują uniją. Tai organiza
cija, jo ' supratimu, kuri turėtų 
apimti tik kietosios anglies ka
sėjus. Meletoj ar keliolikoj lo
kalų MacGarry turi pasisekimo 
mainieriuose tik todėl, kad pa
starieji* /baisiai nepasitenkinę 
Lewiso/mašina ir dar nesusipa
žinę su naujai įkurta Nacionalę 
Mainierių Unija. Bet McGar
ry ne lyderis, ne vadas; jis ne 
kalbėtojas, ne strategas.

Streikas Pittstone
Pereitą savaitę keliolika tūk

stančių mainierių, dirbančių 
Pennsylvania Coal kompanijai, 
išėjo į streiką prieš kontrakto- 
]įų sistemą mainose ir, aišku, 
už Ipripąžinimą MacGarry orga- Į 
nizuojamos unijos. Streikas iš-; 
šauktas be mažiausio prisiruo
šimo ir apgąlvpjimo. Pratrū
ko spontąniškai, kai kokis tven
kinys. Darbininkai neapykanta Į 
prieš esamąsias kasyklose sąly
gas artavojosi jau nuo senai ir 
tik laukė progos galutinai tai 
užbaigti.'

kalbėti, bet mitingas ir čia iš
ardytas. Jis nusigąsta. Neži
no už ko pradėti. Kreipiasi 
pas seržentą, iš kurio gauna at
sakymą, kad šerifas atšaukė 
duotąjį leidimą laikymui mitin
go.

MacGarry (Bejėgis
. MacGarry tiki į demokratiją, 
į dorą, į tvarką, kurią palaiko 
ir kuri atsako esamajai kapita
listinei tvarkai. Ir daugiau 
ginkluotų pajėgų. Anglies, kom
panijos pasamdyti mušeikos su 
buožėmis rankose—ir tie- čia.

—Go home, fellows! Go 
home!—šaukia visi ‘‘tvarkos 
darytojai”.

Mitingo nebus...
Tūli nusivilę ir nuleidę gal

vas darbininkai maršuoja šaly- 
gatviais ir gatvėmis į miestelį, 
į namus. Kiti dar vis nori pa
stovėti šalygatvyj ir pažiūrėti, 
kuomi ths viskas užsibaigs. De
ja, ir šalygatviais stovėti neva
lia: policijantai ir nuo čia 
stumdo.

—Ar čia Mussolini valdo ar 
kas?—klausia vienas italas drą
suolis, nesijudindamas iš vie
tos.

—Ne—atkerta jam policijau
tas.

—Tai kodėl jūs man neleidžiat 
čia stovėti—gatvė—visų gatvė.

—Kuomet atsakysiu, tai tu 
nepasikeisi iš čia—gauna atsa
kymą.

Italas neina. Polici jan tas 
stumia buože. Galop, susigrie
bęs “tvarkdarys” liaunasi. Drą-

nusako. Mainięriai nepasiten-1 U 
kinę. Jie išnaudojami ir j ieš
ko išeities, Lewiso kontroliuo
jama unija visiškai subankru
tavo, pasiduodama plėšikiš
kiems angliakasyklų savinin
kams. MacGarry jiems yra ži
nomiausias “revoliucionierius’ ’ 
prieš Lewisą. Jis nuo senų lai
kų čia gyvena ir ne sykį yra 
burbtelėjęs žodį-kitą prieš par- 
davikus. Pat^ uniją nori su
tverti išvedimui iš nelaisvės an
gliakasius. Bet jis, kaip saky
ta, negabus, nekovoto j as. Kiek
vienoj kovoj jis susmuks. Mac
Garry dikčiai kenkia mainierių 
reikalams.

Apie Nacionalę Mainierių U- 
niją, jos vadus ir darbuotojus 
tie mainięriai, kovotojai, deja, 
labai mažai tenusimano. Tame 
didžiausia mūs ir jų nelaimė. '

Mūsų Partijos, Nacionialės 
Mainierių. Unijos ir viso kairio
jo judėjimo pareiga kjęk >ga;lįnt 
daugiau domės kreipti’ į njįinid-; 
rius, į šią apielinkę, 'Duoti; 
jiems literatūros, duoti vęil<ėjų; 
—pastovių ir apsukrių veikėjų; 
—kurie galėtų su jais susipa
žinti ir patarti, traukiant į mūs 
eiles, į Nacionalę Mainierių U- 4 skait. 
niją. Mūsų, darbiečių ir visų 
simpatikų pareiga stiprinti vie
tose Partijos grupes, vystyti va
dovybę, kuri baisiai reikalinga 
mainieriams dabar daugiau, ne
gu kuomet. ; 
pykanta prieš išnaudotojus. Jos 
gatavos eiti kovon by kada. 
Joms, tačiaus, reikalinga vado
vybė.

Seni Partijos nariai anglią- 
kasiai, kurie įvairiom priežas
tim vadovaudamiesi apleidot 
mūs eiles, grįžkit atgal! Mūs 
Parti j oš simpatikai, patapkite 
aktyviais nariais revoliucinės 
organizacijos, tik su kurios pa- 
gelba mes laimėsime savo ko
vas ir pašalinsim kapitalistinę 
sistemą.

w!no draugėms , atrodė perdaug n^ai neturėjo . progos iš-. moįerišl<ei' hegeVa y
> 'sunki del naujų narių ir jų pa- vYSty^ k.aiP.reikiant Placiai IttEitmii- ei i ai En nlnmii- 

[tarimą ėmėm domėn, tad irper-!savo agitacijos, 
ikeitėm.

Jsitėmykite visos, kad vajus 
prailgintas iki , 1 d. gruodžio. 
Draugės, kurios dar niekd del 
vajaus neveikė, dar turi progą 
bent biskelį pasidarbuoti.

Vajus eina kiek sparčiau, iš
sijudino draugės darban. Na 
tai valio!

Vajininkių stovis yra seka
mas :

M. Paukštiene, 
Y., 20 skaitytojų.

A. Andrulienė,
14 skaitytojų.

; : C. Mažeikienė, Cleveland, 
iOhip, 12 škait.
* S. Petkienę, Great 
Y.; 5 skaitą .
i P. A. Devęikįs, W. Frank- sutartis, būk tai padarytas

,IŠ to "nepasisekimo” tai|lin-į jsitiklnimų_Ui fefitų 
ir kiykstauja besidziaug- ;vįsaĮ kitas klausimas,—bet

.Naujienos . Bet ką. kenksminga fizikiniai. Ta- 
leiskia tas džiaugsmas. lai|gaj kenksmingumas štai 
leiskia, jog~ Naujienos |i<ajp juodviejų aiškinama- 
pntaria buizuazines Vokie- sis. Susituokimai, girdi, pa- 
tijos militanzmui, ginklą vi- akstina gaminimif mot£rs 
minsi. Kuomet is vienos pu-1 organiįm* kiaušinllių, ku- 
ses- socialistai phovoja pijęs rįų0^ mėnesiniai kraujo plū- i 
Sovietus buk tai uz jų eji-|dim£ išnega Iaukan, o ka-. 
mų išvien su Vokietijos mi- dan j t 1Q,di į bg 
htaristais, tai.is kitos puses tai kiąuliniliai i^sia. org7. 
jie užginą konkrečius Vo- nizme ■ h. lggf ;a^ t 
kiečiu militarizmo planus n* r -
kuolais laido į komunistus g a i .;
už tai, kad pastarieji kovo- ' 
ja prieš kapitalistinės Vo- yya perdėm klaidinga, ta- 
kie tijos ginklavimą, 
vienon pusėn sukami ar

Iki šiol, mat, tik sykį į mėnesį 
buvo leista susirinkti kiekvie
nam mainierių unijos lokalui. 
Stręikieriai bando susirinkt vie
ną kartą ir antrą, bet veltui: 
atvyksta ginkluoti valstijos po
licijantai (state troopers) ir iš
vaiko be mažiausio atsižiūrėji
mo. Galop streikieriai gauna 
iš šerifo leidimą važiuoti 1 In- 
kermaną (šalimais Pittstono 
esam^ miestelį) ir ten, ąnt pri- 
vatiško loto, susirinkus apkal
bėti savo bėgamuosius ir svar
bius reikalus. Tai buvo perei
tą penktadienį, lapkričio 9

Čia Tas,Pats
Įsisėdę mes keli draugai 

žiuojame pasižiūrėti, štai ir 
ketvirta valanda. Masės ren
kasi pakalnėlėj ant tūlo anglia
kasio loto.- Aplink byzgia vals- smagenų. 
tijos kazokų automobilis, kuria- siau nuviltos, 
ine sėdi ginkluoti vyrai. _ ’

—Namon! namon! — šaukia girdęs 
Jie susirinkusiems streikie

i riams. 1 / v ‘
' Pastarieji > neklauso.

—No li^eting, po meeting!— liūną (kuris randasi Pittstone) 
g vėl kamandiruoja ginkluoti duoti jam patarimų...
T “tvarkdariai”. į

Ir juos policijantai veja. 
Vienas pasipriešina. Susirenka 
didesnis būrys iš toliau. Lietu
vis mainierys argumentuojasi. 
Atbėga jo žmona. Jau pabu
vusi moteriškė.

—Jūs rupūžės, rupūžės, šau
kia ji lietuvišku įnirtusiu bal
su. —O tu eik namon, ba su
muš.

Pasiėmusi vyrą vedasi.
Ten iš toliau atskubi būrys 

kuklių ir smarkių vyrukų—jau
nų, čia augusių mainierių. Jie 
pasiryžę kautis už laisvę žo
džio. Bet randa mitingą išar
dytą. ' ^težino, už ko begriebtis, 
ką daryti.

Visur keiksmai ir įnirtimas 
prieš anglies baronus, miesto 
valdžią, ir policiją. Visur ener=- 
gija ir drąsa. Bet ta energija 
be nugarkaulio, be galvos, be 

Masės vaikšto pu- 
, O jų “vadas”, 

pasitaręs su policijantais, ir iš- 
jų nuomonę”,* atbėga 

pas mūsiškius, kuriuos jis. gd- 
irai pažįsta, ir klausia, kas da
ryti. Prašo ateiti pas jį, į sa-

Nuvažiuojam. Ten susirinkę
Susirenka dar didesnis būrys daug jo pasekėjų, pilnų energi- 

B darbininkų. Iš toliau' renkasi [jos vyrų ir ateities kovotojų.
vaikai, pėiJ langus žiūri mainie-1 Mūsiškiai aiškina, ką jie da- 

| rių žmonos. , jrytų,/jęi jų rankose streikas
■ Pribūva daugiau g 
pajėgų.

Iškėlę buožes į viršų,
, kos darytojai” spėka skirsto

susirinkusius, šie slenka atbu- 
ft, nenoriai. •

—Jūs manęs iš čia neišvary
site—kalba pusiau abejojančiu 
balsu vienas asmuo.— čia ma- 

' no lotas.
( dėl lūs.

Policijantas bado kalbančia
jam buože į krūtinę, į pilvą— 
Stumia jį. Šis neina, vis prie- 
'iįnžlamasis, “čia mano lotas, 

mano nuosavybė? ’
Pagaliaus jis paliekamas, o 

aplink stovintieji išblaškomi po 
Xbas pusps.

Nėra kūs juos padrąsintų,
vadovautu.

Štai ir “pats” MacGarry su 
gavo gi’upolc ‘vadų”. Atvyko

i *z - (/r/ v r va j ------------  .

ginkluotų būtų. Nurodinėja, kaip reikia 
vesti kovos prieš policiją, to- 

tvar- kiuose atsitikimuose. Mūs drau
gai semia pamokas iš Pasąaico, 

i New Bedford© ir .kitų sunkių 
!kovų, kurios buvo mūsiškėje Va
dovybėje. Tik aišku, kad Mac- 
Garry su tuo nesutiko. Jis skep
tikas. Bet aplink jį stovinti pa
sekėjai pradėjo klausinėti: “Kas 
jūs pei^vieni?”) Atsakyta, kad 
mes atstovaujam ' Nacionalę 
Mainierių Uniją, kuri susifor
mavo Pittsburghe. “Išrodo, 
kad jūs mokat kovot. Su ju- 
njis verta eit,” gaunam atsaky
mą. “Tik jūs nurodytu keliu 
vedant streiką, jis įgalima lai
mėti)” kalba jie karštai prita
riant mums.

šis mažas vaizdelis'labai daug’'

“Nau j ienos”, norėtų, piK 
kibt prie lietuvių komunis
tų, kad Brooklyne į prakal
bas, kur kalbėjo drg.! A. 
Bimba, apie prezidentinius 
rinkimus, buvo pakviesta ir 
kitų partijų žmonės, kad 
išdėstytų savo rinkimų pro
gramą ir bendrąją politiką. 
Buvo pakviesta atstovai 
nuo socialistų, republikonų 
ir demokratų. Du pastarie
ji buvo apsiėmę, bet' į pra
kalbas nedrįso ateit; socia
listas taipgi savo nosies ne
rodė. Jie žinojo, kad nuo 
komunistinių argumentų 
pasidarys jiems perkaršta; 
juos pirmesnieji patyrimai 
pamokino, jog komunistai 
prispiria prie sienos, kaįp, 
republikonus ir demokratus, 
taip ir socialistinius politi
kos meklerius/ Komunistai 
juos kvietėsi, kad akyse su
sirinkusių darbininkų paro
dyt, jog visa ta buržuazijos 
politinė partijų troika yra 
išnaudotojų talkininkai ir 
darbininkų priešai bei pri
gaudinėto j ai. ^Komunistai
buvo pasiryžę sveikais, šal
tais argumentais; ir faktais 
nulupt avies kailius nuo tų 
vilku. ■■ | ■ 1 ’ ■' 7? - -

Komunistų tikslas nebuvo 
joks bendradarbiavimas su 
tomis partijomis, .-ikaip kad, 
meluoja “Nąujįen({s”<' pa
čios žipodamos, . jo£ meluo-* 
ja. Bet komunistai niekuo
met neatsisako nuo progos 
stot akis akin; į diskusijas 
su kitų partijų politikieriais 
ir iškelt aikštėn, kas yra 
tie poneliai, kur jie laka ir 
už ką jie loja.

“Naujienos” skaitosi so
cialistų laikraštis, bet de
mokratų partijai jos davė 
daugiau vie tos,v negu fšocia- 
listų Partijos kandidatui į 
prezidentus Norman Tho- 
masui. Politiniai žulikauda- 
mos (ir parsięlayinėdamos 
atvirai buržuazijos partijai, 
tačiaus, “Nąųjįepop” . turi, 
ilgaveidjįkos drąsos" prasi
manyt kokius ten komunis-

Kaip matote, išdygo nauja 
vajininke, kuri bėgyje savaites 
per du sykius prisiuntė net 14 
skaitytojų. Tai d. Andrulicnė 
iš Chicagos. ■. Štai ką ji mums 
rašo: “Turint du mažus kūdi
kius nėra kada eiti per stubas. 
Surinkau šiuos tik priepuoliais 
susitikdama progresyves mote
ris, kurios dar neskaito mūsų 
žurnalo. Iki pabaigai vajaus 
tikiuosi dar apie tiek, o gal ir 
daugiau gauti.

“Reikia^ sakyti, kad nėra sun
ku ; gauti s.kai tyloj ai* z /‘Darbi. 
Balsui”, k Jei šiame vajuj' ne
gausime daug naujų skaitytojų 
tai tik dėlto/ kad mažai dirba
me. Vienos laiko neturi, kitos 
turėdamos nedirba.”

Tai labai teisinga d. Andrd- 
lienės; pastaba. /M® tik dirb
tinuos bent {>0 Vieri^ vakarą į 
savaitę del vajaus;,, ir tai turė
tume puikias sėkmės. Deja, pas 
mus yra • perdaug ; draugių, ku
rios 'viską atideda" kitom.

Ar čiauš jie jos laikėsi ir . kaip 
; ki- galėdami vengė* lytinių

ton, socialistiniai ratai vis Jsituokimų pdsibaigus’ ‘ val- 
girgžda. ■

Visiems žinoma, kad Vo-1 
kietijos buržuazija per sa
vo “; 
laiko puikius santikius su 
Jungtinių Valstijų imperia
listais.
lizinas tikisi turėt Vokieti
ja, 
ruošiamame .naujame impe- 
rialistiname kare. -Vokieti
jos ginklavimas, šitaip san- 
tikiams krypstant, būtų la
bai naudingas Amerikos im
perialistams. Bet pirm pa
saulio, imperialistams susi
kibus tarp savęs, jie ruošia
si bendromis jėgomis apsi- 
dirbt su Sovietų Sąjunga. 
Vokietijos ginklai gi tokia
me .atsitikime taip pat būtų 
kreipiami prieš Raudonąją 
respubliką. Jau pora metų 
atgal buvo iškilę Anglų ir 
Prancūzų pasiūlymai, kad 
Vokietija padaryt centrali- 
niu karo punktu1 (baze) 
prieš Sovietus. Patsai Vo-t 
kiečių. socialistų galva' 
Kautskis savo rašymuose 
netolimoj praeityj nemokė
jo o gal nei nesistengė pa
slėpt savo troškimo, kad 

kad dalykas galėtų eit vi-1 Sovietų tvarka/būtų sukriu-

tarp Sovietų ir Vokietijoj 
valdžios, apie kokius ten 
“artimus ryšius” tarp kaize
rinių generolų ir Sovietų 
net iki 1927 metų. Tas iš 
socialistinio pilvo ištrauktas 
priekaištas jau atvejų atve
jais buvo sukirstas. Apie 
jį čia nei nekalbėsiu. Ten
ka'tik primint, jog, taukš
dami apie nebuvėles, pasa
kiškas “intrigas” tarp So
vietų ir monarchistinių Vo
kietijos generolų, socialistai 
stengiasi pateisint dabartinį 
buržuazinės Vokietijos gin
klavimą, naujų karo laivų 
statymą, už kurį stoja “so
cialistinė”’ Vokiečių val
džia.

Kad Vokietijos komunis
tai priešinosi naujai Vokie
tijos ginklavimosi progra
mai, tatai “Naujienos”, 
“Keleiviai” ir kiti menševi- 
kiški šlamštai vadino “Mas
kvos agentų darbu.”

Vokiečių komunistai, kaip 
žinoma, varėsi, kad naujų 
karo laivų statymo klausi
mą per referendumą nubal
suotų šalies piliečiai; Bet

suotiham balsavimui delei 
kariškų laivų statymo at
metimo per referendumų, 
tam komunistai tupėjo visų 
pirma surinkt 4,100,000 pa
rašų. Bėgyje keturiolikos 
dienų, tas jiem nepavyko 
padaryt; surinkta tik pora 
milionų parąšų, nes komu-

Lytinis žmonių gyveni
mas iki šiol‘buvo-taip sle
piamas ir neprotingai nei
giamas, kad žmonėse labai 
retas kuris kiek teisingiau 
apie tuos apsireiškimus te
nusimano. Bet už tai žmo
nėse yra paplitus daugybė 
visokiausių įsivaizdinimų ir 
klaidingų supratimų apie tą 
bei kitą lytinio gyvenimo 
prajovą. Tie įsivaizdinimai, 

__ paprastai, niekuo neparemti 
Detroitįetės sakosi turinčios ir Visai neatsako tikrajam 

daug j nąr/ų£ ibjšt > mes jųį n'egali- dalykų stoviui; tačiaus 
me pri^kaiįytj,? i iki negaukime jiems tikimą, su jais skaito- 
per fiųąndtį sekfętorę mokestis, masi gyvenime ir jie plati- 
v > ' L .1 2 ' 1 J 1 J’l *4l k _ _ *.__ LA f .(____ *2 I •• , "i -w-'w

Jau d. Mažeikienė pateko į 
trečią vietą. Kažin ar ji ir už- 
sileis chidagietei Andrulįenci?

Naujų narių gavime dirba 
daugelis kuopų, čia del vietos 
stokos jų visų negalime sužy
mėti. Pažymėsime tik tas, ku
rios gavę daugiausia naujų na-< 
rių:

62 kp., Shenandoah, Pa., 10 
narių.

64 kp., Great Neck, N. Y., 9 
nares.

115 kp., Rosįland, III., j 8 na
res.

43 kp.,_ Cicero, III., 6 nares.
17 kp., Detroit, Mich., 6 na-

kas parbdo, k^uj MK įkųopdl 
imtos. < Šią savaitę pi nuo j vie
toj stovi shenandoąrietės. /Ar- 
įlg^į ■ josn ,bų^il)k^/'yietoi?i 
Kąs; I' į7 /Tf 11

tikrai daro sarmatą’ daugeliui 
kųopų. Jų miestelis labai ma
žas ir lietuvių labai; mažai beė- 
sanįa, \6 jos Msgi rięP 0 nares 
gavp. Ką gi veikią kifbs Pir
mo Rajono kuopos?

tų “bendrus” darbus su ka
pitalistinėmis > partijomis; 
Tais prasimanymais,, ta
čiaus, “Naujienos” nepajėgs 
pridęngt ,pę^tįųės ppct 
sfitučijos. - F i .

našų įvairiose luomose. Daž
nai' ;tenka pastebėti, jog ir 
apsišvietę, vadinami kultū
ringi žmonės lyties dalykuo
se taip pat lengvai persii
ma keistom^(idėjomis, kaip 
ir visai nieko nežinąs žmo
gus. '

Šiuo sykiu pakalbėsime 
apie vieną tokių keistų |įsi- 
vaįzdinimų, kuris nuo seno
vės žmonėse paplitęs ir iki 
šiol dar labai drūčiai laiko
si. Tai yra manymas, būk 
užsibaigus moteriškės vai
singumui, jai esą nebereika
linga ir net nesveika turėti 
lytinių susituokimų. Sykiu 
su tuo, daugelio nianoma, 
kadUytiniai susituokti su 
vaisingumo periodą atgyve
nusia moteriške esą kenks- 
ųiirtga vyro fizikinei bei 
protinei sveikatai.'

Rimtieji lytinio gyvenimo

»t flFlirt; *

■ z .’Y, 1
/

1HHHHBHI

nio sugyvenimo bus labai

sugyvenimo. Tačiaus grei-» 
tai ji patyrė, jog tokis ma
nymas buvo klaidingas. Pa
traukimas prie susituokimų 
ne tik nesumažėjo, bet dar 
žymiai padidėjo.- Bet ant
roji klaidingi idėja — įsi
vaizdinimas, būk susituoki
mai kenkią sveikatai—kliu
dė patenkinti tą sustiprėju
sį *ir pilnai naturalį prigim
ties reikąlavimą. Jųjų apie- 
linkėje nebuvo su kuo apie 
tokius dalykus pasitarti, ne
buvo kam tas klaidingas 
idėjas išsklaidyti; ir taip 
jie abudu kankinosi, kartais 
ir, labai. Blogiausia susi
tuokimų vengimas ėmė atsi
liept ant j vyro. Jis darėsi 
nervingas > iV, < nepajėgdavę . į 
tinkamai eit savo pareigas; ■ 
mokykloje. fjKartais . susi- 
tuo kimo reikalas darydavo
si taip būtinas,. kad perga-, 
lėdavo jųjų baimes ir jie pa

turėta 
tik apie 10 ar 12 per pen
kerius metus. Ir tokie su-1 
situokimai neatnešdavo • 
jiems daug gėrę, nes baime 
ir rūpinimasis blogomis pa
sekmėmis nuodijp jų jaus
mus.

Kuomet daktaras Išaiški
no minėtai porai, jog jų įsi- 
vaizdinimai yra be jokio 
pamato, jog susituokimai 
vaisingumui pasibaigus nė
ra nei kiek kenksmingesni, 
negu ir pirmiau; jog nei vy
ro, nei moters jausmai ne
užgęsta vien todėl, kad vai
singumas pasibaigė; jog, 
priešingai, daugelis mote
riškių tuomet net labiau

tyrinėtojai, tačiaus, jau se- 
\

nokai įsitikino, kad tasai 
įsivaizdinimas nėra niekuo 
tikru paremtas, o paeina 
vien iš tos musenusios idė
jos, būk moteriškė tik tol 
yra kam: nors tinkama, kol 
ji gali gimdyt kūdikius.

Kad aiškiau šį klausimą džiaugiasi lytiniu sUgyveni- 
pasiskaitykime mu> kadangi nėštumo pavo

savo žurnale “Critic and 
Guide.”* 5
Nesenai tūlas apšviestas as

muo—bent tokiuo jisai pri
valėtų būt—mokyklos ■ virši
ninkas atrašė daktarui Ro-V 
binsonui laišką, klausdamas 
patarimo, kaip tik tokios 
rūšies problemoje esant. 
Tasai asmuo esąs 5Q metų. 
Moteris jo irgi tokio pat 
amžiaus. Moters vaisingu
mo periodas pasibaigęs V 5 
metai atgal. Vyro lytinė 
energija dar gana stipri, o 
moters-lytinis jautrumas ir 
goslumas irgi nei kiek nesu- 
mažėjęs/ — Reiškia' viskas 
gerai* sveika, normalė įpo- 
ra,,-kuriai ti*k malęnętis ’ir 
savo' jėgomis - džiaugtis. 
Tačiaus jiems; toli ( nuo,
'džiaugsmo. -Priešingai, abu 
jaučiasi nelaimingi; o prie
žastis to—keista idėja, ku
rtos ąbu prisilaiko. Mote
ris įsitikinusi (vyras \ irgi 
mano, kad ji teisinga), kad, 
vaisingumo laikui pasibai-

jų gyvenimas gavo visai 
naują išvaizdą. Jiems pra
sidėję lyg ir naujas medaus 
mėnuo.
i Tai- tik vienas , pavyzdis* 
parodantis; kaip nežinystė 
blle kurioje1 lytinio gyveni
mo srityje gadina ir laužo 
žmonių .sveikatą bei pobūdį, 
dauginant visokiausių rūšių 
paliegėlius. \ Daugeliu tos 
rūšies blogybių galima bus 
išvengti arba ir prašalinti, i 
kuomet žmonėse paplis aiš
kios ir teisingos žinios apie 
jųjų savojo kūno subudavo- 
jimą ir įvairių jo dalių vei
kimą. Tokio žinojimo da
bar labiausia stokuoja ypa
tingai lyties ir x veisimos!, 
srityje. Tačiaus visgi- jau 
yra galimybių ir tame -klau
sime tikrąjį dalykų stovį 
patirti. Galima įsigyti vie
nokia bei kitokia kalba kny
gų, kuriose tie- dalykai iš
dėstomi tajp, kaip jįe tikre
nybėje yra. F'r

J. Barkus

*

J 
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CASTON ROPSEVTCH

PASTABOS

na u

KONCERTAS
RUMFORD, K

110

tuos

KONCERTAS IR BALIUS

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

Koncerto pradžia 4 valandą po piety

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Karpetai ir t. t

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

G. KAMINSKAS

MACYS BROS. FURNITURE CO
Tarpe Bedford

152 FERRY ST. NEWARK, N. J

anksčiau atliksime 
patiems geriau'.

i Sekite vėlesnius pranešimus 
apie šį svarbų metinį įvykį.

Įžanga $2, $1.50, $1 ir 75c.

GARSINKITeS 
“LAISVĖJE”.

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

menas, Joe Jeselskis, J. Kilas, 
Z. Ęuidokaitė' ir M. Pocius po 
50c. Viso aukų surinkta $11.

' Susirinkusiai publikai ir au
kotojams tariu širdingą ačiū.

atliks devy- 
to akto da- 
amerikoniš- 
operose.
jau gatavi.

Į kitus 
ne-

Reikia pažymėti, kad pub
likos buvo mažai', nes daugelis 
darbininkų dirba naktimis, tai 
negalėjo ateiti i prakalbas.

> Petras.

“Tėvynė 
Baltrušaitį 
rium

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

Brooklyno apielinkėje.

• “LAISVĖS" METINIS

amžiaus vaikėzas, pats negalė
damas kelnaičių užsimauti ir 
nusimauti, būti caru, tai kodėl 
S.L.A. caruko, Gegužio, duk
tė, tokio pat amžiaus, negali 
būti veikėja?. . .

Knygutė “Krikščionybė 
ir Darbininkai” Lengva

. Platinti

Programoj dalyvauja Lyros Choras, Lietuvių Operetės 
Choras, L. Vyčių Choras iš Maspetho, p-lė M. Česnavl- 
čiūtė, K. Hoffmanas, p-lė M. žemaitė, F. Karsokas/ pasi
žymėjęs smuikininkas; Kanklių Kvartetas, McNally ir 
Harrigan populeriški šokikai, šokiams muzika po va
dovyste Roy Conway.
Kuomet šitokis įvairumas dalyvauja programos išpildyme, 
tai negali būti jokios abejonės, kad koncertas bus puikūs. 
Prašomi visi vietos dr iš apielinkės lietuviai kuo skaitlin
giausiai atsilankyti į šį puikų koncertą ir balių, kuris 
rengiamas labai prakilniam tikslui—įkūrimui Lietuvių 
Auditorijos Maspethe.

Kviečia, MASPETHO L. AUDITORIJOS BENDROVE.

“Tėvynė” džiaugiasi,, kad 
Puišiūtė, advokatė, šiemet lai
ke rinkimų darbavosi už re- 
publikonus.

Taip, socialistų, vadai visi 
darbavosi už republikonus ir 
Puišiūtė negali būti išimtimi. 
Ji taipgi neatsisako tupėti po 
kapitalistų, stalu ir laukti nu- 
krintančio kaulelio.

Švenčioniškis.

ine Sts., Montello, Mass

Pradžia 7:30 vai. vakare

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Anmi- 
rimd ir Svaigimo, Plaučių ir įsiaip 
įvairių ligų. '

X-SPINDUIJAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamo*

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR.JZKNS
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 
Nįdėlio mis; 9 iki 4 po pietų

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

įvyks
SEKMADIENYJE

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50č

Halsey St. ir Saratoga Ave 
arti Broadway

BROOKLYN, N. Y.
Toje pačioje vietoje, kur 

pernai buvo
k/ Svetainė Didelė ir Graži

Draugai ir draugės, kurie 
*įikštinėjate po stubas rink- 
"mi prenumeratas mūsų dar
bininkiškiems laikraščiams, 
nepamirškite pasiimti su savi
mi ir knygutę “Krikščionybė 
ir Darbininkai,” kurią labai 
lengva platinti. Knygutė ne
maža^ antgalvis žingeidus, tuo 
tarpu kaina tik 10 centų. To
dėl kam tik parodai, tas ją 
perka.. Tik tie bijo nusipirkti, 
kurie* jau labai įgązdinti at- 
bulakalnierių.

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

, Pečiai — Ice Box

šiame koncerte dalyvaus visi žymūs dainininkai:
Sabaliauskas iš Worcester, Mass.; Seserys Pauliuko- 

niūtes iš Haverhill, Mass.; Bolys iš Boston, Mass.; Kubi
liūnas iš Mattapan, Mass., ir Banevičiūte. Taipgi dainuos 
ir Liuosybės Choras. Lille Žabarauskiūte, Pianistė.

Rengia A. L. D. L. D. 6-ta Kuopa

Nedėlioj, 18 Lapkričio (November), 1928
LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME 

Kampas North Main

Greičiau asilą išmokinsi į 
medžius laipioti, 'negu “Nau
jienų” redaktorių teisingai su
prasti S. L. A. konstitucija. 
Bė't visgi turiu pasigirti, kad 
mano mokinys Grigaitis pro
gresuoja. Pradėjus per “įvai
rias Pastabas” duoti lekcijas 
apie S.L.A. konstituciją, jis 
pradėjo daugiau suprasti. Ma- 

kad bėgiu 25 metų pa
jam konstituciją išstudi- 

Tuomet jis man už lek- 
paačiuos. . .

Nedėlioj, Lapkričio (November) 18,1928
BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJ 

949 Willoughby Avenue Brooklyn,

MONTELLO, MASS.KONCERTAS
Daugelis stebisi, kad “Nau

jienų” redaktorius Grigaitis 
nesupranta S.L.A. konstituci
jos.

Nesistebėkite. Jis priklauso 
tik į mirtinių skyrių, o nabaš- 
ninkai konstitucijų nestudijuo-

Mes su drauge K. vaikšti- 
nėjome♦ kelis vakarus ir £ik 
vieną vakarą turėjome 8 ek- 
zempliorius, kuriuos kaip be
matant ir pardavėme. Vienoj 
stuboj vyras jau norėjo nusi- 

■ pirkti, bet jo moteris kaip tik 
pamatė Bimbos vardą, tuoj aus 
tą knygutę mums sugrąžino, 

j pasakydama, kad nenorinti 
į dviems ponams tarnauti. Va- 
! dinasi, tarnauja tik vienam 
i ponui, kuris yra atbulakalnie- 
; ris. Iš to matosi, kad mūsų 
' moterys tampesnės už savo 
' vyrus. Jos ne tik pačios nie
ko neskaito, bet dar draudžia 

! ką nors darbininkiško ir savo 
i vyrams skaityti. Jos bijo, 
j kad jų vyrai neapsisviestų ir 
i nepradėtų blaiviau protauti.

Ačiū motefų tamsumui, dar 
taip galinga ir dvasiškija jau
čiasi. Juk dvasiškija didžiu- 

j moj palaiko moterys. Jeigu 
I moterys pradėtų lavintis, skai
tyti darbininkiškus raštus— 
knygas ir laikraščius, tai ir 
ir dvasiškija greičiau prie ga
lo prieitų.

Kad taip nors vieną sykį į 
metus mūsų organizacijų bei 
draugijų nariams užeitų 
ras nors po porą vakarų 
vaikščioti per stubas pas 
žmones, kurie dar nesupranta 
skaitymo reikšmės ir juos pa
kalbinti užsirašyti laikraštį, 
nusipirkti kokią nors knygą 
ir t. t., tai mes turėtume labai 
daug pritarėjų. O dabar ke
letas viename mieste padirbė
jo, keletas, kitame ir tuomi 
viskas užsibaigė. Didžiuma 
narių nedirba. Vieni draugai 
ir draugės perdaug apsikrovę 
darbais ir negali spėti atlikti 
tuos darbus, kurie, ant jų pe
čių guli, o kiti pasitenkina tik 
tuo, kad užsimoka mėnesines 
duokles ir prenumeruoja laik
raštį. Jeigu mes visi po kiek 
nors padirbėtume, tai grei
čiau kelią valytume į geresnę 
ateitį. O tą darbą kada nors 
turėsime atlikti, todėl juo

Jau senai iš mūsų miestelio 
matėsi dienrašty j žinučių. Gal 
kai kurie mano, kad mes iš 
šios apielinkės visiškai išsi
kraustėme. Mes kaip gyve
nome, taip ir gyvenarųe. Ra
šyti irgi yra daug ką, tik visa 
beda tame, kad nėra kas ra
šytų.

Spalių 16 d. čia buvo su
rengtos prakalbos, kuriose 
kalbėjo drg. R. Mizarą. > Jis 
kalbėjo apie šios šalies kapi
talistinę tvarką, apie Argenti
nos darbininkų sunkią padėtį, 
apie šios šalies rinkimus ir 
kaip kapitalistai darbuojasi, 
kad savo atstovus išrinkus į 
valdvietes ir t. t. Taipgi nu
rodė, kad darbininkai priva
lo balsuoti už savo partijos 
statomus kandidatus, nes tik 
Amerikos Darbininkų (Komu- 
niustų) Partija kovoja už dar
bininkų klasės reikalus. Bu
vo renkamos aukos • rinkimų 
vajui. Aukojo sekamai. A. 
Kilčauskas ir S. Jankauskas 
po $1; L. Motuzienė, F. Ši-

“Tėvynės” red akcija 
Gegužiūtės paveikslą ir 
kad ji esanti septynerių 
amžiaus iv 
veikėja.

Nesistebiu... Jeigu Rumu
nijoj gali septynerių metų

pavadino Juozą 
Aido” redakto- 

Vienas jos bendradar- 
pąstebėjo, kad neteisybė, 

nes J. Baltrušaitis jau “kviti- 
nęs” kairiuosius ir nesąs “Ai
do” redaktorium. Redakcija 
nuoširdžiai atsiprašo ir pasi
sako, kad ji nežinojusi, kas 
“Aidą” redaguoja.

čia irgi nesistebiu. Juk 
“Tėvynės” redakcija daugiau 
nieko nežino, kaip tik komu
nistus plūsti.

įdėjo 
sako, 
metų 

jau skaitosi Š. L. A.

Cincinnati, Ohio valstijoj, 
prie universiteto įsmeigė sky
rių ir del “dženitorių.” Ka
žin ar ir dženitoriai, baigę tą 
skyrių, turės mokslininkų dip
lomus ir nešios mokslininkui 
kepuraites?

Greitu laiku ir gatvešla- 
viams reikės baigti universite-

Ttiriu už garbę praneš- 
sa=====n ti visiems lietuviams, kad 

mūsų
. DEPARTMENTŲ 

KRAUTUVĖ

jau galutinai užbaig- 
■■įĘĮ'^SSį ta, pripildyta įvairiais 
ygražiais tavorais del vyrų, 

moterų ir vaikų. Trum- 
pa* sakant pas mus galite 

W.'jSm gauti gatavų drabužių ir 
-visokių audeklų, kada tik 
pareikalausite.

Puikiausias Pasirinki- 
mas Kaldrų ir Blanketų 
daugelio skirtingų rūšių.

Mūsų p a t a r n avimas 
greitas ir malonus kiek- 

įjĮMĮMĮE vienam. Užeikite ir per- 
sitikrinkite, jog kas augš- 

--------?— čiau pasakyta, viskas yra 
tiesa

Cor. Adams St

Ar visoj A.L.D.L.D. nesiran
da žmogaus, kuris Celevelan- 
do ir Akrono kuopas kaip 
nors surištų su A.L.D.L.D. IV 
Apskričiu? Tos kuopos raši
nėja apskričiui laiškus, norė
damos prie jo prisidėti, o aps
kritys tyli? O gal tas apskri
tys neturi valdybos, kuri į laiš
kus atsakinėtu ?

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatorija, duoda lekcijas ant smili- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitSs į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagclb/). Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

tę M. E. Česnavičiūtė

Turėsime džiaugsmo ją gir
dėti “Laisvės” koncerte. Ji 
jau pasirengusi mus palinks
minti su ištisa eile naujų lie
tuviškų dainų.

Aido ir Lyros Chorai
'Įdomu bus girdėti skamban

čioje Arcadia Svetainėje bend
rai dainuojant Aido ir Lyros 
chorus, vadovaujant V. Žukui.

Oktetas Ufa
Oktetas Ufa rūpestingai 

rengiasi prie šio koncerto. Už
klausus jų mokytojo V. Žuko, 
ką duos Ufa šiame koncerte, 
atsakymas gauta: “Oh Boy! 
Ufa padarys surprizą!” Žada 
išanksto niekam nesakyti, kokį 

dh&rprizą jie duos.
' Menkeliūniūtė ir Stankūnas

Šiuo tarpu pasiliuosavo iš 
amerikoniškų teatrų draugai 
Menkeliūniūtė ir Stankūnas. 
“Laisvės” koncerte jie dainuos 
solus. Negreit vėl mes juos 
girdėsime .

Rusų Operetiškas Aktas
Svarbiausias numeris mūsų 

koncerto programoje bus rusų 
profesionalų dainininkų opere
tiškas aktas, kurį 
nios’ypatos. Visi 
lyviai dainuoja 
kuose teatruose ir 

įžangos tikietai 
Tuojau įsigykite juos 
miestus be pareikalavimo 

rsitiime. Sėdynės numeriuo 
-tcw Išanksto nusipirkę tikie 
tą, kad ir vėliau atsilankysite 
savo vietą rasite tuščią. 
, Koncertas {vyks 

^ARCADIA HALL
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. dslapis Ketvirtas Pėdnyčia,

KaS. Lietuvaitė.

CIVILIAI ŽMONES KARE
(Tąsa)

Mano jis sau, jei paklaus, tai sakysiu, 
vedu į Šešupę arklį pagirdyt. Praėjo vie
ną skersgatvį, antrą, trečią ir viskas gerai, 
lie kliūčių. Arklys perilsęs, jau be pasagų, 
tai ir per akmenis einant mažai garso tę- 
išduoda. Bet senukui galvą ėdė perėjimas 
per tiltą. Mieste viešpatauja grabinė tyla 
ir į tą tiltą, kaip į bufbną, kanopų bumsėji-

ROCHESTER, N. Y Jei tile gydytojas pripažįsta V] 000 Tik UZ 60 Centą 
sveiku, kiekvienas priimamas. , 7 > ; *

da Lietuvių Amerikoj atsako 
ligoj ir nelaimėj, nes yra du 
skyriai, vienas moka $7, kitas 
$14 pašelpos j savaitę. Lietu
viai gali prigulėti be skirtumo 
politinių ir religinių įsitikini
mų; neskirstomi į blogus bei 
gerus narius, bet visi lygūs. 
Nauji nariai neatmetami, kaip 
S. L. A. daroma su progrefey- 
viškais elementais. čia gali 
bile kas ateit į susirinkimą, 
kurie laikomi kas trečias ne- 
deldienis, 2 vai. po pietų, 12 
Lynwood Ave., ir persitikrint.

“Kaip tu jautiesi?” klausiama. “Tuoj 
bus gerai, tik imk mano šautuvą ir pri- 
baigk mane,” silpnu ir kliūvančiu balsu at
sakė jis. Atnešėm jam vandens. “Ne van
dens, o tik pribaigk mane,” kartojo jis. Aš 
esu suparalyžiuotas ir nei ant mažiausios 
dalelės savo kūno neturiu tiesos.” “Tų dar 
pasveiksi,” raminom jį. “Tuoj, tuoj... Ai, 
sudie mama,” išsiveržė žodžiai pro jo mė
lynas lūpas. Prakaitas ir ašaros nuriedėjo 
per jo balsiantį veidą ir jis nutilo.'Tai mes 
dantis sukandę slenkam prie ano,) ten to
liau pievoj .tįsančio. Tas, pamatęs mus 
ateinant, pakėlė galvą ir suriko: “Vandens, 

Davėm 
gert; sako, “pilkit ant manęs viso vande
nį, nes aš degu, kaip ugnyj.” Jis galvą 
nerviškai į šalis kraipo, dairosi ir vis klau
sia: “Ar nėra čia mūsiškių, kur sanitarai?” 
Nieko, visai nematyt. “O kur tu sužeis
tas?” paklausėm; parodė į petį, ir šlaunys 
visos sušaudytos. Vėl nerimauja, išgąstin
gomis akimis visur žvalgosi. “Gelbėkit, su
stabdykit kraujo bėgimą, nes aš čia lik
siu!...” Nuo nepakenčiamų skausmų sun
kiai alsuodamas, striokavo nelaimingasis. 
0 diktas, jaunas, gražus vaikinas.

“Eik kur nors, kad ir pas prūsus pa
gelbos jam jieškot, ką beverki kaip kūdi
kis,” senukas patarė mažažemiui, taisyda
masis arklį tolimesnei kelionei.

“Ar tu matei, kas tam arkliui padary
ta? Jis turi tris skales kulšyje ir devynias 
per pilvą; tai tos perėjo ir per to kareivio 
šlaunis... Na, sudie ir ačiū už pusryčius,” 
atsisveikino ir išėjo. Kaip tik įėjo į krū
mus į tokią lygumą, nežinia nei iš kur, tik 
pū-ūkšt į pievą granata. Jis ir arklys tuoj 
puolėsi vėl į krūmus, kad pasislėpt. “O jūs, 
iurniai, durniai, ir mano žila galva jau ne- 
išsitenkat,” manė sau senelis.

Taip bebijodamas pamatė atjojantį 
vokiečių pulkininką. “Na, kas čia dabar 
ms?” manė sau. Vienok tas atjojo ir nu
lojo. Už dar poros minutų ėjimo, senukas 
įamatė pilnus laukus, kaip jūrą, mirguliuo
jant vokiečių armiją. 
kareiviai apspitę klausia.

‘krepšyj?”

mai atkreips visų atydą, o antra, prie tilto v'an^ens- duMdt man vandens!...
yra ir sargyba. Na, kaip bus, taip.

.Štai ir tiltas. Kad negaut šautuvu per 
galvą, senukas mėgina vest arklį šalia til
to į upę ir tuomi pasirodyt teisingu. Bet 
jis atsiminė, kad prie tilto upės krantai vi
sai stati, ir rizikuot yra pavojus. Eina pei 
tiltą, sargas nieko nesakė. “Tai anoj pu
sėj sustabdys,” mano senukas. Bet čia irgi 
nei lapė nelojo. Sargų visai nebūta. Susi
taisė, maišą uždėjo ant arklio, atsiduso, lyg 
kad išvengęs didelės nelaimės, ir eina; ogi 
išgirsta arklių kanopas ir prunkštimą.

Nakties tamsumoj, lyg sapne, jis da
bar matė savo suvytusį lavoną gulint pake
lėj, per kurį eina arkliai ir ritasi vežimų 
ratai. Bėgt, mirtinai pervargęs, kur tu čia 
pabėgsi? Juos susitikt, pasipint jiems po 
kojų, bene jie į dantis žiūrės, kad tu čia ci
vilis žmogus,—nudės ir tiek.

“Kas čia?” išgirdo jis rusišką balsą. 
“Saviškis”. “Seni, kur tu eini, kibą tau 
svietas nemiela? Sėsk ant arklio ir jok su 
mumis, nes prūsai jau čia pat.” Jie prajo
jo, viso tik^deyyni. Jis arklį apsuko, mėgi
na užsisėst, betXkur tau,—rankos, kojos 
sustingę, visas kūnas skaudamas. Ant na
mų arklys dar ėjo, bet atgal jau nei pa- 
tempt jo negalima,—tikra bėda. Pamate 
kupstą, vedasi prie jo, pasistos ir užsės 
Arklys parptelėjo, atsispyrė ir neina. Se
nukas priėjęs paspyrė kupstą ir sužinojo 
kad tai negyvas arklys.

Ką daryt? Atsiminė, kad jis praėje 
/pro be vieno rato vežimą. Datempė arklį 
iki ten; ant vežimo pasilipęs, vargais nega
lais, užsisėdo. Muša arklį pavadžiu, kerte 
kulnių į šonus, o tas galvą nuleidęs ir vo$ 

. žingsniuoja koja už kojos.
“Tai kad bėgu, tai bėgu nuo prūsų,’ 

manė sau senukas. “Gerai kad jų bent dai 
negirdėt. Negirdėt jau nei devynių rusų 
tik anuo, Kalvarijos kraštu dundėt nesi
liauja.”

Nuo pozicijų ugnių ant dangaus gais
ras pasidarė šviesesnis. Senukas, tuomi 
pasinaudodamas, pasuko iš plento per lau
kus, tiesiai namų link. Per grab.es, pei 
krantus begrabinėjant įjojo jis į keno tai 
žalius, minkštus kaip pūkas, vikius. Ark
lys ėda, neina, nors imk peilį ir pjauk jį. 
Jojikas sėdi ant keteros ir snaudžia.

Taip nuo priešo “bebėgant,” rytų ho
rizontas apsisiautė raudonmarge skraiste. 

. b žemiško pragaro gaisras mažu pamažu 
nuo dangaus išnyko. u

Arklys paėdęs sparčiau ėjo ir, dienai 
auštant, pasiekė Rudžių giraitę. Pro kele 
tą krūmų prajojus, pasigirdo balsas: “Žmo
geli, nusėsk nuo arklio, nes jie tave tuoj 
užmuš.”

Senukas nuslydo nuo arklio ir, žiūrinė
damas aplink, klausia:

“Kur tu čia šneki?”
“Aš jieškau karvės, nežinau ar ją kas 

pavogė ar ji pati čia kur dingo. Ar ma
stei prūsų? Pilna jų šita giraitė,” aiškinę 
mažažemis. Matydamas senuką taip su
vargusį, liepė pririšt arklį ir eit į stubą 
kur davė jam kaimietiškus pusryčius, 
yra, barščių, šutytų bulvių ir lašinių, 
įnuką nuovargis kankino taip, kad jau 
valgyt nenorėjo.

Jiems bepusryčiaujant, lauke pasigirdę 
staigus sutratėjimas, lyg kad žirnių maiše 

. į sieną bertum.
Pamatė, kad prūsai pagiriu jau atsiva- 

' iro septynis rusus raitelius, bet jie pėsti 
ėina ir vedasi arklius. Tai žvalgai, atjoję 
ir tiesiai prūsam į rankas.

Netruko nei dvidešimt minučių, kaij 
ir vėl pratrūko tratėjimas, tik dabar jau 
stipresnis ir nesiliaująs. Belaukiant, kas 
čia bus, pamatėm, kad jau iš pakalnės at
lekia apie dvidešimt rusų. Jų arkliai taip 
eina, kaklus ištiesę ir šnerves išpūtę, kač' 
jų nei kojų nematyt, tik šmorai purvų į ša
lis tyška; tik vienas arklys tįst, šoko į ša
lį; kareivis nuo jo nukrito, o jis kaip nu
ėjo, taip nuėjo atgal į girią. Tuoj kitas iš
siskyrė iš visų, dar biskį skersas paėjo 
paskui^ per grabę šoko, krito jis ir karei?

guli abu. */
Kai tie rusai nubėgo, tai šūviai apsi- 

-• stbjo/. Drebėdami ir į visas puses; žvalgy- 
' damies, einam mudu pažiūrėt ..to,. palei tvo

rą /^gulinčio kareivio; tąi kniūpsčias guli. 
w,ėidą* ant žemes pasidėjęs. ; . *

Pagelbekit Streikuojantiems 
Audėjams

Nedėlioj, lapkričio 18 d., 9 
vai. ryte, Tarptautinės Darbi
ninkų Pagelbos vietinis sky
rius, kuriame dalyvauja ir lie
tuvių 
rengia 
namų, 
pinigų 
rių sušelpimui.
ateikit Gedemino Dr-jos salėn, 
575 Joseph Ave., čia gausite 
blankas arba dėžutes ir visas 
informacijas.

Kviečiame visus ir visas tal
kon. •

Liet. Org. Atstovai.

organizacijų atstovai, 
rinkliavą nuo namų iki 
kad tuo būdu sukelti 
audėjų ir kitų streikie- 

Visi rinkėjai

WILKES-BARRE, PA
A. P. L. A. 51 kuopa gyvuo

ja neblogiausiai. Narių skai
čius vis pasididina ir daug dar 
yra galimybių augti. Pirmais 
metais gyvavimo dar daug į 
viešą veikimą neišėjo, bet jau 
pasirodė tarptautiniame dar
be, kaip šelpime mainįerių, 
nes $7.50 perdavė į atatinka
mą įstaigą. Tarptautiniam 
Darbininkų ‘ Apsigynime taipgi 
dalyvauja.

Daug lietuvių čia gyvena 
nepriklausanti jokiai draugi
jai. Pasikalbėjimuose visi su
tinka, kad reikia prigulėti į 
pašelpines draugijas, bet pra
dėk kalbint, tai sakosi pinigų 
neturį. Na, o kaip nueina pas 
karčiamninką, tai dvidešimts 
dolerių nesigaili pragerti. Nė
jai In ei atsitikus ar susirgus, ta
da verkia, kaip maži vaikai, 
maldauja lokalų ir pavienių 
pagelbėti. Bet sveiki būdami 
neapsirūpina. Augšč. Prieglau-

Narys.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

LIETUVIS GRAB0R1US

ta.'

ne;

Ką turi maiše?” 
“Pakinkalai.” 

‘O ką turi -krepšyj?” Senukas duoda 
tiem tą krepšį; jie neima. “Pats išimk, kas 
;en yra.”

Jis išėmė dvi diktas riekes duonos su 
iviestu, ką jam davė mažažemio žmona. 
Tuoj kareiviai paėmė, pasidalino ir suval
dė, o jo nepaleidžia. “Pjaus ar kars jie 
labar mane,” galvojo senukas. Bet pasi
saukė prie senuko tokį kitaip apsirėdžiusį 
kareivį, išklausinėjo apie kelius, tiltus, lau
kus, miškus, pelkes, kalnus, upes ir upelius; 
surašė viską į knygą ir liepė eit namo.

Danieliuose (trečiame kaime nuo jo 
buveinės) sustojo pas savo giminaitį J. Ja
sulaitį. Tas papasakojo, kad jie jau turėjo 
su,žibančiom kepurėm svečių, kurie išsine
šė kiaušinius, lašinius, pieną ir veršį išsi- 
zarė. Taipgi papasakojo, kaip Baronas su
sidėjęs į vežimą kiaules, vaikus,, pačią, pa
salus ir duonos kepalą, nuo prūsų bėgo. 
Girdi, atvažiavo jis pas Danielius; žiūri, 
kad čia jau pilna prūsų. Tie paklausė, “kur 
zažiuoji?” Jis nieko nesako, o tie iš jo juo
kiasi. Paskui išsiėmė vieną paršiną iš vė
simo ir tuoj užmušė, o kitus liepė vežt na
no ir niekur nepadėt, nes rytoj jiems jų 
reiksią.

Tai tasai kytras vilkas B. ir vėl 
lebuvo stuikoj, na, kaip jis šį kart išsisu
ko? Visai paprastai; visi važiavo ant Ky
bartų, o jis patraukė ant Šelmių; sakėsi 
turįs pirma arklius pakaustyt. \

Besiartinant prie Majoriškių, senukui 
net akys ėmė raibti. Lyg padangėje žvaigž- 
iynas; laukai, pievos ir sodybos buvo pilnos 
nažų ugnelių. Tai vokiečių armija verda 
vakarienę. , ' ,

Mamyte, ei mamyte, jau nusišluostyk 
ašaras -ir nedūsauk daugiau: tėtė parėjo, 
namyte!” grūsdamosi pro kareivius,.kūdi
kį ant rankų nešina, linksmai šaukė duktė. 
Šeimyna išbučiavo senuko purviną ir išgel
tusį veidą, bet jis mažai ką jautė ir girdė
jo. Jam norėjosi tik atsigult ir miegot, 
niegot. Tik, deja, nebuvo vietos,—karei
viai buvo užėmę lovas, kambarius, suolus, 
krėslus ir visur, kur tik tilpo.

Su saviškių pagelba, užlipo senukas 
ant augšto; ten jam iš skudurų padarė 
piolį, rudine užklojo, kur jis saldžiai mie
gojo per naktį, per dieną ir per kitą/,naktį.

Apie triobas prūsai susistatė arklius, 
išnešė iš kluonelio visą šieną ir pašėrė juos, 
o kiek šiaudų rado, tai patys juose nakvo
jo. Tokiu būdu, Sinkevičių visai šeimynai 
prisiėjo nakvot ant augšto ir ant plikų

Ryte sukilo jie ir pajuto, kad savo 
įmantos nei maisto visai jau ? ne turi, -"—riet 
į-r karvė .jau išmelžta. ,• Jaunieji,' vartodami 
Vokiečįų kalbą, nebadavo,p jie' valgė iš “su
linio,” kaip kad vadindavo kareivių puodus. 
Bet; senutę? S;’ gi ^niekaip uegalejp ,pripra.šT 
yalgyt,: anot ■jpsp.cielus viptus [gyvulius 
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į Tek, Stagg 5043

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS ,
/I *

I Patarnauju visiems be skirtumo i 
| įsitikinimu įr tolumas nedaro del( 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at-' 
lieku gerai. Reikale kreipkites-pas 

o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

* mane,

4-
I ■ I
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A. J. Kl.ra 332 WEST BROADWAY 
So* Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662-1373

DORCHESTER
Trijų šeimynų mediniai namai su 

visais įtaisymais. Kaina $10,500.

REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO 

w SO. BOSTONE 
Nepaprastai gera proga įsigyt ge

rą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam- 

i bariai prie krautuvės. Dviem šei
mynom viršuj krautuvės po 4 
kambariu^:. 1 Namas, visai naujai 
pertaisytas. į Kaina........... $6,500

Trijų šeimynų medinis namas, 4- 
4-4 kambariai, gesas, elektra, 

skalbyneą, piazai. Kairia $5,500. 
Savininkas sutinka mamyti ant 
farmos, apie 20 arba 25 akerių 
žemės, kur yrą arba galima laikyt 
karves. --- ----------------------- ---------------- --  
Geras biznio kampas City Point, 

šešių šeimynų mūriniai namai, 
bekernė ir krautuvė. Labai geroj 
kaip bizniui taip ir gyvenimui vie
toj. Kaina $25,000. Sutiktų, mai- 
nyt ant neblogo ^dviejų šeimynų 
namo.
Vienos šeimynos šešių kambarių 

namas: elektra, ,maudyne, šiltas 
vanduo. Įnešti reikia tik .$400. 
Kaina $2,400. Lengvos išlygos.

NORTH WOBURN, MASS.
Devynių kambarių medinis namas, 

tik 10 metų senumo, galima 
vartoti vienai arba dviem šei
mynom,'' su visais įtaisymais, iš
skiriant šilumą; ir 4,000 pėdtį že
mės, vištininkai ir t. p. Kaina 
$4,500. Įnešti reikia apie $800. 
Lengvos išlygou.

INSURANCE
PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 

KIEKVIENAM
Inšiūrinu ir ant išmokesčio 

(tik Mass, valstijoj) Automobilius, 
Fornicius, Namus, Stiklus, Sveika
tą, Gyvastį ir t. p.
Parūpinu pinigus delei morgičių 
ant namų ir farrnų Bostone ir jo 
apielinkėse.
Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėt-.) paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis ir Malkas. AN
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatomo ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no'.
Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia negalima suminėti.
Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
PER TELEFONĄ.

OFISO VALANDOS: ..
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

JAU SPAUDOJE— Naujas mėnesinis žurnalas 
“TARPININKAS”

Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real Estate 
Mortgičius ir kitus Nejudinamo Turto reikalus. Pilnas 
Įvairių pasiskaitymų. Reikalaukite tuojaus mano ofise;

j siųskite 5 centus krasos ženklu persiuntimui.

Apdrauda, 
įdomių ir 
iš toliau

.•. ---------------—

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.

Šo. Boston 0304 W.Tek,

Phon®> Poplar 7841

ADOLFAS

Atsiųsk 60 centų, tai gauši visokių 
stebūklingų Žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Kų tas tūkstantią dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, . 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir aųk« 
sinį kalną parodytum, tai jam malto . 
nesne būtų sveikata, negu tas aulo 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esw 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžpli^ nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų h£ų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųf < 
vidurių užkietėjimo, skilvio n^mali” ;ą 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio* (asth
ma),' peršalimo, skaudėjimo po kru- 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, '' 
pleiskanų, Šlapinimosi loVoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gauąj vaist-" 
žolių, kurios jums sugražins sveika- 
tą, panaikins minėtas ligas. ’ ’ i 'N 
' Jeigu kenti nervų suirimą, galvos ; 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” NeryU' li
ga yra lębai blogas dalykas, b et •mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui rajumą.

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

M. ZUKAITiS > ’ 
25 Gillet Road, Spencerport, N. W .

F. STANKUS

BALZAMUOTOJ AS

1023 MT VERNON ST., PHILADELPHIA, P

GOLF COURSE BUTAI.
MASPETH, L. I.

I ŠEIMYNAI MŪRINIAI NAMAI, ENGLISH COLONIAL StlLIAuį?

Lotas 261/2x100, 17 Pčdy Privatinis Įvažiavimas.

Kaina $7,950.00 ^mokėjimas $950.00
Balansas ant Lengvų IšmokesČių \

Savings Banko Pirmas Mortgičius $4,500.00
8 KAMBARIAI, MAUDYNĖ IR PANTRY

Marmuruoti Maudynių Kambariai, Įbudavotos Vanos
Ištisai klėtkuotos (parquet) grindys, vario rynos ir nuo stogų dūd<£«3 
Didžiosios priemenys ir kiemai Trhvertine-nu. ištaisyta (padarytai uP| 
tikrojo craftex). Virtuvėj pusryčių kambarys ir pantrfc klijonkėmis’iš- I 
klota. Kiekvienas kambarys išmuštas? lentukėmis (panel moulding^. ; 
Augštos klasės maliava (paint) išdekoruota ir cimento pamatai; 3X# . 
ištisiniai balkiai; šaligatviai, šaligatvių kraštai ir gatvės išeimontuota,

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

KELRODIS:Nauja 14-tos linijos subway iki Grand St. stoties, išli
pus imkit Grand St. gatvekarį iki pat Maiden Lane, Maspeth. B.M.T, 
Broadway traukiniu iki Flushing Ave. stoties; išlipus Imkit Flushing . 
Avo. gatvekarį iki pat Maiden Lane. Flushing-Ridgewood gatvekaria^ 
daveža iki Maiden Lane. Calvary gatvekaris daveža porą blokų nuo

Kurių

tabaku 
tabakų.

rdyt, šutai- 
motorus, ii 
ą ant viso- 
ant Fordfl| 
-Mechaniko;

mėtų prf- 
TIKNEVI- 
nuę 9 ryte 
r. iki 1 v.

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

TEL.: STAGG 3329

MENDELO

PO 10c IR DAUGIAU

Padirbti iš suderintų Havanęs 
Vidurys vien tik iš importuotų////<

MENDELO.

’»•<»< UI •!

Praktikos pamokos 
syt ir sudėt visokius 
apie elektrą, važiavimų 
kių kainų mašinų ir ant 
Pilnas kursas šoferio- 
kur vedą lietuvių ir 
gerai žinomas ir per 16 
tvręs instruktorius L. 
ČIUS. Mokykla atdara 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r.
NEW YORK AUTO 
228—2nd Avė., cor. 14<h

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Jūs Pageidavai

grab.es
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Mokykla su Reputacija”

PABĖGO KALINYS

Philadclphietis drg. Smithas 
rašo, kad Zdaniūtė, Reikaus- 
kas, Šimaitis Tėplioja, kaip če- 
repokai. Klysti, drauguti. Mi
nėti vajininkai skraido, L...

se eilėse vajininkų. Jeigu jie 
rėpliotų, kai čerepokai, jų ne
būtų galima nė matyt.

gavo naują knygą. Bet j 
yra narių, kurie neatsi- J

geriau sAkant, išmatomis.

Kad neduot progos krautuv- 
ninkam ir prekejam išpirkt 
mūsų lavoms po daug', tai 
mes pasiliekame sau teisę 
aprubežiuot daugi tavorų, 
parduodamų bile guriai pa
vieniai ypatai.

Persitikrinkite!

tai turės teisę veltui iš mūsų 
pinigų, išleisti! ant atvažiavimo pas 
mus iš New Yorko apielinkių, jeigu 
jis šitą pelnyčių išpirks tavorų už 
3 dolerius ar daugiau.
TIKTAI ČIO LAIKRAŠČIO

SKAITYTOJAMS, UŽDYKĄ

me rinkti gerus ir 'sazimngųs I 
narius, L...... . .... t

i Susivienijimo labo.

Kadangi turime tokį milži
nišką daugį ir tūkstančius 
įvairių dalykų šiam išparda
vimui, tai mes negalime visų 
jų šičia paminėti, kas bus 
tame didžiausiame išparda
vime visoj New Yorko isto
rijoj.

UŽDYKĄ
Kas pristatys šitą

< >

)

o 
<♦>

Kurie daro įvairius pasiteisini- 
Tnus, verčia mane manyti, kad 
tuomi, tokie draugai, nori pa-j 
slėpti savo nerangumą.

<♦>

bMhmH

VAJINES ŽIEŽIRBOS tinius rinkimus ir ragino su
sipratusius darbininkus bal
suoti už Amerikos Darbininkų 
Partijos pastatytus kandida
tus. Buvo renkamos aukos 
rinkimų kampanijai. Aukojo 
sekamai: P. Vaitiekūnas, J. 

kai Krivickas, G. Stanys ir P. Bal
trai, už tai Jie ir stovi pirmo- SYS P° i M- Klišienė, U.

Mačienė, M. Radziūs, A. Sta
nys ir K. Makuza po 50c.

Antroj temoj drg. Mizara 
kalbėjo apie Argentinos ir a- 
belnai Pietų Amerikos lietu
vių padėtį. Publika atydžiai 
klausėsi, kuomet jis kalbėjo 
apie Argentiną ir kitas Pietų 
Amerikos vietas. Pasibaigus 
prakalboms, viena moteris pa-1

Kurie skundėsi, kad Darbi
ninkų (Komunistų) , Partijos 
rinkimų kampanija kenkė 
“Laisvės” vajui, dabar turi 
progą pasirodyt, ar jų nusi
skundimas buvo nuoširdus, tei-(i 
singas, ar dar vienas pašiteisi- davė raštišką klausimą, 
nimas (alibi), demonstravi
mas gerų 
darbais.

Reikia pasakyti, kad šiose 
norų neparemiant prakalbose matėsi ir kėlėja 

tokių, kurie paprastai niekad 
į prakalbas neatsilanko.^

Visiems aukotojams tariu 
širdinga ačiū.

F. S. Klišis.

Kurie nuoširdžiai dirba, tie 
apgali visas kliūtis. Jiems už
tenka laiko Partijos darbams; 
eina įvairias pareigas kitose i 
organizacijose ir dar stovi pir-1 
mose eilėse “Laisvės” vajuje.

Bedarbė—didžiausia kliūtis 
gavimui naujų skaitytojų.. Jei 
žmogus neturi pinigų, kuomi 
užsimokės už’ laikraštį? Vie
nok ir ta kliūtis dalinai galima 
apveikti. Kaip greit bedarbis, 
pradeda dirbti, jeigu jis nori 
įsigyt “Laisvę,” tu jam gali 
pagelbėt: pasiųsk savo penki
nę, o jis tau atsiteis vėliau.

S. V. Ramutis.

Lapkričio 4 d. įvyko- prakal
bos, kurias buvo -surengus A. 
L. D. L. D. 25 kuopa lietuvių 
svetainėj. Kalbėjo drg. R. 
Mizara, nesenai ^sugrįžęs iš 
Pietų Amerikos. Publikos su
sirinko neperdaugiausiai, tur 
būt lietus užkenkė, nes veik 
per visą dieną lijo ir tik va
kare sustojo.

Pirmoj kalbos dalyj drg. 
Mizara kalbėjo apie preziden-

Nors kapitalistai ir jų spau
da vis darbininkus ramina ir 
sako, kad greitai susilauksime 
gerų laikų, vienok daugiau su
sipratę darbininkai gerai žino, 
kad tos pasakos apie gerus lai
kus yra tik darbininkų mulki
nimas-.

Dabartiniu laiku mūsų apie- 
linkėj darbai anglių kasyklose 
eina labai prastai. Kurios ka
syklos ir atidarytos, tai dirba 
po 2, 3 ar 4 dienas į savaitę ir 
tai už mažesnę mokestį, ^uo 
tarpu, pragyvenimo reikmenos 
ne tik nenupigo, bet dar pa
brango. Todėl darbininkams 
nieko kito neliko, kaip tik 
maitintis kuo prasčiausiu tnais- 
tu,

Puslapis Kuktas

NEBUVO! IR NEBUS! JUOZAS KAVALIAUSKAS

DIDŽIAUSIAS 20-TO AMŽIAUS IŠPARDAVIMAS. NEPAPRASTAS DAUGIS 
ĮVAIRIAUSIŲ TAVORŲ. MILŽINIŠKAS NUSILEIDIMAS NUO 

PAPRASTŲ KAINŲ.

ISPAHDAVIMAS
Jeigu jūs praleisite šį išpardavimą, tai praleisite didžiausią progą savo gyvenime!
100,000 ŠTUKŲ MOTERIŠKŲ, VYRIŠKŲ IR VAIKŲ APATINIŲ BALTINIŲ, 
šilkinių, vilnonių ir pusiau-šilkinių, tik mažą biskelį dėvėtų bei .pažeistų per gaisrą, 

bus išparduota dar negirdėtai pigiomis kainomis
DAUGIAU KAIP 200 JARDU ŠILKINĖS' MATERIJOS, AKSOMŲ, VILNONĖS 
MATERIJOS, AUDEKLŲ PAKLODŠMS; Įvarus brangis dalykai, avaline, abrūsai, 

ir tt,, ir tt., bus parduodama beveik uždyką
TAIPGI 1,000 KITŲ NEGIRDĖTAI NUPIGINTŲ DAIKTŲ — divonų, moteriškų 

apatinių ir viršutinių drapanų, pirštinių, šilkinių kaklaraiščių ir tt., ir tt.

PATSAI PIGIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NUMUŠIMAS KAINU, KOKĮ TIK JŪS KADA MATOTE

PATSAI GRIEŠČIAUSIASSAVO GYVENIME!

V: -’. ■’’$

r ’

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainų. Nuliūdimo Valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell______
Keystone__

TELEFONAI:

---------------- Oregon 5136
---------------  Main 9669

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs. 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 

Taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

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

Telephone, Stagg 8326
9745

■ MARCY BATUS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

VYRAMSMOTERIMS
Panedeliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

Seredomis
Ketvergais
Petnyčiomis
Subatomis
Nedaliomis

dieną ir nakt|1
‘ J * *j s

Apžiūrėkite!
♦ .

Užeikite!
Viską apžiūrėkite savo akimis, ir jus pamatysite, ko nei aprašyti negalima

Išpardavimas Prasideda Šiandien, 16 Lapkričio-Nov

VAIKAI 
įleidžiami > utarninkais

Lapkričio 4 d. įvyko A.L.D. 
L.D. 97 k p. susirinkimas. Prie

; narys 
ir Valūnai persikėlė iš 43 kuo
pos. (

Vajaus komisija išdavė ra- 
; nurodė, kad 

naujų Skaitytojų ga
vo daugiau, negu kada nors 
pirmiau. ' ’

Nariai, atsilankę į susirinki
mą, 
dar 
ėmė ir pirmą šių metų kny
gą.

Vienas dalykas šioj kuopoj 
peiktinas, kad nariai nesilan
ko j susirinkimus. Ateina ke
letas narių ir vis tie patys, o 
kiti nariai nežinia ką veikia, 
kad niekad neatsilanko.

Susirinkimai Įvyksta pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio. 
Pradžia 10 vai. ryte. Gal kai 
kuriems laikas nepatinka, tai 
reikėtų nors sykį ateiti ir pa
sakyti, kad nepatogus laikas, 
tuomet apsvarstytume ir pa
keistume. Bet visai nesilan
kyti negerai. Pamislykit, kas 
tuomet būtų, jeigu visi taip 
darytume ? Tuomet niekad 
nei susirinkimai neįvyktų.

Čia yra ir tokių lietuvių, 
kuHe mėgsta skaityti ir kada 
kalbini, tai prižada ateiti į su
sirinkimą, bet neateina. Rei
kėtų pasidarbuoti, kad, ir to
kius gavus.

Koresp. J. V. S.

(AVISi BALSUOJA
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų i 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku-! 
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo,, portą, kuriame 
balsuos už savo kandidatus—komu-. “Laisvei” i 
rūstus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si sųpratlyvi 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 salia 
Budinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.“ 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardų 
PETRO Cigaras.

xTodel, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly
ne, bet ir kituose 
miestuose 
sur reikalaukite 
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir StoruoseJohn Naujokas Balių ir Storuose 

bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa
siunčiamo ant pareikalavimo visur į 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonėms, 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 JO centų! 
Reikalaujant adresuokit:

Naujoką Cigarą Dirbėjai
■?67 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Kiekvieną nedėlios vakarą

Pradedant su 18 Lapkričio-Nov., 1928

KLASČIAU S-CUNTON PARK SVET.
Maspeth ir Betts Avenues Maspeth, N. Y.

RENGIA LIETUVIŲ JAUNŲ VYRŲ DRAUGIJA

Bus visi pirmaeiliai profesionališki “tymai”-grupės iš rytų

‘‘Visiem Patinkama Muzika. Įžanga 50c.
Šokiai prasidės 7 valandą vakare

KELRODIS: Važiuokite Grand St. karu iki Flushing 
Ave. ir Grand St., Maspethe. . / .. ■

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

(TARP 6-TOS IR 7-TOS AVENUE)
Visos subvės, elėveiteriai ir gatvekariai priveža prie mūsų sankrovos

Lapkričio 4 d. S.L.A.
kp. įvyko reguliaris susirinki-j 
mas. Po valdybos raporto iri 
paprastų kuopos reikalų, pri
eita prie klausimo, ką daryti 
su centru, kad jis laužo Susi
vienijimo konstituciją. Prasi
dėjus diskusijoms, atsiranda į- 
vairių minčių, bet Pįld. Tary
bos šalininkųxatsirado tik du, 
kurie pasakoja, kad Pild. Ta
ryba viską gali daryti. Di
džiuma narių išsireiškė, kad 
turi būt_ paskirtas iždininku 
tas, kuris teisėtai* privalo tą 
vietą užimtį, o ne .Gegužis, 
kaip dabar yra. J. Nieniūš 
pasakė, kad jis esąs arti. Pįld. 
Tarybos ir žinąs, kad iždinin
ko krausimas esąs pavestas ad
vokatui Lopatai ir kad iždinin
ku būsiąs paskirtas Gugis, o 
ne GenĮauskas. Pirmininkas. 
J. Kundrotą pastebėjo, kad 
čia bus konstitucijos laužy
mas. Tuomet J. Nienius atsa
kė f “Tąip', bet kuopos nieko 
nepadarys, nes konstitucijoj 
taipgi nėra punkto,’kuris sa
kytų, kad šį- klausimą kuopos 
turi išrišti.”

Į organą netalpina jokių 
kuopos pareiškimų ir su jo
kiais protestais nesiskaito. Na
riai dabar stačiai nežino nei 
ką daryti.

Sekantis kuopęs susirinki-^ 
mais įvyks 2 d. .gruodžiu. Viši’ 
nariai atsilankykite, ūies tas 
susipmkjįnįas ’bus■ metinis, rei
kės išrinkti. -kuopos valdybą. 
Mes>. žinome ’ gerai,1 kad nuo 
ydldyb:os C priklauso .visas kuo
poj veikimas,“ todėl ir privalo-

- Spalių 25 d. iš Raseinių 
arešto namų pabūgo politi
nis kalinys.' Tai jau ketvir
tas iš eilės pabėga-iš to na
mo. ■'

Lietu vaitS

. FOTOGRAFISTfi
! Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

voju Visokiom Spalvom
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną fr 
nerišliomis nuo 9:89 ryte iki

i po pietį
Margariefca Valančius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

PUIKIAUSIS IR GERIAUSIS MUZIKALIS
LAIKRODIS

. 1219 Irving Avenue, Dept? 422

PASAULYJE
Stebėtinai grajiiantis Laikrodis ir 

tas yra naujausias laikrodžiams iš
radimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir lųinutas, kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai, gra
žiai apdirbtas ir laikys visam ąm- 
/žiui. Jeigu mylite girdyti gražią 
muziką, nereikia jum mėtyt pinigų 
už visokius muzikališkus instru
mentus, pavyzdžiui: piano, fonogra
fo, smuiko, korneto ir tam pana
šių. Jums teveik tik pasukt raktą 
viršuj to laikrodžio ir jis grajins 
gražias dainas ir melodijas, kurios 
palinksmins jus ir jūsų • draugus. 
Jis grajina 15 minutų su vienu už
vedimu ir kiekvieną sykį užvedus 
grajina skirtingas melodijas. Laik
rodis aprūpintas mechanizmu, kad 
muzikos voliukai persimaino patys.

. Tai didelės vertės laikrodis, nes 
•šalia laikrodžio turi dar ir mužiką. 
Tokį laikrodį reikėtų turėti kiekvie
name name. Ir jūs to laikrodžio 
niekur negalite gauti, kaip tik pas 
mus. Tikra kaina to laikrodžio 
$18.00. ' 'Kiekvienas, kuris iškirps 
šį apgarsinirtią ir prisius mums už

sakymą, gausoj (laikrodį už $8.75 
Mes neprašomeįplnigų išanl^sto, tik 
parašyk saVo vardą ir •adresą / ąiš« 

. b Kiai ir įdėk $2.00 depozito, o / kitą 
' užmokėsi, kaip tą laikrodį r atveš 

r jums į -namuš. Kiekvienas, kuris 
^prisius $8.75 išanlęstcy.už tą laikro
dį/ tam prisius;^/4 VISAI D.YKAI 
gražią /dęimantihę. špilką ir 'paauk-

Chicago, Ill.

; suotą'1 retežėlį.
PIMCUCAL, SAUEŠ ; COxMEANY

DIDŽIAUSIA HETUVIU APTIEKA 
yra žmogaus amžina# priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius 
URBAN’S COLD POWDERS 

(Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolfl prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris Žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone i Greenpoint 1411

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

Tel.j Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite r 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
------------------------------------- ORDER BLANKi___________ _______ ______

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, ^urI 
jmalonėsit man pnsiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ________________________
No_____________ _______________
Miestas ___ ____________________
Miestas ________________________

RUSIŠKA

. State
State

TURKIŠKA

CVTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki EA Cnnhi 
LAllUl! Nuo 8 v. ryt^ iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75ci;<JV vvUlŲ

M. TEITELBAUM, ManadžerU
Nanjai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio# 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 

ir. mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRJMUrVANTOS VELTAI

PIRTIS 
ATDARA 
PIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12-tos i 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utarninkais nuo 12-toskJ OUU J

vai. dieną iki 12 vai.
nakties L

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

Trys garbiai kambariai delei iSsipčrimo: Rusiškas, TurkiSkas it 
'garo vanojimosi kambarys. Didelis, orųigas miegojimui kambarys; 

• taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y
Telefonas: Pulaski 1090



417 Lorimer Street

Vienas iš Rengėju.

i
& K

.ril
States Radium

tu
IŠRANDAVOJIMAI*

Puslapis Šeštas i’ Pėtnycia, Lapkr.

VIETOS ŽINIOS
RADIUMO DAŽŲ 
IŠRADĖJAS MIRĖ NUO 
SAVO IŠRADIMO

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6-ta kuopa rengia la

bai šaunų koncertą nedėlioj, 18 lap- 
kričio-Nov., L. T. Namo svetainėj. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. • Progra-

^IOJ SUBATOJ 
ĮVYKSTA!

Į BAZARAS APGYNIMUI 
f DRG. SHIFRINO

Tai bus visų darbininkų 
remtinas vakarėlis, kurį rengia 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17-ta kuopa. Progra
ma bus muzikaliai labai stip
ri. Dainuos Aido Choras; A. 
Kazlauskiūtė skambins piano 
solo; grieš Baltrukevičiaus 
studijos smuikų orkestrą; ti
kimasi, kad K. Menkeliūniūtė 
su F. Stankūnu dainuos due
tą; taipgi dainuos Pažere^ckas 
su Velička. Marytė • Vaice- 
kauskiūtė jau kepa lietuviškus 
ir amerikoniškus pyragus tam 
vakarūi. ' Taigi, visi stengkitės 
būt. ' •

SĖKMINGAS MOTERŲ 
MITINGAS

Praeitam utarninko vakare 
įvyko labai sėkmingas moterų 
mitingas, surengtas pasidarba
vimu vietinės Darbininkių Su
sivienijimo Pirmos kuopos. 
Mitinge buvo skaityta Dakta
ro Kaškiaučiaus paskaita mo
terų ir kūdikių sveikatos klau
simu. Nesant pačiam dakta
rui, paskaitą skaitė drg. Klu- 
činienė, kuri savo užduotį at
liko labai sėkmingai. Jos pui
ki kalbos išraiška, intonacija 
darė įspūdį, lyg kad tai būtų 
jos pačios mintys, rūpestingai 
sutvarkytos, kurios buvo dės
toma paskaitoje. Pageidauja
ma, kad drg. Klučinienė pra
dėtų pasirodyti dažniau mūsų 
viešuose parengimuose; ji su- 
gabumų ganėtinai turi, tik rei
kia daugiau drąsos.

Paskaitos turinys: būsimos 
ir esamos motinos ir kūdikio 
sveikata. Dr. Kaškiaučiaus la
bai aiškiais ruožais nušviečia
mai kaip motinos turi save už
silaikyti, idant jų kūdikiai bū
tų sveiki. Labai tankiai mo
tinos per savo nepaisymą arta 
nežinojimą sunkiai susargdina 
kūdikį. * Taipgi nurodo, kokią 
blėdj motinos 'daro savo kū
dikiams, duodamos visokį 
jiems netinkamą maistą bei 
gėrimą. Kūdikiams ligi trijų 
metų amžiaus reikia atsargiai 
parinkti tinkamas maistas. 
Virš trijų metų amžiaus kūdi
kio viduriai jau 
jėgti suvirškyt ir 
nį maistą.

Paskaita įdomi 
labai naudinga; 
kolonijose moterys turėtų pasi
naudoti.

Pranešimuose buvo skelbia- 
,ma, kad vyrai nebus į svetai
nę, laike paskaitos, įsileidžia
mi, taip ir prisilaikyta. Mote
rų mitinge dalyvavo apie porą 
šimtų. Tokis didelis ir entu
ziastiškas vienų moterų mitin
gas parodė, kad moterys mo
ka tinkamai įvertinti joms ski
riamas pamokas. ,»

Po paskaitai trumpai kal
bėjo d. K. Petrikienė. Ji savo 
kalboje nurodė svarbą mote
rims dalyvauti panašiuose mi
tinguose ir visam darbininkiš
kam judėjime. Susirinkusios 
vienbalsiai išreiškė pageidavi- i 
mą daugiau panašių mitingų. ] 
Mes turime savo eilėse porą 
slaugių (norsių) ir pasitikiu, 
jog jos neatsisakys reikalui 
esant patiekti po prelekciją

- Vakar vakare atsidarė ba- 
zaras Brownsville Workers 
Centre, 154 Watkins St., 
Brooklyne; bazaras tęsis dar 
šiandien, šeštadienį ir sekma
dienį. Visas jo pelnas eis by
lai drg. Shifrino, kuriam grę- 
sia kalėjimas iki gyvos gal
vos.'

Shifrinas buvo kovojantis 
veikėjas žydų krautuvių tar
nautojų unijos, šeši ginkluoti, 
socialistinių vadų pasamdyti, 
galvažudžiai užpuolė Shifri
ną; .prispyrė jį prie sienos ir, 
išsitraukę ilgus .peilius, taikėsi 
jį nudurt. Bet Shifrinas, bū
damas. didelis ir drūtas vyras, 
besigindamas, kišeniniu peiliu
ku pataikė 
užpuolikų ; 
nėję mirė; 
patrauktas 
žmogžudis.

į šoną vienam iš 
tas paskui ligoni- 
o Shifrinas tapo 

teisman, kaipo 
Nors policija ir

keli pašaliniai žiūrovai liudijo, 
kad ant jo 
žmogžudiškas 
kad jis, todėl, 
gintis, tačiaus

buvo padaryta 
užpuolimas ir 
buvo priverstas 
teismas

Shifriną po $15,000 
kaipo antro laipsnio

laiko 
kaucija, 
žmogžu-

i pardavi- 
Forward” 

kad

pradeda pa
klek stiprės-

ir moterims 
ja ir kitoje

.Socialistiniai unijų 
kai ir jų organas “ 
deda visas pastangas, 
Shifrinas būtų padėtas visam 
amžiui į kalėjimą. Iš pra
džios tie gaivalai stengėsi, 
kad Shifrinas būtų nužudytas 
elektros kedėje. Bet už Shif
riną yra tokių svarbių liudy
tojų, jog nei kapitąlistinis teis
mas nedrįsta skirt jam mirties 
bausmės. Tačiaus, jeigu ne
bus dedama didžiausių pa
stangų, kad legaliai apgint 
Shifriną, tai jis gali gaut ka
lėjimą iki gyvos galvos.

Iš to suprasite, kokiam svar
biam rei]kalui yra suruošta 
minėj-aš bazaras.

PYPKE UŽMUŠĖ
DRAUGĄ

Prieš pat prezidentinių rin
kimų dieną smarkiai susiginči
jo du brooklyniečiai Peitro 
Potto ir Joseph Manzo, vienas 
stodamas už Smithą, kitas už 
Hooverį, kaipo kandidatus į 
prezidentus. Potto užsimojo 
Manzui kumščiu, o Manzo’as 
užsimojo jam pypke. Pypkės 
cibukas trūko, o galvutė patai
kė tiesiog Potto’ui į akį. Iš
mušus akį, užsinuodijo Pot
to’ui kraujas, ir jis mirė ligo
ninėje. Manzo’as gi tapo 
areštuotas, kaipo žmogžudis, 
ir teisme karčiai verkė, kad 
tas ginčas privedė prie mir
ties jo artimą draugą, su ku
riuo draugavo per 22 metus.

Nei vienas nei kitas nebuvo 
Amerikos piliečiai, taigi savo 
balsu nebūtų galėję pagelbėt 
nei Smithui nei Hooveriui.

DAVĖ PAČIAI NUODUS 
VIETOJ VAISTŲ

sa-Už bandymą nunuodyt 
vo pačią Henry Donner, namų 
maliavotojąs, 1,173 52nd St., 
Brooklyne, būsiąs nuteistas vi
sam amžiui kalėjimo. Kuo
met jai .skaudėdavo galvą, jis 
duodavo^ kaipo vaistą, nuodin
gas stricfynino sulfato piliukeS, 
Kuomet nuo to ji rimtai apjš savo plataus patyrimo svei-|si ir buv0 nuvežta j ligoni. 

katos klausime, o vietine Dar- - - - - -
bininkių Susivienijimo kuopa 
visuomet pasirengusi būti va
du tame darbe.

Lisistrata.

nę, tai daktarai surado, kad ji 
buvo nuodijama. į. '

KAS NUŠOVĖ
MILIONIERIŲ GEMBLERĮ 
ROTHSTEINĄ?

IŠSĖDĖJO 10 DIENŲ 
UŽ LAPELIŲ DALINIMĄ

Paleistas iš kalėjimo Joseph 
Katz, narys Jaunųjų Darbi
ninkų (Komunistinės) Lygos, 
kuris buvo nuteistas už dali
nimą lapelių tarp streikuojan
čių skalbyklų darbininkų 
Bronxe. Jis kalėjime išsėdėjo 
10 dienų, žąmojo teismo tei
sėjas Glanzmyer atsisakė duot 
Katzųi j lejdimą 
Htigštesbj ‘tteimią 
mes pakeitimo.

apeĮiuot 1į 
delei * baus-

New Yorko District Attor
ney Banton žada palikt be 
bausmės bile kriminalistą, ku
ris jam pasakys, kas nušovė 
Arnoldą Rothsteiną, milionie- 
rių gemblerį. Spėjama, kad 
to darbo atlikt nuėję keli vy
rai į • Rothsteino kambarius. 
Nežiūrint, katras iš jų paleido 
kulką j Rothsteįjaą, visiems 
gręsia, mirties bausmė, kaipo 
dalyvavusiems toj piktadarys
tėj. . Tačiau, jeigu kuris iš 
dalyvių išduos'šoviką, tai tam 
bus dovanota bausmė.

IŠradėjas rąd,iumo dažų Dr. mos išpildyme dalyvaus geriausi ar- 
Sabin A. von Sochocky mirė tįstai, 
nuo savo paties išradimo. Tais1 Sab~h?usk*s-~iš 
dažais daugiausia 
laikrodžių lentelių numeriai, 
taip kad ir tamsoje galima 
matyt, kuris laikas. Bedarant 
bandymus su radiumo me
džiagomis, jų dalelės pateko 
į išradėjo kraują ir buvo jo 
mirties priežascia.

Nuo laikrodinių -radiumo 
dažų mirė kelios npoterys dar
bininkės, kurios, bepiešdamos 
jais laikrodžių numerius ir lie
žuviu bevilgydamos šepetukus, 
užnuodijo šau kraują, dirbtu
vėse United 
Korporacijos, iOrange, ‘N. J. 
Pernai kelios 
vojingai nuo 
užvedė bylą prieš korporaciją. 
Korporacijos viršininkai be 
teismo su jomis susitaikė; 
joms buvo užmokėta po $10,- 
000 ir dar korporącija sutiko 
mokėt po $600 metinės pensi-

kaip tai. žymus dainininkas 
i Worcester, Mass., 

K. Bolys iš So. Bostono, I. Kubiliū-. v. i n., noiys is oo. nostono, i. jvuoniu- 
piesiama I nas iš Mattapan, Mass., vietines Be-

neviČiūtės,' Potsus, Zabarauskiūtė ir 
Liučsybės Choras. Taipgi dalyvaus 
ir seserys Pauliukoniūtės iš Haver
hill, Mass. Kaip matote, tai šis pa
rengimas bus tikrai puikus, tat ne
praleiskite progos, . atsilankykite. 
Gražios dainos ii’ muzika suteiks pil- 
niausį pasitenkinimą. Įžanga, paly
ginus su programos turtingumu, vi
sai maža, tik 50c '

Rengėjai.
(274-275)

darbininkės, pa
to apsirgusios,

ROCHESTER-,. N. Y.
A.L.D.L.D. 50-tos kuopos susirinki

mas buk utarninke, 20 lapkričio, 7:30 
vai. vakare. Taipgi sykiu bus lai
koma ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopos susirinkimas. 
Draugai ir draugės, malonėkit da
lyvauti susirinkime, nes turime svar
bių reikalų aptarti.
/ Sekr. J. Evans.

x (274-275)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Darbininkų Progresyvia 

Kliubas rengia linksmą vakarėli ne- 
delioj, 18 lapkričio, Kliubo kamba
riuose, 69 S. Park St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Kviečiame visus atsilanky-

Rengejairi
(273-274)

ti.

DETROIT, MICH.
Teatras, Dainos, šokiai

Nedėlioję, November 18 d., 1928 
m., bus Detroito žiediečių-jaunuolių 
teatras su koncertine progarama ir 
šokiais, I. A. S. didžiojoj svetainėj, 
24th St. ir Micihigan Avė. Pradžia 
6:30 vai. vakare, ■ nė vėliau!—Bus 
perstatyta du veikalėliai: “Nusigink
lavimo konferencija,” ir “Jono Lai
mė.”— Lošime dalyvauja Amerika, 
Francija, Anglija, Italija, Japonija, 
Šveicarija, Lenkija ir fašistine Lietu
va, t. y., “Voldemaras” su “Pilsud
skiu.” Apart to, bus daug muzikos 
ir dainų. Paskui angliški ir lietu
viški, šokiai prie geros muzikos. 
Įžanga tik 50c, vaikams dykai. Vi
sos ir visi nepraleiskite progos, nes 
retai kada būna tokie parengimai, ir 
užtikrinam, kad visi bus užganėdinti.

A. ž. V. D. Komisija.
(272-274)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, 'arba ramiai 
skaityti.—Sykį atsilankę, persiti 
šit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
. J. MARČIUKIENĖ

Savininke

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y. r '

, i JUNIPER 7646 ;

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS

■ 65-23 Grand Avenue •
MASPETH. ISi. Y.

t 'J®

Tek, Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ f 
LIETUVIS DENTISTAS T
X-Spindulių Diagnoza K

(Priešais “Bridge Plaza” |
221 South 4th Street •

Brooklyn, N. Y. r 'Ai*J
VALANDOS: i J L

10-12 prieš, piet; 2-8 po piet, f įt 
Ketvergais ir subatomis iki 6 ■ ” 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

NEWARK, N. J.
Newarko Lietuvių Draugijų Prieš- 

fašistinio Susivienijimo susirinkimas 
įvyks šios pėtnyčios vakdrn, 8 vai., 
j 4 /» i •   i i... ? y ? '" i n / j
New York Ave., Newark, N. J.

Visi} delegatų ir delegačių privalu
mas yra atsilankyti Į šį susirinkimą, 
nes yra daug svarbių reikalų, ku- 

radiumo I Tiuos būtinai ir greitai reikia aptar- 
I ti ir sutvarkyti veikimą šiam sezo- 
j nui.

. 1 blvn V d, rVcl J <1, O VdJ.j

JOS toms darbininkėms, kol tik į# y. j# dieną lapkričio, po num., 180
jos gyvens; bet, suprantama, 
jų ąm žilis trumpas, nes nėra 
galimybės ištraukt iš jų krau
jo pragaištinguosius 
nuodus.

Radiumo dažų išradėjas Dr. 
Sabin A. von Sochocky buvo 
46 metų amžiaus; gimęs Aust
rijoj ir baigęs mokslą Mask
vos Universitete. Jo draugas 
Dr. Ed. Lehman mirė ketveri 
metai atgal, kaipo pasekmė 
bandymų su radiumo dažais.

PASIRANDAVOJA puikus kamba
rys. Yra elektra ir kiti paranku- 

mai. Matyti galima nuo 5 iki 8 
vakare. Atšišaukit po No. 
Scholes St., kampas Lorimer St., 
nais tropais, Brooklyn, N. Y.

(273-274)

vai.
47 

vie-

Tel., Triahgle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Komitetas.

REIKALAUJA ČIEPYT 
VISUS ŠUNIS NUO 
PASIUTIMO

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D., L.D.S.A. ir D. Partijos 

nariams pranešame, kad bendras' vi
sų narių susirinkimas bus petnyčioj, 
16 lapkričio, d. Miliausko kamba
riuose, 118 Walnut St., 7:30 vai. va
kare. Visi tų kuopų nariai atsilan- 

.kykite, turime svarbių reikalų. Taip
gi 
V.

turėsime nors sykį užbaigti A. Ž.
Draugijėlės klausimą.

Komisija.
(273-274)

PAJIEŠKOJIMAI

New Jersey žemdirbystės 
komisijos profesorius Fr. G. 
Hely.ar sako, kad visi šunes tu
rėtų būt čiepijami nuo pasiu
timo. Jau senai yra išrasta 
sėkmingi tam čiepai; bet 
žmonės kažin kodėl abelnai 
yra priešingi čiepijimui savo 
šunų; o pasiutę šunes kas me
tai aprieja nemažą skaičių j 
žmonių, ypač gi Vaikų, kurie] 
daugiausia žaidžia su šunimis.!

WILKES-BARRE, PA.
Visus lietuvius darbininkus kviečia

me atsilankyti į mokyklą nedėlioj, 
18 lapkričio,* po , No. 206 S. Main 
St., 10 vai. ryte, 
tik prasideda, 
marksizmą 
rašybos, 
kyti

PRANEŠIMAS
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 sūnų 
ir dukterį.

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

270-79

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveik
slus įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir

' krajavus ir su
daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai
šiuo adresu:

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS STOKĖS
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.
■—v

■te

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

$30,000 VERTĖS 
BRAVORĖLIS

Oceanside, pong Islande, 
policija užklupo degtines bra
vorėli, kurio mašinos ir kiti i- 
taisymai esą verti $30,000. 
Suimta ir 300 galionų mūnšai- 
no raugo.

SUDEGĖ DU 
DARBININKAI

Per gaisrą 6-ių augštų fabri
ke Epee’Trading Kompanijos, 
71-73 Irving St., Brooklyne, 
sudegė du italai darbininkai.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 13-8 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus petnyčioj, 16 lap
kričio, po No. 7042 Link Court, 8 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti.

Org. P. Cibulskis.

BROOKLYN, N. Y
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

ekstra susirinkimas įvyks penktadie
nyje, 16 <1. lapkričio-Nov., “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten. Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 7:30 vai. vaka
rė.

Bus
Kalas.

svarstoma namo pirkimo rei-

Sekr. A. Deikus.
. f

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Sietyno Choras laikys ekstra dav- 
nų pamoką panedėlyj, 19 lapkričio, 
Jurginėj svetainėj, 180 New York 
Avė. Visi nariai turite atsilankyti, 
neš turime gerai ‘ prisirengti prie 
koncerto.

Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus pranešimas P. O. V. Ben

dro Komiteto delegatams. Draugai, 
laikytam susirinkime 7 lapkričio li
ko padarytas tarimas, kad susirinki
mai būtų atidaromi lygiai 8 vai. va
kare ,nepaisant kiąk delegatų bus. 
Todėl vįsi įsitėmykitę tai ir lankyki-
tės laiku, nes dabar nebus laukianįa 
iki 9, kaip pirmiau būdavo. Kuopis 
irgi turi paraginti savo delegatus, 
kad jie lankytų susirinkimus paskir
tu laiku. Bendro Komiteto susirin
kimai atsibūna kas (pirmą ir trečią 
seredą, Liaudies Name, 1214 Spring 
Garden St., 8 vai. vakare.

Komitetas.

Pamokų sezonas 
Pradėsime studijuoti 

ir lavinsimės lietuvių 
Tat nepamirškite atsilan- 

iš visos apielinkės.
Komisija

(273-274)

PARDAVIMAI
%

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 1.7 kuopa rengia drau- 

! gišką vakarienę, subatoj, 17 d. lap
kričio, 7;30 Vai. vakare, savuose 
kambariuose. Tikietus išanksto ga
lima gauti pas rengimo komisijos 
narius—K, Nąvarą ir S. Garbačaus- 
ką.

A.L.D.L.D. 17 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 18 d. 
lapkričio, 10 vai. ryte, savuose kam
bariuose. Visi nariai pribūkit ir at
siimkit knygas, kurios yra prisiųs
tas. i Taipgi atsiveskit naujų narių 
prirašyti prie kuopos.

S. Garbačauskas, Raštininkas.
(273-274)

LAWRENCE, MASS.
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 St., Drau- 
gės-ai, stengkitės visi būti šiame su* 
sirinkime, nes daug turime svarbių 
tairimų ,taipgi balsavimo C. K. blan
kas. Jau yra prisiųstos naujos kny
gos “Argentina ir Ten Gyvenanti 

' Lietuviai.” Ir yra kviečiama naujų 
I narių- ateiti prisirašyti prie šios 
draugijos, o knygų turėsite iki va
liai ,tik reikia netingėti skaityti.

Sekr. M. S.
(272-274)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių Sekcijos 9 kuopos susi
rinkimas bus panedėlyj, 19 lapkri
čio, naujoj vietoj, Kliubo name, 1011 
Fairmount Ave. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi nariai ateikit/ turim 
■svarbių reikalų, Taipgi yra blankos 
įcentro viršininkų balsavimui. Kurie 
turite paėmę blankas, malonėkit su
grąžinti.

Sekretorius.
(273-274)

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

susirinkimas bus nedėlioj, 18 lapkri
čio,; I. A; S. svetainėj, 24 ir Michi
gan Ave. Pradžia 10-tą vai. ryte. 
Draugai ir drauges, ateikite į šį su
sirinkimą, yra svarbių reikalų aptar
ti. yra atėjus nauja knyga, kurią 
galėsit gauti. Tai šiemet bus' jau 
trečia knyga. Todėl mūsų s privalu
mas pasidarbuoti, atsivesti naujų na
rių prirašyti į kuopą, kad ir ateity 
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” subatoi, 
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
vauki!;.

5-to Rajono Organizatore.
(272-274

PARSIDUODA restoranas, prie lai
vų stoties, geras biznis. Taipgi 

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHJRURGA8 

Bpecialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnoze h 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tar* Park ir Lexington Avenues

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

REIKALAVIMAI
REIKALINGA ant stalų patarnauto
ja lietuvių restaurante. Patyrimo 

nereikalinga. Jei rasis norinčių pa
tapti partneri u-pusininku su manim, 
nariai priimsiu, nes vienam sunku 
apsidirbti.—840 Grand St., Brooklyn,

(272—279)

Pranešimas 
Publikai 

kad

Mollyn’s Barber Shop„
BEAUTY PARLOR 

persikelia į naują vietą—nuo 463 
Lorimer St., skersai gatvę, ant 
ŲRAND ST., antros durys nuo 

Lorimer St., šalia aptiekos.

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $L0.00, dabar bus 

.už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
PUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

't

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

1 elephone, Greenpoint 2320L GARŠVA

PARSIDUODA grosernė ir delikate- 
sen už pigią kainą. Atšišaukit po 

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

Grabonus - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.
_ Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
į

Kiekvienas dš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės? šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai.' ' Mūstį žnlonės taip, pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieh4 ligą. Žinddamas! tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus.’ GaĮima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.0(Mr ųž daugiau.
Apynių i ) >’ ■ ■■ Į
Aviečių uogų 
Ani žiu sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žieaų 
Badijonų 
Čepronėlių '■
Čobrių 

hCyičių
Dobilų . f ,
Daržų našlelių 1
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilu .
Garstyčių ,

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

Petras Kundrotą
. • * Ph. G. Vaistininkas

229 R«dford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
iPhone, Greenpoint 1017, 1860-1114

j ? • 'l Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
Remunilią 
Seneso plokščiukią 
šal mėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų dėvynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




