
Sovietą Sąjungoj Gy 
vuoja Negrą Kolonija Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis
NEW YORK.— Otto Hali, 

nacionalis organizatorius 
negrų departmento Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jos, kuris tik ką sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos, sako, kad 
jis aplankė negrų koloniją 
Kaukaze.

Jis išbuvo tris metus So
vietų Sąjungoj, studijuoda
mas problemas nacionalisti
nio judėjimo pavergtųjų ra
sių ir kolonijų žmonių po 
imperializmo letena. Jis, 
keliaudamas po Rusiją, už
tiko negrų koloniją, kuri‘Belmont apskrity už komu- 
buvo Rusijoj per suvirš 300' nistų kandidatus paduota 

302 balsai laike prezidenti
nių rinkimų, 
išmesti del 
priežasčių.”

metų. Dabar ta kolonija 
yra dalis Kaukazinės Sovie
tų Respublikos, kuri yra 
maža autonominė respubli
ka prie Juodųjų Jūrų.

Ten yra 600 negrų šeimy-, • v* 1 • • r” r\ l
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*1 J A IMMI

•SS

Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jus Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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Belmont Apskrity Mainieriai 
Balsavo už Komunistus
BRIDGEPORT, Ohio. —

Daug balsų 
“technikinių 

O kiek balsų 
Suvogta, tai nežinoma.

Laike mainienu streiko 
nų, iš kurių apie 50 dar yra tame apskrity streikieriai 
veik pilni negrai, o kiti ap-'buvo terorizuojami, 
sivedimu susimaišę su bal-! 
taisiais. < 
svarbiausia augina tabaką. ;

Nuo Rusijos proletarinės! 
revoliucijos jie pilnai daly-! 
vauja valdžioje. Keli kolo
nijos nariai užima augštas 
valdžioj vietas; nekurie įei
na į Visos Sąjungos Komu
nistu v

Brooklyn, N. Y., Panedėlis, Lapkričio (Nov.) 19 d., 1928
i__________________________ :__ L---------- _____________

Vestris Vyriausia Oficieris Prisipažino, kad 
Jis Neapžiūrėjo Laivo Pirm Išplaukimo
NEW YORK.— šeštadie

nį prokurorui Tuttle klausi
nėjant Frank Johnson, nu
skendusio laivo Vestris vy
riausias oficierius ir antras 
po kapitono Carey koman
davime laivo, pagalios prisi
pažino, kad jo buvo prieder
mė apžiūrėti, kad anglies 
sandėlių skylės (durys) bū-

Jie yra valstiečiai; j Ugfjįjįg NllŽlldŽ Ukllillb i ^ų uždarytos, užrakintos ir j . Įužpeččtytos ir kad jis neat-
į ką, kad Apsivesti su H.k0 .dait°, asmeniškai 

£7 w - pirma laivo išplaukimo is

Įužpeččtytos ir kad jis neat-
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Jo Žmona
Prieš kurį laiką ant vieš

kelio Daukšai—Mariampole

New Yorko prieplaukos.
Per pradarą anglies san

dėlio skylę dešlniam laivo 
šone, vanduo bėgo į laivą, ir 

| del tos priežasties laivas nu-Partijos Centralinį Į)aukšu kaitno laukuose ras-1 *
Komitetą. Pirma revohucį- įas nužudytas ir apiplėštas skendo, 
jos ta kolonija buvo palygi- 49 metų ūkininkas Kazys . : 
namai žemam kultūros laip- Novprmiqknq iš

Neturėjo mokyklų, Ii- kaimo padovinių valsčiaus." |užpečėtyti duris, n n t U 1 4- 11 f  .

J°hnson sakė, kad paliko 
iš Amališkiu laivo įlydei uždaryti ir

sny. . 
goninių ir kitokių moderni
nių parankamų. Prie So
vietų valdžios jie kultūriniai 
žymiai pakilo.

Negrų gentis atvyko iš 
šiaurinės Afrikos dalies, sa
ko Hali. Juos atgabeno 
turkai, kurie naudojo juos, 
kaipo pasamdytus kareivius 
bandyme pavergti gyvento- kuose-buvo“ nežinomo pikta- •nici !Z nnlznan P iri - <

Jis, pasiėmęs 300 litų, ke- į 
lėtą centnerių kviečių ir ak
selinę mašiną pataisyti, iš- 

; važiavo į Mariampolę. At
likęs reikalus tą pačią die
ną grįžo namo ir 4 kilom, 
nuo namų ant vieškelio Ma- 
riampolė-Daukšai prie Ply- 

Inių ir Daukšų kaimų lau-

užduotis pačiam apžiūrėti, 
ar visos anglies sandėlių ir 
kitos skylės bei durys užda
rytos.
Nesenai Paiapo Vyriausiu 

Oficieriu
Johnson sakė, kad jis ant 

laivų išdirbojl6 metų. Ant 
Vestris išdirpo tik kelis me

dausiu to lai-

KAUNAS.— Čia fašistų 
premjeras Voldemaras pa
reiškė buržujų žydų atsto
vams, kad greitu laiku Kau
no Universitete bus įvesti 
mokinimai žydų istorijos ir 
dabartines žydų kalbos.

Lietuvos fašistai puikiai 
sugyvena 
žydais.

su kapitalistais

O jo buvo I durų.

nesius, bet
vo oficieriu patapo tik pra
eitą penktadienį, diena pir
ma to laivo išplaukimo pas- 
kutinėn kelionėn.

•į’

Johnson toliaus paaiški
no, kad durys buvo uždaro
mos iš lauko pusės ir kad 
jų nebuvo galima uždaryti 
laivui išplaukus iš priežasr 
ties prikrautos anglies, kū
pi buvo apie tris pėdas virš

Lietuvos Miško Šmugel- 
ninkai Juokais 

“Nubausti” ■
________ L

“Lietuvos Žinios”

RIŠKŲ LAIVO VESTRIS JURININKŲ
Kapitalistinė Spauda Rengia Tam Dirvą Šaukdama: “Vest

ris įgulos Nariai Šaukiami Pasiaiškini, Kode! Jie Išliko 
Gyvi;”. Kompanija Kalta Del Suvėlavimo SOS

NEW YORK.— Kuomet 
taip vadinami “tyrinėtojai” 
laivo Vestris nuskendimo 
priežasties penktadienį dėjo 
pastangas, kad kaip nors 
padaryti sumoksią prieš 
didvyriškus Vestris jūrinin
kus ir suversti ant jų Kal
tę, tai tuo pačiu laiku nau
jos ir stebinančios informa
cijos, kurių “tyrinėtojai” 
negalėjo užgniaužti, parodė, 
kad Lamport ir Holt laivų 
kompanijos viršininkai pa
siuntė bevielinį pranešimą

______ L.
gras pečkūrys, tai ji ir keli ki
ti žmonės būtų žuvę. Ji vadina 
jį didvyriu. Abelnai laivo dar
bininkai kiek galėdami dėjo/pa
stangas patys gelbėtis ir kitus 
gelbėti. Bet nekurie New Yor
ko kapitalistiniai laikraščiai, 
rengdami sąmokslui dirvą, šau
kia didžiausiu antgalviu: "Ves
tris įgulos nariai šaukiami pa
siaiškinti, kodėl jie išliko gy
vi.”

Reichstagas Užgyrė
Kreiserio Budavojimą

Peršovė Pačią mž Rūky
mą ir Pats Nusižudė

spalių 
31 d. laidoj praneša, kad di
delė miško departmento by
la pasibaigė ir šmugelnin- 
kai, ,buvę 11 esantieji augsti .jaįvo Vestris kapitonui Ca- 
valdinmkai, kune, eme , ky- |rey ank-stį nedėldienio ryta, -■ Im/lri vadi h-Tnt-i I iArii v :

jus Kaukaze. Vėliaus tie 
vergai kareiviai atsigrįžę 
prieš turkus ir pagelbėjo 
gyventojams , juos išvyti. 
Negrai pasiliko apsigyventi.

Kuomet Hali aplankė 
juos, nekurie kolonijos na
riai nusistebėjo, sužinoję, 
kad yra negrų Jungtinėse 
Valstijose. Jie žinojo, kad 
yra negrų Afrikoj. Kuo
met Hali paaiškino, kaip A- 
merikoj negrai terorizuoja
mi ir išnaudojami, tai jų at
stovas prašė Halio parva
žiavus Amerikon negrams 
pasakyti: ■ “Vienatinis bū
das panaikinimui priespau
dos, kurią Amerikos negrai 
kenčia, tai įsteigti proleta
rinę valdžią Jungtinėse 
Valstijose.”

{domus Kankinimo Prietaisas

dario užpultas— apiplėštas 
ir nužudytas.

Nužudymo vietoj rasta, 
matyt, žmogžudžio paliktos 
vyriškos klumpės. Šios 
klumpės ir basų kojų pėdsa
kai padėjo išaiškinti, kad 
šią žmogžudystę įvykdė tar
nas 24 metų Antanas Mar- 
kevičžius iš anksto susita
ręs su velionio žmona — 
Magde Neverauskiene, kad 
paveldėtų Neverausko tur
tą ir paskui apsivestų su ja.

Markevičius ir Neveraus- 
ikienė suimti ir kaltais pri
sipažino.

BERLYNAS.— Penkta
dienį Reichstagas 255 bal
sais'prieš 203 balsus atmetė 
socialdemokratų demagogiš
ką įnešimą sulaikyti buda
vojimą 10,000 tonų kreise
rio. Astuoni atstovai susi? 
laikė nuo balsavimo.

Laike debatų komunistai 
atstovai aiškiai įrodė, kad 
socialdemokratai tokį dema
gogišką įnešimą patiekė su 
tikslu nukreipti atydą nuo 
komunistų dedamų pastan
gų visai sustabdyti karinių 
Jaivų budavojimą. s i

Komunistai buvo patiekę 
įnešimą išreikšti nepasitikė
jimą apšaugos ministeriui 
Wilhelm Groener, militaris- 
tui; jų įnešimas atmestas 
392 balsais prieš 65 balsus, 
penki. atsovai susilaikė nuo 
balsavimo. Socialdemokra
tai rėmė ministerį.

LOS ANGELES, Cal. — 
Supykęs ant savo pačios, 
kam ji rūko cigaretą, Ro
bert Johnson peršovė savo 
pačią ir vieną vyrą, kuris 
bandė jį nuraminti, o vė
liaus pats nūsižudė. Šovi- 
mas įvyko pačios tėvų na
muose.

šius ir leido naikinti /Lietu
vos mišką, kūne padarė di
delius nuostolius valstybei, 
vieni visai paliuosuoti be 
bausmės, kiti tik ant juoko 
po vieną menesį ir porą sa
vaičių nubausti. “Lietuvos 
Žinios rašo:

“Šiandie 12 vai. paskelb
tas teismo sprendimas: VI. 
Boginskis nubaustas 2 mėn. 
papr. kalėjimo, bet einant 
amn. įst. jam liko kalėti 1 
mėn. 2 sav„ b. Miškų d-to 
dir. p. W^itkus^-v. -dir.- p. 
Bagdonavičius ir p. Goro- 
deckis ein. 1928 m. amnest. 
įst. . nuo bausmės atleisti. 
Keras ir Ruzas išteisinti.

įsakydami jam atidėlioti 
siuntimą SOS (pagelbos 
šaukimosi signalą), kas bū
tų išgelbėjęs visus laive 
esančius žmones.

Valtys Buvo Kiauros
Kuomet pašaukti darbininkai 

liudijo, kad valtys buvo senos, 
supuvę, kiauros, tai prokuroras 

j Tuttle, "tyrinėtojas”, žiauriai 
juos klausinėjo vis ta prasme, 
kad pateisinti laivo kompaniją.

Pasitvirtino tas faktas, kad 
kapitalistinis teismas mano iš
teisinti kompanijos viršininkus 
ir sudaryti sumoksią prieš ne-

rr,. , , 1 . .v, t grūs ir baltus darbininkus, ku<^-Tie dalykai įskilo Jungti- met prokuroras Tuttle perskai- 
mų Valstijų distnkto pro- įg ,įr paėmė į rekordus laišką, 
kuroro Tuttle vedamam ty- • aplaikytą nuo Sir Harry Arm- 
rinėjime pašto mame, New j strong, Anglijos generalio kon- 
Yorke. Iš iškeltų į viršų | šulo New Yorke. Konsulas laiš- 
darodymu aiškiai buvo pa- .ke prižada Anglijos valdžios ko- 
rodyta, kad buvo kopija operavimą "iškėlime faktų tyri-
pranešimo, kurį kompanijos

Pjauna Arklius Laukuose ir 
Parduoda Jij Odas

.Netenka daug kalbėti apie 
blogus šiuos metus Lietu
voj. Sunkūs jie ūkininkams, 

i kurie* turi mokėti įvairius
XT . .. .. ... v „ mokesčius, sunkūs darbinin- 

kams> kurie vargiai gali ~ ..... tgauf sau darbo, kad užsi- 
dinys. Dar, is baudžiavos duonos kąsnį.

Tų ar kitų priežasčių dė
lei paskutiniu laiku pradėjo

muzėjuje gautas ^įdomus pa

Teisėjas Grasindamas Pa- 
liuosavo Tris Jaunuolius 

Komunistus.
laikų kankinti žmonėms 

. prietaisas, padarytas iš tge- 
ležies, į kurį įdedami rankų 
rodomieji pirštai, vėliau pri
sukamas straigteliu ir ka
binamas žmogus prie sienos 
ant gembės. Šis prietaisas 
gautas iš matininko B i Ka- 
minskio, kuris jį gavo Paši
lės dvare, Kražių valse., 

<Tauragės apskr.
1 Lietuvos fašistinė valdžia 

dabar turės progą panaudo
ti tą prietaisą kankinimui 
darbininkų.

PASMERKĖ merginą 
Už ŽMOGŽUDYSTĘ

■ FARMINGTON, Mo. — 
Ada Lee Biggs, 20 metų am
žiaus, iš Bismarck, Mo., ta
po pasmerkta ant dešimts 
metų į kalėjimą už nužudy
mą savo patėvio William 
Simpson, pereitą vasarą.

Ji tvirtino, kad jis išža
ginęs ją ir grasinęs padary
ti jai galą. Del to ji nužu- 
dė jį.

xvx xcvxx.. . WASHINGTON.— Trys
atsirasti blogų šios rūšies;jaunieji revoliucionieriai, 
nusikaltimo faktu, nešvariu kurie buvo suareštuoti uz da- 
darbu pelnyti sau kokį cen- gyvavimą komunistų demon- 
tą. Atsiranda pav. tokių stracijoj prie karo depart- 
žmonių, kurie nakties metu/^ento namų, penktadienį 
pjauna paliktus lauke, nors 
ir geriausius, arklius. Nu-f 
lupę odą parduoda.

Arklių vagiliai gyvų ne
turi kur parduoti. Arklį 
parduodant reikalaujamas 
arklio pasas, bet odą par-

buvo teisiami, vaikų teisme. 
Jie buvo įkalinti kartu su' 
29 komunistais, kurie dabar 
laikomi kalėjime. Teisėjas, 
grasindamas atskirti juos 
nuo tėvų ir net patalpinti 
pataisos namuose, pagaliosVV *• J'.ZVVMVVkJj K J V V v/ LVA > A * * #

duodant jis nereikalingas.! panaikino jų bausmę.
Spalių mėn. iš 24 j 25 d. 

Biržų valsčiuj, Aulių so
džiaus gyventojui M. Kregž
dei buvo iš lauko paimti ar
kliai, pavesti kiek toliau 
krūmuosna, užmušti ir nu
lupta oda. Tokiuose bloguo
se metuose ūkininkui netek
ti dviejų arklių reiškia kil
pa ant kaklo.

Washington.— Nekurie 
senatoriai reikalauja, kad 
Jungtinių Valstijų senatas 
tyrinėtų laivo Vestris nelai
mę.

Visi trys paliuosuoti . at
virai pareiškė teisėjui, kad 
turėjo teisę dalyvauti pro
testo demonstracijoj ir rei
kalauti paliuosuoti iš kalė
jimo John Porter,, kuriam 
primetama pabėgimas iš 
armijos, bet tikrenybėj jis 
yra pasmerktas kalėjiman 
už vadovavimą tekstiliėčių, 
streiko ,New Bedforde.

29 uždaryti komunistai, 
dar laikomi kalėjime, nusi
skundžia, kad jiems duodr 
supuvusį maistą.

nui Carey daug pirmiau, ne
gu jis pasiuntė SOS. ir kad 
jam buvo liepta < atidėti pa
gelbos šaukimą, ‘ kad kom
panijai nepadaryti nuosto
liu. Mat, ūž ątplaukimą 
laivams į nagelbą reikia at
lyginti.- Tuo pačiu sykiu 
kompanijos viršininkai in
struktavo kapitoną Carey 
susi siekti su tos nnčioš 

liucijos įstatymą, kuris visada arba visai išteisinda- kompanijos laivu Voltaire 
draudžia viešose mokyklose vo šmugelninkus arba labai (kuris niaukė i New Yorka 
dėstyti evoliucijos .mokslą, j lengvai (tik ant juoko) nu- iš Pietų, Amerikos) del pa-

J. P. Womack, mokyklų 
užžiūrėtojas, antradienį pa
skelbė, kad tasai įstatymas 
draudžia ir Websterio (ang
lišką) žodyną naudoti mo
kyklose, nes tasai žodynas 
apie evoliuciją taip sako: 

“Evoliucijos teorija, kuri 
taipgi apima žmogaus išsi
vystymą iš \ žemesnių gyvū
nų, yra paremta faktais, ku
riuos gausiai suteikia kiek
vienas biologijos mokslo 
skyrius.”

Tasai įstatymas draudžia 
mokyklose naudoti bile kny
gą, kuri mokina, kad žmo-

Anti - Evoliucijos Įstatymas
Draudžia Naudoti Websterio išlaidos uždėtos ant

Žodyną Boginskio, Vaitkaus, Goro- 
deckio ir Bagdonavičiaus 
Civiliniai jiešk. atmesti.”

Lietuvos dabartinė fašis-LITTLE ROCK, Ark. —
Nesenai Arkansas valstijos-tų. valdžia ir buvusios pir- 
fanatikai pravarė anti-evo- i mesnės kraugerių valdžios 
liucijos įstatymą, _ ___ ____ ILLY—L.

bausdavo. Mat, t šmugelnin- 
kai negali baysti šmugelnin- 
kų.

(Apie miško departmento 
viršininkų bylą nesenai bu
vo “Laisvėj” plačiau rašy
tą.)

DIDELE j. v. prekyba
SU PIETŲ AMERIKA

. WASHINGTON— Jung- 
tinių Valstijų prekyba su 
Pietų Amerikos šalimis sie
kia apie $2,000,000,000 į me
tus, pasak Prekybos De- 
partmento pranešimo.

p/us išsivystė ar kaip nors Amerikos imperializmas 
kitaip atsirado iš žemesnių vis giliau ir giliau įleidžia 
gyvūnu,' o mokytojams šaknis Lotyniškoj Ameri- 
draudžia paaiškinti, kas tai koj. Dabar npt randama
yra evoliucija; „ r reikalas pasiųsti, išrinktą 

prezidentą Hooverį apžiū
rėti Amerikos kapitalistųMęxicb City.— * Ketvirta- ,

dieni prasidėjo ęia konfe- interesus Lotyniškoj Ame- 
renciia, / kurioj dalyvauja 
darbdavių atstovai ir gelto
nieji darbo unijų vadai, pir
mi ninkau i a/nt nesenai iš
rinktam Meksikos preziden
tui Gil. Svarsto sumanytus 
valdžios darbo įstatymus.

Prekybos Departmentas 
sako, kad per pirmąjį ber- 
tainj šio šimtmečio Jungti
nių Valstijų prekyba su Pie
tų Amerika labai smarkiai 
augo.

nė-gelbos, kad komnaniiai 
reikėtų panešti iškąšcių del 
gelbėjimo.

Keturi įgulos nariai nusken
dusio laivo penktadieni buvo 
klausinėiami. Juos žiauriai 
klausinėio tas pats tyrinėtojas, 
kuris diena pirmiau kuošvel- 
niausia klausinėjo turtingųjų 

išgelbė-

Gatvėj Moteriškė Su Kū
dikiu

KAUNAS.—' Spalių 24 d. 
Zanavykų gatvėj rasta gu
linti susirgus moteriške su 
1 metų kūdikiu, kuris padė
tas prieglaudon, o moteriš
kė (J. šastauskienė) raudo
no kryžiaus ligoninėn.

Aktore žuvo Išsišovus Re
volveriui Ant Scenos

ABILENNE, Tex.— Po
nia Gene, Gladstone, 42 me
tų amžiaus, aktorė, trečia
dienio vakarą per klaidą 
nusišovė ant scenos. Sako
ma, ji manė, kad revolveris 
neužtaisytas.

nejime.
__Konsulas varde savo.valdžios 
patarė, kad būtų paskirta lai
vininkystės ekspėrtų komisija 
"pagelbėjimui valdininkams jų 
tyrinėjime.” Jis rekomendavo, 
kad komisija būtų sudaryta iš 
dviejų žmonių: kad vieną pa
skirtų Tuttle, o kitą Lamport 
ir Holt kompanija.
Radio Operuoto]as Baugi

namas, kad Nepasakytų 
Teisybes

Kuomet vienas »Vestriš rądio 
operuoto j as, Charles Verchere, 
18 metų, buvo klausinėjamas 
penktadienį prokuroro Tuttle, 
ar buvo pasiųstas koks nors 
pranešimas pirma pasiuntimo 
SOS, tai vaikinas baimingai at
sakė : \

"Taip, pranešimas buvo: > 
‘Mums gal reikės pagelbos’/’

Klausinėjant jį per kokią va
landą jis vis pasakojo, kad vi
sai mažai atmenąs, kaip ten 
buvo. Jo gaišavimas atsakinėt 
jime į klausimus ir jo nuolati
nis žiūrėjimas į teismo užpaka
lį pagalios iškėlė kaltinimą, ,

Į nasažierių, kurie tapo 
Iti..

"Tyrinėtojų” tikslas 
matomas: sudaryti 
prieš darbininkus, kurie darba- kad detektyvas, matomai Lam- 
vosi ant laivo Vestris, ir ištei- port ir Holt kompanijos, pada- 
sinti Lamport ir Holt kompani- vinėjo jam atsakymus signalais, 
jos viršininkus ir Jungtiniu i Kuomet tas buvo susekta irvai- 
Yalstiiu ir Anglijos laivininkys-'kinas nebegalėjo gauti signalų 
tės viršininkus, kurie per savo nuo to žmogaus, jo atsakymai 
kriminališka apsileidimą leido buvo vis labiau migloti ir niig- 
blogoj ’padėty esančiam laivui loti, ir pagalios prokuroras jį 
išplaukti iš porto ir kurie tuo paliuosavo. - 
būdu yra' atsakomingi už nelai
mę ir gyvasčių žuvimą.

Sumoksiąs Prieš Negrus 
Darbininkus

Laivo Vestris viršininkai bu
vo palikę negrus darbininkus 
laivo dugne ir jiems nepranešė, 
kad laivas skęsta ir kad jie turi 
gelbėtis. Kapitalistinė spauda, 
rašydama apie išgelbėtų pasa
kojimus, šaukia, būk negrai 
"mėtę iš valčių” moteris ir vai
kus, kad patys galėtų išsigelbė
ti. Bet daugelis išgelbėtųjų 
tvirtina, kad negrai didvyriškai 
pasielgė, sumaniai; valdydami 
valtis ir gelbėdami plaukiojan
čius ant vandens, 
gras, Lionei i Licorish, valtimi 
išgelbėjo net 2Q žmonių. Išgel
bėta moteris Batten pareiškė, 
kad jeigu ne Gerai Burton, ne-

aiškiai 
suokalbį

Vienas ne

Privatiškam pasikalbėjime 
Verchere prokurorui sakė, kad 
diena pirm nelaimės praneši
mas buvo pasiųstas: Mums gal 
reikės pageibos”. O liūdininko 
kėdėj klausinėjamas jis užgin- 
čino, jog jis nieko nežinąs, ne
atsimenąs apie tokį pranešimą.

Kompanijos detektyvai jį 
grasino, kad jis neišsiplepėtų.
Jūrininkams Uždraudė Kal

bėtis su Reporteriais
Kompanijos viršininkai už

draudė Vestris išgelbėtiems ju
rininkams kalbėtis su reporte
riais. Jie laikomi Seamen's 
Church Institute po detektyvų 
priežiūra. Kompanija grasina 
išmesti juos iš darbo, jeigu jie 
pasakos. Ir jurininkai bijo to, 
nes tūkstančiai jurininkų yra 
be darbo New Yorke.
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UETUVOS KOMUNISTU PARTIJOS

10 metų atgal, rugpjūčio mėn. ,nį judėjimą ir pradeda varžy- 
1918 metais, Lietuvos ir Balt-'tis su liberalais (demokratais) 
gildijos Social. Demokratų Dar- j 
bininkų Partijos pasitarimas • 
priėmė Lietuvos ir Baltarusijos! 
Komunistų Partijos vardą. 1920 Į 
metais rudenį tas vardas buvo 
pakeista^ Lietuvos Komunistų 
Partijos vardu.

1918 metais rugpjūčio mene- lde rj§a Lietuvos darbininkų ko- 
sy dar nebuvo pilnai įsikūrus Įva su vjsos Rusijos revoliuci- 
komunistų partija. Ji tuo me- nju darit>ininkų judėįimu, ir se- 

•tu vien rinko įvairias komunis- nų vadų> kurie. rūpinasi LSDP 
tines ir komunistams artimas ateitį vis labiau rišt su tautiniu 
organizacijas į^ vieną partiją, 'judejimu ir eina prie sudarymo 
Bet jau rugpjūčio mėnesy CK piataus “pirmeivių” bloko prieš 
turėjo artimesnius rysiu* o,........... m . .
įvairiomis taip vadinamos pir-1 
mos okupacijos vietomis, tai1 
yra su Vilniaus, Kauno, Suval- Įpontika. Tai taip vadinamoji 
kų ir dalinai Gardino guberni- ;1906—1907 metų Vilniaus opo- 
jomis. Rugsėjo mėnesy įvyks- zjcija. Vilniaus opozicija kovo
ta pirmoji Lietuvos komunisti-| ja prieš CK social-patriotizma, 
nių organizacijų konferencija. prieg Cr nusistatymą eit bend- 
Nofs joje dalyvauja ir atstovas ru bloku su lietuviškais libera- 
iš Vilniaus, bet jis dar neturi iajs per 
ryšių su CK. Ta konferenci- 'Dūmą

į ir klerikalais del vadovavimo 
j tautiniame judėjime.' Autorite- 
itas senų vadų miestų organiza- 
[cijose (ypač Vilniuj) smarkiai 
Į krinta, prasideda kova tarp in- 
ternacionalistiniai nusistačiusių 
partijos narių darbininkų, ku-

rysius su RierikaiuS. Ta kova iššaukia 
; susidarymą LSDP eilėse opozi
cijos prieš CK ir visą partijos 

Tai taip vadinamoji

is Vilniaus, bet jis dar neturi lais per rinkimus į Valstybės 
ryšių su CK. Ta konferenci- jDūmą ir kitais klausimais. 
Ja apėmė įvairias Kaunijos irt Nors Vilniaus opozicija nebuvo 
’Suvalkijos komunistines orga- | bolševistine, bet ji jau krypo į 
nizacijas ir nutarė pasivadint 'bolševikų pusę ir simpatizavo 
Lietuvos Komunistų Partija. .Rusijos bolševikams. Vilniaus 

visos organizacijos už po- Bundas vadino Vilniaus orga- 
dalyvauja bpnd-, nizaciją del tų simpatijų ir ypa

tingai del kovos prieš Bundo 
oportunizmą bolševistine.

1907 metais VII suvažiavi
me seni social-patriotiniai va
dai (Kairys, Janulaitis ir kt.) 
gavo didelį smūgį. Iš LSDP 
programoj buvo išmesta fede-

Tulas Amerikos lietuvis, juk tai nemenkas dalykas 
kuris pasirašo V. M. Klau- tokiai šalėlei, kaip Lietuva. 

Žiniose” Amerikos socialistai k^lba 
(lapkr. 2d.) kalba apie ga- apie Balutį, kaipo apie Sme- 
limybę Lietuvos vyriausybei tonos politikos atstovą, ta- 

čiaus pusėtinai mandagiai.
Nei iš socialistų, nei iš 

klerikalų pusės, supranta- 
įma, nebus jokio rimtai or
ganizuoto ir sėkmingo pasi
priešinimo prieš Smetonos 
paslo misijas.

Kur ponas Balutis susi
tiks tinkamą pasipriešinimą 
ir masinį lietuvių darbinin
kų atsakymą į paskoįos su
manymą, tai tiktai iš pusės 
darbininkiškai susipratusių, 
kairiųjų ir komunistų vado
vaujamų Amerikos lietuvių 
miniu, c

.Amerikiečių paskola kru
vinajai Smetonos šaikai tai 
reikštų tos šaikos stambų 
sudrūtinimą; tai reikštų 
naujas kančias, naujas žu
dynes, naujus kalėjimus są
moningiems Lietuvos darbi
ninkams ir valstiečiams, nu- 
sištačiusiems prieš fašisti
nius draskūnus.

Mūsų visų atsakymas į 
tokius Smetonos-Balučio 
planus turi būt ir yra:

Nei prakeikto cento Lie
tuvos darbo liaudies tiro
nams !

šalin fašistus ir jų agen
tus, kaip Lietuvoje, taip ir 
Amerikoje! j

sutis, “Lietuvos

darbininkai!
atsitikimai, įvykę 

(plačiųjų šilkų) na-

ros savaičių < 
rame Lietuvos ir Baltgudijos 
Komunistų Partijos suvažiavi
me (Vilniuj). Gruodžio mėne
sy L. ir B. K. P. jau stoja prie
šaky kovos prieš okupantus ir 
del Sovietų valdžios. Tai to
kia buvo, iš paviršiaus imant, 
LKP pradžia. Faktines (no 
oficialės) pradžios prisieina 
jieškot daug senesniuose lai- 

!' kuose. • ..
Septynesdešimtuose metuose 

mes matom Lietuvoj įvairius 
socialistinius ratelius, dažniau
siai, “narodnikų” krypsnio, 
šios rūšies rateliai buvo ir aš- 

t tuonesdešimtuose metuose. 1__
aštuonesdešimtuose metuose vis! 
dažniau ir dažniau pasirodyda- 

| vo jau marksistinio arba pu- 
siau-marksistinio tipo rateliai 
ir pirmos socialistinės organi
zacijos. 90-tų metų vidury pa
kyla visoj senoj Rusijoj darbi
ninkų judėjimas (streikai). 
Streikų banga pereina ir per 
Lietuvą. Seni social-demokra- 

; tų rateliai vis tampriau susiri
ša su darbininkų judėjimu. At
siranda daugiau " social-demo- 
kratinių darbininkų kuopelių. 
Tos kuopelės susilieja į nedide
les partijas. 1 gegužės dienoj 
1,896 metų įvyksta pirmasis L. 
S.D.P. suvažiavimas, o 1897 m. 
pirmasis Bundo suvažiavimas. 
Procesas gi LSDP kūrimosi ėjo 
dar iki 1896 m., būtent 1893— 
1896 metais. Dar iki įsikūri
mo LSDP kai-kurios Lietuvos 
s.-d. organizacijos atsiskiria 
nuo LSD? ir taip pat 1896 me
tais įkuria atskirų partijų, var
du Lietuvos Darbininkų Sąjun
ga. . Ji vėliau susijungia su 
Lenkijos s.-d. ir—sudaro Lenki
jos ir Lietuvos Social-Demokra- 
tų Darbihinkų Partijų. Iš jos 

v vėliau išsivystė Lenkijos Ko
munistų Partija. Ir likusioj 
LSDP daly nėra vienodumo. 
Kuomet viena dalis, kuri buvo 
labiau susirišus su miesto dar
bininkų judėjimu, linksta prie 
internacionalizmo, kita dalis ar
tinasi prie buržuazinio tautinio 
lietuvių judėjimo, dalyvauja ja
mb ir vis labiau krypsta į so- 

*cial-patriotų pusę. Social-pa- 
» triotai pilnai įsivyrauja LSDP 

eilėse 1901—1905 metais. 1905 
/ —1906 metų Rusijos revoliuci

ja suteikia didelį smūgį seniems 
LSDP vadams. Partijos apa-I 
člos (miestuose) įsitraukia į 

, bendru revoliucinį judėjimą, ve
damą prie proletariato hegemo- 

; nijos. Darbininkų reikšmė par- 
/ tijoj didėja. Tuo tarpu’ seni 

vadai. labinai mikrypsfa į' tautL

gaut vėl kokį milioną dole
rių paskolos iš lietuvių ame
rikiečių. Girdi,
“Taipgi sugrįžę iš Lietuvos pa
sakoja, būk' Lietuvos vyriau
sybė rengiasi prašyti paskolos 
pas Amerikos lietuvius. Man 
teko kalbėtis su grįžusiu Bos
tono lietuviu. Iš jo patyriau, 
jog šis gandas, pirm negu mus 
(amerikiečius) pasiekė, j buvo 
girdimas Kaune. Būk, Lietu
vos vyriausybė mananti už- 
megsti artimus santykius su 
Amerikos lietuviais ir tuo rei
kalu skiria Amerikon naują 
atstovą. To paskyrimo tiks
las būtų paskola, kuri anot p. 
M., yra būtinai reikalinga 
Lietuvai.”

V. M. Klausutis išsireiš- 
kia, kad Smetonos valdžia 
išmintingai padariusi, skir
dama savo ambasadorium 
Amerikai B. K. Balutį. 
Nes

“Tuo Amerikos lietuvių politi
kuose rateliuose, ypatingai 
tautiškuose, yra didelio pasi
tenkinimo. Daugelis Ameri
kos lietuvių mano, kad p. B. 
K. Balutis, atstovaudamas Lie
tuvą Amerikoje, suvaidins 
svarbią rolę. . . atnaujinsiąs 
gerus santykius ir bendradar
biavimą Amerikos lietuvių su 
Lietuvos atstovybe. ”
“Tėvynes” tautininkai, 

vienybiečiai, sandariečiai, 
atvažiavus Balučiui Ameri
kon, ištirpo prieš tą fašistų 
diktatorių atstovą, kaip le
do gabaliukas prieš ugnį. 
Kurie pirmiaus dar dvivei- 

’ džiaudami nekaltai pakle-

PATARIMAI
(programom buvo išmesta lede- Q Smetonos va L 
racija, už kurios faktinai slėpė- pelavo pneą bmętonop ,vair 

Įsi buržuazinės Lietuvos nepri- dabar trilmki lenkiasi 
_____ y _ ir pries tos valdžios- atstovą 

i Lietuvos darbininkų judėjimo Balutį. Jie galutinai nuėjo 
'izoliavimas nuo bendro Rusijos!ten, kur pučia fašistinis Vė- 
darbininkų judėjimo. Su reak-|jas. Zalatydami apie demo- 
cijos augimu seni vadai, veng- kratifą, jie kas kart karš- 
dami nelegalaus darbo, po tru- Čiau bučiuojasi SU fašizmu.

w o nifvn ii Ir i n m viiirx i-y • i i • J • * CN J, tai Smetonos-
. ras juose 

sau ramsčius kaip paskolos: 
klausime, taip ir įvairiais 
kitais atvejais—už fašizmą 
ir prieš Lietuvos darbo liau-

Įsi buržuazinės Lietuvos nepri- 
jklausomybės' reikalavimas i_

j pūtį pasitraukia ir nuo vadova- l(]e| jų, ■ 
l?.10 Balučio politika 

a Iro A . . _
,vimo, ir nuo partijos.
metais jie įkuria likvidatorišką 
laikraštį “Visuomenė”. Tame 
laike LSDP gyvavo labai sun
kias dienas. Reakcija ir areš
tai smarkiai suardė LSDP ir 
nebuvo kam laisvėj mušt spau
doj senų vadų likvidatorystę. 
Tiesa, tie likvidatoriai nors ir 
turėjo savo laikraštį, bet dar- . . . .
bininkuose jie neturėjo jokios JUQdieji valdonai stengiasi 
įtakos; jie orientavosi į lietu- mandagiais budais nutildyt 
viską moksleiviją ir inteligen- ir tą niurnėjimą, kalbėdami 
ciią. Jr sunkiausiose dienose apie galimą krikščionių de- 
CSDP nebuvo likvidatorių par- mokratų (kuniginių) įsilei- 
tija. Slaptos mieštuose orga- dimą į valdžią, apie smetd- 
nizacijos buvo nusistačiusios ninifi sand arkini n kn vi m a. su 
prieš, likvidatorystę. '

LSDP eilėse kairieji vėl šiek- 
tiek atgyja. Tai buvo tuomet, 
kada kilo darbininkų judėjimas 
Rusijoj (1912—1914 metai.) 

į Vėl LSDP eilėse auga simpati
jos bolševikams, taip kad net 
kai-kurie seni LSDP vadai, ku
rių dalis buvo prisišliejus priė 

i partijos, neišdrįso eit prieš bol
ševikus ir laikėsi savotiško 
kompromiso arba net “simpati
zavo” bolševikams; k. a. Bir
žiška. Rygoj už lietuvių dar
bininkų pinigus, kurie' simpatb 
zavo bolševikams, pradedama 
leist laikraštis “Vilnis”. Bet 
redakcijoj tupi ir menševikai ir 
ne paskutinę rolę jie ten lošia. 
To pasekmėje laikraštis įgyja 
centristinio pobūdžio. Karo 
pradžioj LSDP visai buvo su
daužyta. Labiausiai nukentėjo 
darbininkiškos organizacijoš ne 
tik del mobilizacijds,-bet ir del 
fabrikų evakuačijos iš Lietu
vos. Kai kurį laiką LSDP var
du kalba tik seni socialpatrio- 
tiniai vadai, dabar nuėję tar
naut buržuazijai.^ 1918 mietais 
jie* dalyvauja' kaizerines Lietu
vos kūrimė. Tačiau po' įtaka 
dviejų 1917 m. Rusijos revo
liucijų (Vasario ir Spalio) at
gyja darbininkų judėjimas ir 
Lietuvoj ir kurlašl sociaf-dėnio-1

Klerikalai, prieš Balutį tik 
dusliai niurna. \ Lietuvos

ninių sandarbininkavimą su 
jaisiais kooperatyvuose ir 
t.t. Tame fašistai turi na
minių išskaitliavimų, tai tie7 
sa; bet kita akia jie žvelgia 
ir į Amerikos lietuvių kuni
giją ir į parapijinę publiką. 
Milionas dolerių paskolos—

--------------- ,8,.................................    ,i
kratų darbininkų kumpelės. 
Nors seni vadai daro mėginimų 
traukt jas į’ btiržuazinę^pelkes,< 
b'et ? jose .augą ■ ginjųatijos link 
Rusijos Revoliucijos'< ir \ Rušijos 
bolševikų. Viduj tų kuopelių 
eina kovą tarp besiartinančių 
prie bolševiką darbininkų ir 
menševikų inteligentų, darbi
ninkai paima viršų ir įsikūrusi 
L. ir B. S. D.? D. P. keičiasi į 
komunistinę, - ir kaip pradžioj 
minėjau, rugpjūčio mėnesy pri
ima komunistų partijos vardą.

Tai taip. atsirado LKP iš tų 
buvusių LSDP organizacijų, ku
rios tampriau buvo susirišę su 
Lietuvos darbininkų judėjimu 
ir kurioms rūpėjo tampriau.su- 
sirišt su visos Rusijos revoliur 
cini'u ’ darbihinką- judėjimu.Lie
tuvos Komunistą . Partija besi- 
kurdama įėmė taipogi į savo ei
les jr tą, kas buvo geresnio ir 
kitose Lietuvos s;-d. organizaci
jose. j

Draugai
Gėdingi 

broad silk 
rių-darbininkų mitinge utarnin- 
ke, lapkričio 13 d., tai buvo da
lis viso to plano reakcinių vir
šininkų, kurių tikslas yra už
kirst kelių didžiumai narių, 
taip kad jie' negalėtų padaryt 
žingsnių, reikalingų delei strei
ko laimėjimo. Smurtiški žy
giai tame mitinge prieš darbi
ninkus buvo išanksto priruošti 
atžagareivių viršininkų. Jie jau 
pirmiau grūmojo, kad panaudos 
fizinę spėkų, prievartų prieš 
darbininkus. Jie stengėsi at
baidyti darbininkus nuo ėjimo 
į tų mitinga; jie turėjo tų tiks
lų, idant galėtų pervaryti savo 
politikų, tokia politikų, kuri ar
dė streikų. Tatai jiems nepa
vyko; ir matydami, jog pirmi
ninko rinkime ir pirmuosiuose 
dienotvarkės darbuose jie pra
kišo, todėl tie. viršininkai pasi
naudojo pirmąja proga,' kad 
suardyt mitingų, pirm negu 
mitingas galėjo tikrai pradėt 
savo darbų ir išklausyt pasiū
lymų delei streiko laimėjimo. 
Narių didžiuma buvo prieš juos, 
nors jie (viršininkai) ir buvo 
prisivedę daugelį žmonių, kurie 
neturėjo jokios teisės dalyvaut 
mitinge bei balsuot jame.

Viršininkai bijojo, jog svars
tymas pasiūlymų delei streiko 
laimėjimo gali patraukt’ milži
niška didžiumų prie teisingų 
reikalavimų, kuriuos stato kai
rysis sparnas delei streiko lai
mėjimo ir delei išbudavojimo 
galingos unijos. Sulig paduoto 
signalo (ženklo), ta vadų šaika 
sukėlė sumišima ir muštynes 
prieš darbininkus ir neleido 
pirmininkui palaikyt tvarką ir 
tęst mitingo dienotvarkės dar
bus.

Kairiojo” sparno pasiūlymai, 
kurie būtų bųyę iškelti ta- 
me mitinge, apart kitko, buvo 
sekami:
'' ^Atsisaukt į visos šalies 
darbininkus paremt streikie- 
rius; veikliai sandarbininkaut

Drg. R. _M. iš Philadelphi- 
jos paraše “L,” redakcijos 
nariams asmeninį laišką sū 
patarimais. Tie patarimai 
yra tokie nuoširdūs, kad!ri_, 
manome, bus/-. įdomu _ pasi- su visomis darbininkiškomis or

ganizacijomis delei teikimo pa
ramos vietiniams streikieriams.

2. Pasiūlymai, kaip padaryt 
parodą pasekminga.

3, Suteikt pilną galią streiko 
komitetui.

4įij Užpiįdyt tuščias streiko 
komitete vieta ko vejančiais na
riais, kurie nori, kad streikas 
būtų laimėtas.

5. Jokia kita unijos. įstaiga 
neturi daryt jokių kliūčių strei
ko komitetui. Tie, kurie neša 
atsakomybę už streiką, turi tu
rėt teisę ir vadovauti streikui.

6. Turi būt tinkami ir kovo
janti organizatoriai ir turi būt 
priimta draugiška pagelba jluo 
Nacionalės Audimo Darbininkų 
Unijos (National Textile Wor-_ 
kers Union), taip kad ši unija 
prisidėtų prie streiko laimėj i-

skaityt ir kitiems “Laisves” 
draugams. Drg. R. M. sa
ko:

“Naujokui skąitytojui la
bai nesimpatingi1 būna ilgi 
raštai tokiais klausimais, 
kaip politikos, rinkimų agi
tacijos, draugijų reikalais 
perilgos kalbos ir t.t.

Reikėtų daugiau trum
pesnių rašinėlių, žinučių iš 
Lietuvos įvykių, skurdaus 
gyvenimo ir panašių daly
kų, žinoma iš darbininkiško 
taško, ’ apie Rusijos laimėji
mus naudai žmonių, moks
liškų straipsnelių, bruožų iš 
istorijos ir t.t. Religijos ir 
kunigijos darbelių pakede- 
nimų reikia; žinučių iš A- 
merikos darbininkų kovų ir, 
vargų. Korespondencijos 
kiekvienos kolonijos tai pa
čiai kolonijai daug gali ge
ro nešti; patraukt skaityt, 
jei jose nėra ypatų gyrimų

Kas blogiausią/ tai tūlos po
lemikos tarp ■saviškių.

Gersfi būtų įertimėlįai iš 
dailiosios literatūros dien
raščiui po' biškį, bet. geres
nių rašė jų,kaįp’tai, >M. Gor
kio, Tolstoį* aušt SinclaįiJp ir 
kitų. LįėfūviSką bėlėįristų

7. Ištirt ir pertikrint netik
ras, feikeriškas sutartis, kovot 
prięš neteisingų bosų elgimųsi 
su nepatinkamais jiems darbi
ninkais ir būtinai reikalaut,

bereikalingų peikimų. Ikad ’unija būtų pripažinta dirb-

rėję * spausdinkit. Nes tūli 
jų veikalai yra labai men
kos vertės, kiti panašūs vie
nas kitam. A i

Aš, dirbdamas vajuose ir 
norėdamas, kad dienraštis 
kiltų, kad gauti skaitytojai 
pasiliktų ateityj, matau rei
kalą panašiai išsireikšti.

Beje, polemika su priešų 
spauda geras ; dalykus, bet 
vėngkite

Anglijos val-Londonas.-
džia praneša, kad ji taipgi 
tyrinęs laivo Vestris nelai
mės priežastį. Vestais pri
klausė- anglą' konipahijail

i duokite nugąsdint ir neleiskite 
jokioms skerspainėms užkirst 
kelią linkui tų reikalavimų 
įvykdymo. Kairiojo sparno pa
siūlymai turi būt priimti, kad 
galėtumėte laimėt streiką.

Darbininkai, stipriai laikyki
tės streike. Visi pikietuokite ir 

’kovokite. Remkite kairįjį spar
ną jo reikalavimuose. Jūs ga
lite laimėt streiką, jeigu vykdy
site gyvenime tuos reikalavi
mus. Reikia nuveikt Hoelsche- ^ 
rius* Brooksus, Matthews ir 
Potikus, kurie veda tokią pra
gaištingą politiką. Turi būt
įsteigta kovojanti vadovybė,
kad laimėt šį streiką. Bendra
darbiaukite su National Textile 
Workers Unija, nes yra reika
linga talka ir pagelba daugelių . 
tūkstančių audimo darbininkų,- 
visoje šalyje; tą pagelba gali 
sumobilizuot National Textile ■ 
Workers Unija, kuri gali pagel-: 
bet mums šelpimo darbe ir pri- 
siųst mums tinkamų ir energin
gų organizatorių.

Į sekamą narių mitingą ateiT 
kite susiorganizavę, kad praves!} 
šią programą ir kovot prieš tą 
šaikos mašineriją, kuri nori už
kirst mums kelią. Nesileiskite, 
kad jie suskirstytų jus į atski
ras dalis sulig tautų arba sulig 
amatų. Mes visi esame darbi
ninkai ir jūsų kova yra bendra 
kova, vis tiek kuriai tautai jūs 
priklausytumėte.

Kovokite išvien ir laimėkite 
streiką. Kovokite už darbinin- 
kiškai-karingą. vadovybę. Ko
vokite už suteikimą pilnos ga
lios streiko komitetui ir>tsukur
kite tokią streiko komiteto vrt- 
dovybę, kurios priešakyje sto
vėtų kovojanti vadai.

Kovokite už bendrą veikimą 
ir už pagelbą iš audimo į pra
monės darbininkų visoje šalyje 
per National Textile Workers 
Uniją. i į ■ ■ į ; i 1 

v Pikietuokite dirbtuves smar
kiau, negu kada pirmiau h • ✓

Darbininkai Associated Silk 
Workers UhįjpgH-jįs ’galite iąL 
mėt šį savo streiką. ’ . 1 4 ’

AUDIMO DARBININKŲ 
. SEKCIJA

Darbo Unijų Švietimo Lygos, 
Paler šono Lokalu

JIS NEMELAVO
Apie 12 metų vaikas prabi

lo į praeinančią poniutę: “Pa
sigailėkite ir sušelpkite, jūsų 
mylista! Aš turiu pačią ir 
tris vaikus maitinti.”

“Bet tu, vaike, dar per jau
nas, kad turėt pačią ir Vai
kus,” pratarė stebėdamasi 
teriškė.

“Taip, aš per jaunas, 
aiškino vaikutis, “bet 
brolis nėra per jaunas. Jo tai 
pačią ir tris vaikus ,aš turiu ' 
užlaikyti.”

mo-

mano

Kunigo Išpažintis
Aš esu jūsų klebonas, 
Sveikas ir pilvot’s, 
Parapijos tikras ponas, 
Dievo pašmeruot’s.

Jei tik prieš mane murmėsit, 
Pragare vietą turėsit— 
Smalos patale, 
Virsit katile.

Jūs privalot apsivesti, 
Gyventi doroj,
Iki grabo nepas’mesti, 
Laikytis poroj.

Aš be šliūbo, dievo- valėj, 
Voliojuos minkštoj . lovelėj— 
Su visai jauna, 
Gražia mergina. t • .

Mišias pirkit, aukas duokit, 
Dievui ant garbės, , į
Sau tvirtų nesistorokit,’ 
Nes kandys sues.
' > Aš nei cento neaukatmu, 

Dolerius į banką kraunu— 
Gyvenu kaip pon’s,

1 Nes ę^u klebon’šJ
Jei mes darom šakar-makar 
Su jūs. pinigais, : : .
Tai žinokit,‘ kad ne vakar

train- 1

Įvairūs. Dalykai
Bulvės

Iki 1719 metų šiaurės Ame
rikos gyventojai bulvių nepaži
no. Gimtinė bulvių tėvynė yra 
Pietų Amerika. Pirmosios bul
vės į šiaurės Ameriką buvo at
vežtos 1719 metais iš Airijos į 
New Hampshire miestelį Lon
donderry.

Šiandien "bulvėmis apsodina
ma 4 milionai akrų Amerikoje. 
Bulvės sudaro 40-tą nuošimtį 
visų Amerikoje auginamų* dar
žovių.
New Yorko miestas kasmet su

vartoja 20,000 vagonų bulvių, 
arba aštuntą dalį viso derliaus.

Senatve—šaltumo Amžius
Metams bėgant, žmogaus ne 

tik jausmai ir mintys atvėsta, 
bet ir jo kūnas mažiau gilumos f 
taipgi begamina. Tų zpo ilgų i

■į .' Mtfrį . ’/ :■ ■ | A I r ; i ■■■
Jeirtik galim, nūsikniaukiam, 

, Kad tas negimtų,
Jei ■ galint n’imtų!... 

Jūsų dūšios mums terūpi, 
Kol pinigų yr’, 
Kol ant nosies velniuks tupi, 
Kof ašaros byr’.

Kaip tik pinigų negaunam/
Ant jūs dūšių nusispjau- 

nam—
Šuskit pragare,
Smalos katile!

Doleris tai mano dievas, 
Neparduosiu tau! 
šalin dangus, dievas-tėvas, 
Dolerį > matau!...

Aš ir monkę spaviedočiau, 
Jei Iš kalno sužinočiau, 
Kad dolerį tu r, 

į Pirštuose ar kur? 
Jei pas mane visko pilna, 
Rojus iš dalies, 
Jei avelių ilga vilna, 
Pana prie šaįįes.

Kaip inkstas taukuos volio 
’ juos, ■'

Svieto raškažiais naudojuos— 
šią tvarką giriu, 
Kiek jėgų turiu.

tuvėsė. v
tyrimo metų, surado prof. Ber 

(sapųf e g ų sis e ą. nedict, dirbdamas Carnegie la- 
Su Taip sucentrahzuot, sude- bQ ’ ,Washjn^one.

nnt; streiko mašineriją, kad Jis *k
Jinai gaiety sparčiai jvykdyt djki j sąvarus, viduti- 
savo nutarimus. |niai 24 valandas savo kūne

10. Joks viršininkas neturi _ xn__________ _____ :
gaut laįke. streiko daugiau al
gos, kaip*. $25 į savaitę* kas 
virš $25 liks nuo pirmiau gau
namos reguliarės viršininko al
gos, tai turi eit į streikierių 
šelpimo fondą.

Tai tokiems pasiūlymams 
priešinasi tie reakciniai virši
ninkai. Streikas randasi kri
tiškoj padėtyj; bet jie nenori 
daryt jokių žingsnių, kad jį lai
mėt, lygiai kaip kad jie nieko 
nedaro ir delei . subtadavojimo 
stiprios unijos. Jų politika bu
vo d^ryt ;tuos sparčius susitai- 
kymus-sutartis, kąrię daugumoj 
atsitikimų yra falšyvais susita
rimais. Jų politika' buvo lygiai 
tokia, kaip ir reakcinių darbo 
vad ų^apskritai. .
* Draugai darbininkai | Nesį-

(šapų) delegatų sistemų. PASTABOS
Septynių metų vaikas, laike

pagamina 1,430 šilumos kalori
jų.’' Iš to matyt, kad jaunas 
kūdikis savo svoriu daugiau ši
lumos pagamina, negu suaugęs 
vyras. Patirta taipgi, kad 
augštas, liesas vyras daugiau 
šilumos pagamina, negu mažas, 
riebus,—nors abu sveria lygiai.

Išrasta Automatinis Lakūnas
Nesenai vokiečių lakūnas 

Koehl, airių — Fi'tzmaurice ir 
amerikiečių — Chamberlin at* 
skrido-’-iš Berlyno į bessau Jun
kerio Bremeno tipo lėktuvu, ku
riam yra įtaisytas automatinis 
lakūnas. ’ Chamberlinas pareiš
kė, kad tas išradimas aviacijos 
srity suvaidins svarbų vaidme
nį.

paminėjimo jo gimtinės dieT, 
nos, dabojo parodą, kaip tūk- « 
stančiai kareivių maršuojart i > 
Praeidami jie atiduoda jam 
pagarbą. Nuėjus bažnyčion, 
visi klaupia ir meldžiasi už jį. > 
Nėra pasaulyje kito tokio vai- ? •- 
ko,- kuris turėtų tiek įtekmės 
ir būtų tiek gerbiamas. Kas 
toks? Nagi Rumunijos kara
lius Michael.

Jeigu paklaustų kas jojo 
nuomonės, jis, be abejonės, 
pasirinktų geriau žaisti su ei
le dirbtinų kareivių,v o gyvų
jų būrį, su visu jų štabu, mie*» 
lai sutiktų pakeisti ant vieno 
jam ištikimo vienmečio, kuris 
būtų pagelbininkū žaidime.

Sakoma, kąd protas valdo 
pasaulį. Jeigu taip, tai kur 
jis ?...

Triksas. 1 *
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Bet čia yra vien už- MATTHEW P. BALLASa

UNDERTAKER

‘ ‘ ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
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mato
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Sekmadienį, Gruodžio (December) 9,1928DIDŽIOJOJE ARCADIA HALL <023 MT VERNON ST.,

■4

žiūrėti tikrąjį mainierių ' gyve-
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Street,
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BALZAMUOTOJ AM

H/Jsey St. ir Saratoga Ave., arti Broadway, Brooklyn, N.

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ [STAIGA.

bales del Balių, Koncertų, 
fdetų, Vestuvių, Susirinkimų tr 
Puikus steičiua su naujaisiais 
tw.aifto Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

£49-—959 Willoughby Aw;> 
Tat Steffff.

110 EAST 16th ST., N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro
Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

nes galį kitus šmeižti, o kitam 
pasiteisinti vietos nėra, 
galiui buvo užtikrinta, 
“Laisve” pilnai suteiks

Mainierių Gyv enim as 
Judžiuose

nimą. •,
Paveikslus :\ rodys Nacional'is 

Mainierių šelpimo Komitetas.
Rengėjai.

BOSTONO IR iAPIELINKES 
SKYRIUS

komisijoj, tai GalgauSkas, vie
toj šaukti < svetainės direkto
rius, pasiuntė kitus komisijos 
narius pas miesto viršininkus 
paklausti, ar reikalingas val
džios leidimas tokioms pra
kalboms. Nuo miesto viršinin
kų gavo atsakymą,’ kad to
kioms prakalboms jokio leidi
mo nereikia. Valdžios virši
ninkai dar pridūrė: “Nors mes 
turime kelių piliečių reikala
vimą tas prakalbas sulaikyti, j

priežasties laiške nepasako. 
Kad užkirsti kelią j gaspado- 
riaus sauvališkuniui/ Galgaus- 
kas sušaukia svetainės direk
torių susirinkimą. Susirenka 
visi direktoriai. Pradėjus šį 
klausimą svarstyti, kalba gas- 
padorius: “Man niekas nieko 
nesakė, bet aš pats svetainės 
neatidarysiu del to, kad aš bi
jau dirbtuvėj darbo netekti. O 
jei direktoriai nutarsite svetai
nę duoti, tai aš iš gaspado- 

vienok mes tą daryti negali-i riaus vietos\rezignuosiu.” 
me, nes partija yra ant Mass. į . Kalba Galgauskas, Grybas, 
valstijos baloto ir ji turi teisę i Mažeika ir keletas kitųl kad 
prakalbas laikyti ne tik sve-ičia jokio svetainei pavojaus 
tainėj, bet ir ant gatvės.” j nėra ir prakalbos yra legališ- 

Manyta, kad jau dabar bus kos, ką ir valdžios viršininkai 
viskas gerai, nes p. šergalio pasakę, 
pirmas užsimojimas prakalbas sispyrimas lietuvių republiko- 
sulaikyti atremtas. Vienok, nų, 
lietuviški republikonai rankų kad prakalbos būtų sulaikytos;?

Bet už dienos kitos nenuleidžia. Jie vistiek: gal-, 
šiaip taip atsipeikėjo ii; sugal- voja naujų dalykų, kaip pra- 

Šergalis nubėgo pas L. įkalbas sulaikyti, 
reikalą-į lykas iškeptas, 
direkto-1 tai 
turi pa
išai imti 
“permi-

Lietuviški republikonai, 
ponu šergaliu priešakyje, į- 
puolė į desperaciją delei A. D. 
(Komunistų) Partijos prakal
bų? Vietos A. D. (Komunis
tų) Partijos lokalas rengė pa
minėjimą 11-kos metų Rusijos 
revoliucijos ir agitacijai už A. 
D. (K.) Partijos kandidatus. 
Atspausdino didelius apgarsi
nimus su Wm. Kosteri o ir B. 
Gitlowo paveikslais. Kada 
lietuviški repfublikonai pamatė 
tuos apgarsinimus, tai laikinai 
pas juos ir blusos apmirė ir 
nežinojo, ką čia sugalvojus, 
kad komunistų prakalbas su
laikius.

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako' pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAI KOT PADARYT CIGARUS, 
kad i menesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumicriai ateina i)' saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
imu ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nės geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepi.”

M. J. J.
187 Oak
Lawrence,
Į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A.'
nis, 2759 Arsenal

vojo.
A. P. B. pirmininką ir 
vo sušaukti svetainės 
rių susirinkimą, kurie 
reikalauti rengėjų 
“permitą,” nes esą be 
to* iš miesto valdžios tokių 
prakalbų negalį laikyti, o jei: prie užbaigos tas 
be permito tokias prakalbas j žmogus pridūręs 
laikys ir jei kas nors negero i ir kur tai dingęs, 
atsitiks, tai svetainės bendrovė jai vistiek nesibijo ir dar ge-! 
turės atsakyti. Galvočius ma- riau pradėjo rengtis, 
nė, kad komunistai nusigąs- Republikonai tada

Naujas da- 
Ateinąs kokis 

nepažįstamas žmogus” į 
darbvietę ir pradedąs svetai
nės gaspadoriu klausinėti apie 
tas prakalbas: kas jas rengia, 
kas svetainę užėmė ir t. t. Dar 

nežinomas” 
“saugokis,” ; 
Bet rengė-!

pas valdžią nueiti ir todėl pra-< prakalbų negali sulaiky- 
kalbos bus sulaikytos. ' ti, tai svetaines gaspadorius

Pirmininkas praneša svetai-: laišku praneša J. Galgauskui 
nes sek. J. Galgauskui, I 
turi būti šaukiamas direkto- tainės gaspadorius, praneša, 
rių susirinkimas ir del kokios jog svetainės ant 4 d. lapkri- 
priežasties. Kadangi J. G.! čio del prakalbų neduos, tą 
buvo ir rengimo tų prakalbų ' dieną laikys uždaręs. Bet

M. N. GUSSIEVA
Garsioji rusė operų dainininke. Ji dainuos rusų grupėje, kuri 
duos šaunų operętišką aktą “Laisvės” koncerte. Iki šiol ži
nome, kad toje grupėje yra ANDREW SALAMA, baritonas; 
N. SMITT, garsioji soprano; NICHOLAS KARLASH, basso; 

‘ M. N. GUSSIEVA, soprano; NICHOLAS G. WAS1LEVSKY, 
a alto.

JN. SMITT, garsioj
M. N. GUSSIEVA
populiariškas tenoras ir M. LAVINA, spaudos garbinam

( Kitų vardai bus paskelbti ryt ar poryt.
.Šis aktas tai bus nepapaprastas vaizdas lietuvių scenoje 

Vi£ dainininkai yra profesionalai ir garsūs amerikoniškoje 
sceffbje. šis kavalkas “Laisvei” kaštuos pluoštą pinigų. Už
tat drąsiai tariame žodį, kad ką šiemet girdėsite “Laisvės” 
koncerte, tai tik Metropolitan Operoje tą galite girdėti,

AIDO ir LYROS CHORAI, vadovaujant V. ŽUKUI, bend
rai dainuos Internacionalą ir kit'as dainas.

Iš Okteto UFA įgausite ką tai nepaprasto ir daug reiš
kiančio lietuviu scenos kultūroje.

Mūsų mylimi ir gerbiami dainininkai Menkeliūniūtė- 
Januškienė, Stankūnas *ir česnavičiūtė savo talentais prisidės 
prie turtingumo programos.

Kviečiame draugus iš kitų miestų kuo skaitlingiausiai 
lankyti į šį koncertą, nes ne visuose miestuose turite pro- 
išgirsti, ką girdėsite “Laisvės” koncerte.

o koncertui Šokiai, griežiant Prof. Retikevičiaus Orkestrai 
kietai jau gatavi. Tuojau džsisakykite jų, del užtikrinimo

geriausių vietų. Kaina $2, $1.50, $1.00 ir 75c.
TEK

Koncerto pradžia 3 vai. po pietų.

ir abelnai darbininkiškas judė
jimas būtų šluojamas laukan 
iš Lietuviti svetainės. Su p. 
šergalio užsimojimu negalima 
sutikti, nes svetainė ir buvo 
tam' statyta, kad . vietos pro
gresyviai darbininkai savo 
darbą galėtų pirmyn varyti, o 
ne atgal, kaip kad dabar p. 
Šergalis norėtų.

M. šergalis, pradėjęs kalbė
ti, naudoja visus savo gabu
mus Darbininkų Partijos nie
kinimui ir valdžia gązdina.šer
galis savo kalboj daigiausia 
puolė J. Grybą, kaipo visai ne
sukalbamą žmogų,' būk Gry
bas rašąs i “Laisvę” šmeižian-

Grybas ant vietos reikalavo į- 
rodyti, kada ir kaip jis šmei
žė. O jei šergalis jautėsi kada 
nors apšmeižtas per “Laisvę,” 
tai šmeižtus'gali atremti, pasi
aiškinti. Bet čia p. šergalis, 
vietoj nurodyti nors vieną gas apmokame, 
šmeižtą, tai pradėjo “Laisvę” 
niekinti, būk “Laisvė” esanti

John Naujbkas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Rcikauskas, .214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 

i bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu- Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gre'syviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur j kitus miestus* 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė-

Ser- 
kad 

vietos 
pasiteisinimui, jei tik jauties 
apšmeižtas, tai ir rašyk.

Po ilgų diskusijų eita prie 
balsavimo, ar duoti prakalbas 
komunistams laikyti, ar ne? 

'Balsavimo pasekmės tokios: 
už davimą svetainės balsavo 8, 
prieš 5. ' *

Šergalis pralaimėjęs ir bai- 
j šiai nusiminęs išėjo namo.

Savo laiku šergalis buvo ar- 
įtimas darbininkų judėjimui, 
j nes socialistų laikais jis prigu- 

. I Įėjo prie L.S.S. ir joj veikė.
' Ne sykį su užsidegimu ir kum- 
jščias sugniaužęs rėkavo: “Mes 
! darbininkai, mes turime kovo
ji prieš išnaudotojus” ir t. t.
ir tokiu būdu p. šergalis vietos 
lietuvių darbininkų tarpe pasi
gavo Įtekmę. Bet kas gi da
bar liko iš to karšto “socialis
to?” šiandien tas žmogus yra 
vienas priešingiausių darbinin
kų judėjimui. Jis veikia repu- 
blikonų partijoj, eikvoja savo 
gabumus ir energiją, idant už
daryti burną darbininkams, 
šergalis juo toliau, tuo darosi 
aršesniu darbininkų priešu. 
Mat, jis pats jaučiasi jau iš
ėjęs iš darbininkų klasės, nes 
ir dabar dirbtuvėj jau nedirba 
kaipo paprastas darbininkas, 
bet tik kaipo “inspektorius.” 
Todėl, gavęs kiek geresnį 
“sendvičių” už 'paprastą dar
bininką, jis ir stengiasi darb
daviui visais savo gabumais 
atsitarnauti. Toks žmogus 
yra be principų ir jo reikia ap
sisaugoti, ypatingai dirbtuvėj.

Laikinu gaspadorium Lietu
vių svetainės išrinktas J. Gal- 
gauskas.

, Viską Girdėjęs.

Reikalaujant, a d r e s u o k i t:

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

CLEVELAND© ŽINIOS
■_________ A.,-

Nedėlioj, 25 d. lapkričio, sve
tainėj Moose Hall, 1000 Walnut 
Ave., bus rodoma judamuose pa
veiksluose streikuojančių mai- 
nierių gyvenimas. .Pradžia die
ną 2:30 vai.,’vakare—8 vai. čia 
kiekvienas matys, kaip streikuo
janti mainieriai barakuose gy
vena, kaip jie kovoja, kaip po
licija juos persekioja, kaip kom
panijų nusamdyti, mušeikos už
puldinėja ir tt. Todėl pasi- 
stengkito visi atsilankyti ir pa-

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, 'lai gausi visokių I _ 

stebuklingų žolių vertes tūkstančio, 4” 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 1 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas.ir įvairių nesmagumij ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk, 
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 

'...li
pi aukų slinkimo, i 

'pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos] 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų; gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.'

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

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

'KAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVE”

Lietuvaita
FOTOGRĄFISTR

Fotografuoju, Didinu fr Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną Ir 

nedėliomis nuo S:3d ryte iki 
K po pietą

Margarieta Valinčiua
Room 32 Weitzencom HId’g.

PUBLIC SQUARK 
Wilkes-Barre, Pa.

NOTARY PUBLIC

Mano ofisas at-| 
Darbą at-? 

___ Reikale kreipkitčs-pas į 
o patarnausiu kuogeriausia. j 
734 Grand Street į

Brooklyn, N. Y. ?

| Patarnauju visiems be skirtumo 
| įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
• manęs skirtumo. I-7. 
| daras dieną ir naktį. 
| lieku gerai. T 
? mane, <

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- ’ 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
ko*. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės, j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

•*

PHILADELPHIA PA i*

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 Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

NAUJAUSIOS MADOS' IR ŽEMIAUSIA KAINA

Dabar Gaunami iš Fabriku Šie Daiktai

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

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir t. t.

, GARSINKITES 
LAISVĖJE”.

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

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

Brooklyn© apielinkėje.

Turimė didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin-- 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

198-200 GRAND ST
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

BROOKLYN, N. Y

autuve atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro'

Telephone, Greenpoint 2372



. uslapis Ketvirtas

K. S. Lietuvaite.

Tanedelis, Lapkr. 19 4^19$ ;
____________ -A •

liežuviai kyščiojo į padanges, ir tol žeme PIIHIIAI VADE1 drebėjo nuo šūvių, kol lėkikas jau daugiauĮJ VILI Al ZhIUDIEm KAKli nebepasirodė, iš užu debesų. Žmonės ste
bėjosi, kaip iprūsai nesigaili tiek daug šo
vinių veltui leisti., -

Už kelių dienų pasikartojo ir vėl ta 
i pati istorija, tik šį ,ąykį prūsams pavyko. 

Visokiems šūviams bebaubiant, rusų lėktu
vas tik susiūbavo ir sklandžiai movė žemyn, 
nusileisdamas į Tarausiu kaimų. Du raiti 
vokiečiai tuoj leidosi ton linkmėm Ryte 
pašovė, o penkta valanda po pietų parvežė 
ant vežimo grobius sudegusio lėktuvo, o 
ant kito vežimo du lakūnus.

Tų dienų Parausių gyventojam buvo 
nemažai bėdos, nes, anot jų, “pasivaidino 
didele giltine su dalgiu.” Mat, nukritę lė
ki kai lėktuvų uždegė ir, bėgdami pasislėpt, 
pasakė gyventojam, kad jei jūs mus išduo
sit: prūsams, tai rusai prūsus sumuš, o jus 
visus iki vienam iššaudys. Atjojo prūsai. 
'‘Kur lekikai, kur lėkikai?! Pasakykit tuo- 
jaus.” Vienam kitam atsakius nežinų, prū
sai sušaukė viso kaimo gyventojus ir ro- 
kuoja: kas nors vis tik rusus lakūnus matė 
ir žino, nors visi purtėsi nežinų. “Na, kad 
nežinot, tai sustokit į eilę. Dabar mes jūs 
klausime tris kartus; jei niekas iš jūsų ne
pasakys, kur rusai lėkikai, tai sušaudysim 
jus visus, o ūkius sudeginsim.”

Žmonėse kilo panika, moterys ir vaikai 
steriškai raudojo, tada dešimties metų 
vaikas priėjo ir pasakė, kad rusai lakūnui 
randasi čia pat, ana tame rūsyj. Rūsys 
buvo krante ir mažai žymus. Vokiečių 
kareiviai žengė žingsnį kitų taip lyg užu 
to kranto ir rusiškai paklausė: “Ar išeisit, 
ar lauksit mūsų grūšios (rankinės grana
tos) ?” Rūsio durys lėtai atsidarė ir ten 
pasirodo keturios plikos rankos. “Nemir- 
sit, eikit šian,” tarė vokietys.

Apsirengę juodom, kaip palieta smala, 
žibančiom skrandoms ir kepurėm, lėkikai 
ėmė kraustytis iš/rūsio. “Rankas augš
tyn !” rėkė vokiečiai. Tie vargšai rusai nei 
į žemę' rankom pasiremt negalėjo, turėjo 
alkūnėmis pasiramsčiuodami iššliaužt iš 
rūsio. Rankas iškėlę jie priėjo prie vokie
čių, pastarieji paėmė jų brauningus; dra
bužiuose padarė kratų ir nusivedė.

“O, tu broleli, prūsų ‘lietus’ ko tik ma
ne pas dievų nenuvarė. Aš pasikinkiau 
arklius, susidėjau į vežimų žagrę, akėčias t važiuoju į laukus dirbt. Ogi vienas ar
klys tik tįst į šalį; ausimis tik karpo, kųr- 
po. Manau sau varles pasibaidė. Už mi
nutės ir vėl. Aš sustojau; išlipęs iš veži
mo apžiūrėjau pakinkalus ir kojas; sakau, 
gal čia jam kokia vinis kur dūrė ar kas to
kio. Nieko neradau; įsisėdai!, važiuoju; 
jgi antras arklys krūptelėjo, tik spaudžiasi, 
spaudžiasi prie pirmojo. Velnias apsėdo,” 
tariau sau. Aš grybšt į kišenių, grybšt už 
kaklo, kaip sykis: neturi nei ražančiaus nei 
škaplierių su savim. Dabar ot tai man 
abejot apie buvimų ar nebuvimų velnių,— 
kaltinau save. • Taip besvajojant, tik/ zdi- 
linkt skardus balsas į vežime esančių žag
rę; klausau, kas čia dabar. Vai, broleli, 
zdilinkt man į galva, kad net kibirkštys 
akyse pasirodė ir nupuolė kanuolės šūvio 
skeveldra man po kojų ant dugninės. Ta
da dasiprotėjau, kas vaidinasi.” Taip pasa
kojo Majoriškių Segevičius savo kaimynui 
Sinkevičiui po to, kaip tuos lėkikus gaudė 
vokiečių šrapneliai, paleisdami po maišų 
dūmų padangėse, o švininį lietų žemyn.

Savo namuose mažai vietos beturinti 
Sinkevičių visa šeimyna taip sau iš nuobo
dumo, nerimasčio suėjo visa į “okopų”— 
apsaugos duobe. • >

“Mamyte, jūs nežinot, kų šiandien pie- 
tumsj kareiviai turėjo,” užvedė kalbų žen
tas. “Tai jie jau rijo tuos gražiuosius 
paukštelius, kurių vakar prišaudytų par
vežė pilnų vežimų,” tęsė senute. “Mama, 
ten buvo ne paukšteliai, bet stambūs pauk
ščiai ir dargi naminiai—vištos pakaskės,” 
paaiškino duktė. /‘Bet kur jie jų tiek daug 
ir gavo? Tai dar kokiam nors dvare už
ėjo,” su šypsą tarė tėvas.

“Ak, tu žemele sieroji! kokį gyvenimė
lį jie dabar čia turi! Vištiena, žųsien^, an
tiena, pakaškiena, aviena, paršiena, o tų 
gėrimų visokių! Ai, ai, ai,” dejavo mama.

“Ei, ar girdit? pasakysiu naujienų, 
jau nei-vieno prūso nėra,” grįždamas į 
duobę, džiaugėsi sūnus B. ,

“Nugi, kur jie tųip greit pradingo?” 
teiravosi senis tėvas. x

“Tai čia naujiena! Kiek kartų jie jau 
buvo dingę; vieni išeina, kiti ateina,” kal
bėjo senutė.

Išsirito visi iš duobės; dairosi į mėšly
nu paverstų buvusį gražų savo gyvenimė
lį ir dūsauja. “Nedūsaukit, bet ^kięk. drūti 
—griebkitės darbo; štai ve maišiukus/ diįųs- 
Ws, ve d,ar ir kitas; kiškit mėsų į visokius 
puodus ir kur tik telpa, sūdykit ir kaskit į 
žemę!” patvarkė žentas. z

(Daugiau bus) :

(Tąsa)
Trečioj dienoj, senukas dairosi, vargu 

savo vietą bepažindamas. Nesenai sudygę 
ir gražiai žaliavę rugiai dabar buvo paver
sti į purvą. Sėklinių dobilų nei žymes nė
ra. Kopūstų, burokų ir kitų daržovių tik 
šaknys daržuose. Tai ta jūra gtmarnų j 
Rusiją karvių, eidamos, apvalo žmonių 
laukus ir daržus. Jos buvo i^dmlos iš \'o 
kietijos viso ploto, kiek rusai užėmė, iv K 
Suvalkijos dvarų.

“O, kad tu būtum matos, kas davėsi 
Negalėjai žiūrėt i tuos gyvulėlius,' tos kar 
vės pertvinkę, tešmenys pamėlxua\ę, kito; 
turėjo veršiukus. O žmonės, knn> pabėgu 
liai, tai važiavo ir važiavo iv pėsčių buria 
ėjo, kol tik prūsai neatsirado čia,“ guodęs' 
senutė savo gyvenimo draugiu.

“Mamyte, valgykit, jūs jau visa savai 
tė, kaip nieko nevalgot.—aš pati mačiai 
savo akimis, kaip prūsai užmušė must 
meitėliuką, nulupo jį, žarnas išvertu, mest 
nuplovė ir įdėjo į "šulinį": žirniai taip pat 
buvo švarūs; valgykit." įkalbinėjo dūkti 
motinai, rankose laikydama gelsvos zupe; 
bliūduką.

“Nenoriu, vaikeli, aš nieko nenoriu ii 
bus viskas gerai, bile tik mūs tėvelis atsi
rado.”

“Tėveli, kai vokiečių ugnis ginė rusų 
armiją Mariampolės link ir iš Vilkaviškiu 
pareidami žmonės papasakojo, kad stuiki- 
minkai irgi ten randasi, tai mes negalėjom 
rodos gaut su mamyte,—manėm, kad ji pro
to nustos. Vakare, kai prūsai čia atėjo 
anuo visu kraštu, o ypatingai Mariampolės 
link, dūmai kabojo kaip debesys,. ugnies 
stulpai juos varstė, kaip milžiniški žaibai 
o jau trenksmas!—rodės, -kad dangus su 
žeme susimušė ir sūdnoji atėjo. Tai mams 
tik taip greit nuėjo į darželį, suspiegė ne
savo balsu ir parpuolė ant žemės. Aš klau
siu, kas jum pasidarė?—kur mūs tėvulis 
kur mūs tėvulis?!... Bėdavoja ji.”

“Kapitalistų pragarui atsivėrus, nėrr 
džiaugsmo nė vienam,” atsiliepė mama. 
“Bet, tėvuli, kokio mum strioko buvo, kaij 
pajutom prūsus ateinant. Ta kanuolit 
perkūnija ten vakaruos ūžia, ūžia, bei 
mum čia dar vis nie^o. Taip,, apie trečiu 
valandą po pietų, aš iškūrinau pečių ir už
lipau ant augšto duonai lakštų atsinešt,—- 
ogi klausau tik kou, kou, kulkos pro stogt 
staugia,-tik suplojau rankom, jau, sakau 
vaikučiai po gyvenimui! Nubėgau su tai; 
lakštais žemyn ir nežinau ką daryt. Pas 
kui čia Agota mane nuramino, pakepėn 
mudvi tą duoną ir sėdim darželyj,—niek; 
nemiela, nieko nesinori dirbt. Bet apie 
penktą valandą atbėgo iš lauko Šneiderį; 
ir Benediktas: ‘Turim svečių, turim svečių! 
rėkė. Paskui pagriebė mudvi už rankų 
išsivedė ant kiemo; sako, žiūrėkit, kas ter 
ateina. Pamatėm, kad, pradedant nuo Vil
kaviškio, tai visa vakarų pusė, pilni laukai 
tik juda, juda išvien, besileidžiančios saulė; 
spinduliuose. O tada jie jau nešaudė, ra 
miai ėjo.

“Už kelių minučių jie pas mus. Pir
miausia atėjo trys, rankose lAike po brau
ningą ir klausė, ar nėra rusų;, pasakėm. 

,kad ne; tai tuoj išlandžiojo po visas trio- 
bas, išžiūrėjo po lentom, po šakom, net Į 
šuns būdą, pasilenkęs ir brauningą atkišęs 
pažiūrėjo, paskuį ant šniūriuko prisirišę 
tokį stikliuką įleido į šulinį ir išėjo sau. 
Tuoj po jų atėjo visa ta armija, ką ir dabai 
dar randasi. Duona buvo ką tik iš pečiau; 
išimta; tai jie susilaužė kepalus ir suėdč 
karštą. Kodėl jie vis taip alkani? Jie im; 
nuo žmonių jaučius, karves, meitėlius, ge
na į “šulinį” (katilą) ir šutina ir vis alka> 
ni,” senutė stebėjosi. “Klausimas: kada jie 
buvo, valgyt gavę, kaip čia atėjo? gal vis?; 
savaitę ar ilgiau tik purvinus sukuriu; 
graužė?” atsake senukas, žiūrėdamas į su
tremptus juodus laukus. “Dabąr būsim ii 
mes jau alkani; ateina žiema, o mes turim 
tik ketvirtadalį kepaliuko duonos, į audeklą 
suvyniotą ir giliai skrynioje paslėptą. Ne
reiks duoną valgyt, “bitės’ prineš medaus,” 
ironiškai juokavo žentukas.

“Ana, ana, žiūrėkit, vaikai, kas ten da- 
'bar ateina,” būk tai nusigandus, juokauda
ma, rodė į Berlyno ‘meškas’ senutė. “O, o, 
tai šiandien pietum gausim baltos mėsos,” 
juodavo duktė, žiūrėdama į vištomis apsi
kabinusius pareinančius kareivius.

Tuo tarpu virš debesų, nes tik pro
švaistės, kur debesio nebuvo, matėsi, -at
riedėjo “vyturys.” Prūsai kaip tik užtė- 
mijo, tuoj atsinešė stiklą ir žiūri, bet 
\ne augštyn, o žemyn. “Rusas!” surikę 
jie.-.. Griebėsi visi už ginklų ir pradėjo sau- • 
dyt. V Mūsų apylinkės “svečiai” tratena iš 
šautuvu, o ten-nuo Mariampolės, Vilkaviš
kio, Virbalio ir kur tik buvo, tai kanuolių

PHILADELPHIA, PA.

NEBUVO!Lietuviški Ponai Demokratai
Šio miesto lietuviški politi

kieriai pradėjo vis gilyn ir gi
lyn slinkti į politiką. Buvo 
laikai, kuomet pavieniais, pa
tylomis, balsuodavo ar tai už 
republikonišką ar demokratiš
ką cigarą. Dabar bandoma 
gauti cigarus dėžėmis, juos 
padalinti kitiems ir prašyti pa
balsuoti už tą ar kitą kandida
tą. Tam darbui varyti yra į- 
steigta taip vadinama lietu
vių piliečių lyga. Josios są
statas lyg ir palšas, bet tikslas 
bendras. Prie jos priklauso 
krikščionys katalikai, laisva
maniai tautininkai ir buvę 
“kairūs” darbininkai. Susiei
na, pasitaria, kaip čia pakėlus 
lietuvių vardą politikoj, kaip 
čia įpiršus bent vieną lietuvį 
į valdišką įstaigą. Girdi, te
kis skaičius lietuvių, gyvena 
šiame mieste, o neturime nei, 
vieną lietuvį išbalsuotą nei 
City Hali, nei kitokiuose urė-i 
duose. Jų permatymu, esą la-1 
bai svarbus dalykas del lietu
vių turėti savo tėvynainį val
džioje. Tokiais tai obalsiais 
besidangstydami jie kreipiasi 
į lietuvišką visuomenę. Jie 
niekuomet neprabyla ir var
giai kada prakalbės bent žo
dį, kad reikia remti darbinin
kiškų partijų kandidatus, kad 
darbininkų atstovai turi skir
tingą programą nuo kapitalis
tinių partijų. To, žinoma, ne
galima tikėtis nuo tokios liet, 
piliečių lygos, kuri betgi krei- • 
piasi ir prie darbininkiškų 
sluogsnių (lyga pilnoj vado-, 
vybej biznierėlių ir inteligen- 
tukų), o tai “šviturys” lietu
viškos tautybes ei gari nė j po
litikoj.

Pereitų metų rinkimų vajuje 
ši lyga rūpinosi pravesti bent 
vieną lietuvį į magistrato urė
dą, tūlą Sodą, ant republiko- 
nu tikieto. To darbo vaisiai 
buvo labai biedni. Bet mūsų 
tautines žvaigždės buvo tuo
met republikoniškos. Šių me
tų rinkimų vajuje mūsų tauty
bės žvalgai neturėjo tautinio 
kandidato, bet dirbo, kiek tik 
išgali del demokrato Al. Smi- 
tho. čia jau ne tik smithiniai 
cigarai, ženkleliai, bet ir at
sišaukimai, kuriuose Smithas 
taip išgarbinamas, kaipo gera- 
dėjas del darbininkų, del mo
terų, vaikų, gero alaus ir deg
tinėlės šalininkas ir daugybė 
panašių nuopelnų, plaukia 
Smithu. Smithą, kaipo di
džiausi geradeją, ne tik tauti- 
niai-klerikalinė maišyta lyga 
kėlė, bet ir' kunigėliai vardan i 
katalikystės. Girdi, jį išrin- ‘ 
kus ir Rymui būsią 
liaus: Taip tai įkalbinėjant už ręmonijų, namuose kėlė puotas., 
Smitho gerumėlį, atsirado len-!Kaip kur net ir nelaimių įvyko, 
gvatikių, kurie tikrai mislijo, |Vienoj stuboj taip įsilinksmino, 

; vyrai laiptais žemyn
Du lengvai susižeidė, 

i o vieną hjuveg#,. ligoninėn 
ten turėjo kūną lopyti ir galvą 
siuvinėti. Net ir- dabar vaikš
tinėja apraišiota .gąlva.;

Kitoj vietoj lietuvis ? kriau- 
čius, pritraukęs mtm^aino, pa
griebė peilį ir puolėsi prie savo 
moters, bet pastaroji $Ųėjo iš
bėgti ir, tuomi issigelMlio nuo 

'žaizdų, o gal ir nuo mirties.
i Trečioj vietoj viena moteris 
per visą savaitę trauke munšai- 
ną ir galų gale, pradėjo ją <pa- 
ralyžuoti.' Penkerių metų mer
gaite išbėgo ant gatvės ir pra
dėjo šaukti, kad jos mamytė 
jau negyva. Pribuvę kaimynai 
pakvietė gydytoją. Pastarasis 
davė vaistų, įčirškimų ir liepė 
saugoti, kad ji .vėl nepripultų 
prie munšaino, nes pripažino 
pavojingai ją užsinuodijusią.

Reikia pasakyti, kad ta mo
teris jau pereitais metais nuo 
gėrimo buvo pradėjus klajoti 
ir bandė nusižudyti.

Bažnyčioj Buvęs.

IR NEBUS!
DIDŽIAUSIAS 20-TO AMŽIAUS IŠPARDAVIMAS. NEPAPRASTAS DAUGIS 

ĮVAIRIAUSIU TAVORŲ. MILŽINIŠKAS NUSILEIDIMAS NUO 
PAPRASTŲ KAINŲ. • .

Tai Patsai Nepaprasčiausias

SPIRDiVIMiS
VISOJ NEW YORKO ISTORIJOJ

Jeigu jūs praleisite šį išpardavimą, tai praleisite didžiausią progą savo gyvenime!-
>i 100,000 ŠTUKŲ MOTERIŠKŲ, VYRIŠKŲ IR VAIKŲ APATINIŲ BALTINIŲ,
> šilkinių, vilnonių ir pu^iau-šilkinių, tik mažą biskelį dėvėtų bei pažeistų per gaisrą, 
j 1 bus išparduota dar negirdėtai pigiomis kainomis
;| DAUGIAU KAIP 200 JARDŲ ŠILKINĖS MATERIJOS, AKSOMŲ, VILNONĖS į

*MATERIJOS, AUDEKLŲ PAKLODĖMS; įvarus brangūs 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 - PATSAI GRIEŽČIAUSIAS z
NUMOSIMAS KAINŲ, KOKĮ TIK JŪS KADA MATĖTE SAVO GYVENIME! ’

PASTABA
J Kadangi turime tokį milži-
’ Diską, daugį ir tūkstančius
>Į Įvairių dalykų 'šiam išparda

vimui, tai mes neg-alime visų 
jų šičia paminėti, kas bus 
tame didžiausiame išparda- 

q vinie visoj New Yorko isto-
> rijoj.
> __________ _____________

.UŽDYKĄ
Kas pristatys šitą.

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

SKAITYTOJAMS UŽDYKĄ ‘

PASTABA
Kad neduot progos krautuv- 
ninkam ir prekėjam išpirkt 
mūsų tavorus po daug, tai 
mes pasiliekame sail teisę 
aprubcžiuot daugj tavorų, 
parduodamų bile kuriai pa
vieniai ypatai.

i — —...... . , . ------- , z

Apžiūrėkite! Persitikrinkite!
Viską apžiūrėkite savo akimis, ir jūs pamatysite, ko nei aprašyti negalima

IŠPARDAVIMAS TĘSIASI ŠIANDIEN, 19 LAPKRIČIO-NOV.

Užeikite!
>1

lengve- '

THE BIG 14th STREET STORE
»<>i » s™i

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

kad jis liks prezidentu, o tuo-1 ]<acĮ ^rys 
met. bus gerinus ir del dievo' .. . .° at • i • nusirito,ir del svieto. Na, ir kaip nu-.
stebo, nuliūdo lietuviškas su
žavėtas politikierių svietelis, 
kuomet nelaimėjo Smithelis! 
Tūli prakišo laižybas, tūli 
dirbtuvėse labai įsipyko su 
Hooverio šalininkais ir dabar 
kenčja gėdos skausmą, kad jų 
kataliką Smithelį “pagonys” 
“nunakino”1 (tan smithizmo 
kvaituliu įtraukė daugelį lietu
viškų vyrų, moterų ir ne pi
liečių).

Na, o kaip su vadais buvu
siais republikonais? Jie ir No
sytes nuleido. Jie būdavo lyg 
ir atsargūs, nenorinti nusidėt 
valdonams. . Jie žino, kad 
Philadelphija republikonų 
kontrolėj, jie jiems reiškė išti
kimybę. Bet dabar, o Jėzusė- 
li, susidegutavo beagituodami 
už demokratą. Kas tą jų nuo
dėmę atleis, išlygins/? O gal 
daugiaus tokių “baikų” išsiža
dės ir už republikonus ateityje 
plepės ?. . .

Taip tai, ponai demokratai, 
išklebę jūsų ratai.

’ M ūmi k o Sūnus.
jau

BALTIMORE, MD. Masiniai Areštai Latvijoj

ir

Automobilių Mokykla Praktikos pamokos išardyt, šutai 
syt ir sudėt visokius motorus, ii 
apie elektrą, važiavimą ant viso 
kių kainų mašinų ir ant Fordo 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko 
kur vedų lietuvių ir anglų kalba 1 
gerai žinomas ir per 16 meuH'w 
tyręs instruktorius L. TIK t ■ 
ČIUS. Mokykla atdara nuo y ryt 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v I 
NEW YORK AUTO SCHOOJ J 
228—2nd Ave., cor. 14th StM N**lT

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurią
Jūs Pageidavot \Ji

MENDELO
Padirbti iš suderintų Havanos tabakų

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

Lietuvių,bažnyčioj, kuri ran
dasi ant kampo. Saratoga St. ir 
Park Ąvę.,;buvo įrengti atlai
dai ir ’Vaikų dirmavbnę. Kata
likai irgi f prie tų iškilmių /renr 
gesi, pasirūpino naminio alaus 
ir munšaino. Einant vaikams 
dirmavotis, reikėjo turėti krikš
tatėvius. Paskui, po tų visų ce-

BERLYNAS.— Sąryšy su 
apvaikščiojimu Rusijos pro
letarines revoliuci j os,"; Latvi- 
joj prasidėjo masiniai areš
tai. Darbininkai areštuoja
mi už dalyvavimą apvaikŠ- 
čiojime. Keli desetkai su
imta Rygoj,

526 N.

taipgi

11 th St. • Philadelphia, Pa

pareikalavimo šiuds cigarus 
ir per paštą išsiuntinėjame, 

kaipo užsakymus (orderius)



A.L.D.L.D. ŽINIOS JUOZAS KAVALIAUSKAS

Naudokitės LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA

TELEFONAI

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

■uo saro

LIE! UVA

TEISINGAS SUPRATIMAS

FALšAVIMAS MAISTO

labai

Miefltaa
Z

Miestas

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panediltals ir 
L'tarninkau

Sveikata. — 
kalu. Pusi. 8:
Stebuklai ir
Įdomi knyga
Gainios Mokslą
Pusi. 580, apd.

Bell_____

Keystone.

Kaina 
.. 80c.

už kietoji- X 
BgtJ- 
gnut paH

ypač 
Smeto-

.... $2.50
i lietu- 

Apdary- 
.... $6.00

ROKIŠKIS.
nusiskundžia valdininkai ir 
darbininkai vežamu ant rin
kos falŠuotu maistų 
sviestu' ir smetona. ' 
non pilama rūgusio pieno ir 
muštu ve j e į...
dą už gryii 
sviestą deda bulvių, lajaus,

A.L.D.L.D. Pirmo Apskrič 
Metinės Konferencijos 

PROTOKOLAS

acfltHTfrwMMMOM

šliupas. Pusi

.......  $1.00
Apdarytas.
........ $1.00
)gi visokiu

Sutvėrimai
Pusi. 370:

Telephone, Stagg 8326
9745

i ame 
Pusi. 
$’s75.

i viso 
. Kur 
Kaina 

$2.00

State.
kita te.

Oregon 5136
Main 9G69

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

Panedeliais 
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

PanedSliais nuo 12-to^ 
valandos dieną per visą 

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

nakties ,

$3.00
Pusi.
$2.00
Pusi.
$2.00
kon-
$1.00

spalvuotas $1.50, ncspalvuotas

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringaa miegojimui kambarys; 
taip pat RESTQRANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Giok ir Debevoise Sts., 
, TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. T.

Telefonas: Ptdaski 1090,

Seredomig
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

lakę parduo 
smetona.

Draugijos ir Organizmo Evoliucija. Remiantic 
kais parašė 
vystyrtias - 
knygos vieniję, apdaryta. Pusi. 380. Kaina $2.50, ii

abelnam sveikatos stoviui. Tė- 
myk savo svori. Būkite laibi 
bei laibos, o būsite sveiki ir ma
dingi. Tai yra lengva, jeigu 
jūs nusikratysite saldumynų ir 
perdaug gausingų-ribbinančių 
valgių. Jų vietoj užsirūkykite 
LUČKY!

Labai žingeidi knyga apie meiliškus dalykus.
iki gruodžio 25 d. tik ............................ $1.25

l>el apsaugos 
kad neužnuodijus 
dantų smegenis, 
vartokite Zonite, 
tą naują stip
rų antis optiką 
Taipgi apsaugo
ja nuo šalčio, ko
sulio ir labiau 
pavojingi} nosies 
ir gerklės ligi}.

Skaitymai -L pašvęsta lietuvių kalbus mokslui. Sutaisė P. Klimas. 
Pusi. 292. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik ............................ $1.00

Valgių Gaminimo 
ryla. Kaina $1.75,

Vaiku Darbymečiui. Knyka tinkama jaunuoliams lietuvių kalbai 
lavintis. Sutaisė .i. Murka. Virš 300 pusi. Kaina $1.75, iki gruodžio 
25 d. tik ..................................................................................................... $1.00

TEISINGAS SUPRATIMAS— 
dalykas, kurį pataria Karei Ko- 
zeluh, Tarptautinis Profesiona- 
lis Tenfiis žvaigžde, sakydamas: 

“žmogus negali jaustis visai 
gerai, kuomet jis turi 'per
daug svorio. Aš rųkau

’ LUCKIES vietoje tukti.”
štai kur naujovinis būdūs, 

kas reikia dąryt, kad bevalgy
damas nenutuktum. žiūrėk 
šnairiai į saldumynus ir per
daug riebinančius valgius—vie
toj to užsitrauk LUCKY. Kuo
met jums .ant seilės užeina pa
geidavimas saldumų, ,<,tąb tegul 
LUCKY atsako į tą .pkgęidavi- 

, mą. Perdaug svert žmogui yra 
pavojingas dalykas—sveikata ir 
mada reikalauja, kad jūsų kū
no figūra būtų laiba. Reikia 
vengti perdaug gausingų, riebi-

Iš Tamsios Praeities j šviežią Ateitį. Pusi. 220, apd. Parašė N. Ru- 
bakinas. Kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ..........   $1.25

klausimu, Ateities žiedo drau
gijėlių klausimu, Partijos va
jaus klausimu, Argetinos lie
tuvių darbininkų klausimu, 
stiprinimo revoliucinio judėji
mo ir mūsų organizacijų 
klausimu. i (

AI. i (11) Nutarta, kad pi), kom. 
j daugiau rūpintųsi: su sekan- 

’! čiomis A.LJ5.L.D1. į Kuopomis: 
1 So. Omaha, Nebr.,'Sioux City, 
' Des t Moines, Cedar Rapids, 
j Iowa, Moline, Ill., ^Spring Val
ley, in., De Kalb, 111., ir St. 
Charles, Ill*.

(12) Konferenciją, uždarė 
pirmininkas P. Petronis 4 vai. 
po pietų.

Pirm. P. . Petronis.
Sekr. V. V. Vasys. . x

AMERICAN •
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-04^74 “Mokykla su Reputacija"
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 autopiobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgųir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR DUKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

Apskritys turėjo ketve
rius debatus. Vienus su ponu 
Visuomiu; debatavo d. V. An
driulis religijos klausimu. An- 

4 tri debatai su klerikalais Mel
rose Park; debatavo d. V. 
Andriulis su ponu Jončium 
Sovietų valdžios klausimu. 
Treti debatai Waukegan, III., 
su kun. žalenkeviČiu; debata
vo d. V. Andriulis religijos 
klausimu. Ketvirti debatai 
buvo draugės Z. C. Mažeikie
nės sū popu Kupreišium, bet 
Kupreišis pabėgo nuo debatų, 
tai d. Mažeikienė ir Andriulis 
pasakė po prakalbą apie Rusi
ją ir jos padėtį.

Apskritys, bendrai su kitp- 
/ mis organizacijopiis 
ZjXeliolika

daugfauBla prdtesiohhlah, 
rie davė pre lek ci j as įvairiais 
klausimais. p

‘ Drg. G. Kuraitis raportavo 
apie finansinį apskričio stovį, 
kad turėjo viso įplaukų per 8 
mėnesius $703.70, išlaidų 
$680.28, lieka ižde su 1 d. 
lapkričio $23.42. Raportai 
abiejų sekretorių priimta vien
balsiai,

(5) Kuopų raportai buvo' 
daugiausia raštiški ir ilgoki,
jie yra atskirai spausdinami 

nuo protokolo ir sykiu su pro
tokolu. siunčiami visoms kuo
poms. Raportai 
balsiai.

(6) Skaitytas 
mas su $5 nuo

jiškis Kazyros s;i lietuvišku 
gruodžio 25 d.
įjoj Literatui’::, 
šituo klausimu

pagunda prie tokių valgių, <
Pannktiniąusi tabakai yra 

suderinti, kad pagamint 
LUCKY STRIKE) Apkepini- 
mas prašalinai nešvarumus iš 
tabakų. Tatai įrodo pareiški
mai 20,679 daktaru, kurie sako, 
kad LUCKY STRIKE mažiau i 
teerzina gerklę, negu kiti ciga- 
retai. Bet apkepinimas (“It’s 
[toasted'”) reiškia dar daugiau 
—tuomj yra pagerinamas kvaps- 
nys ir kiekvienas užsitraukimas 
lieka malonesnis./ Dabar visi 
sako: “Geras daiktas rūkyti 
LUCKIES U z

Dabar ir gražios moteriškės ga
li patapti lįibesnėmis, kaip kad 
jau senai daw vyrai. Dabar 
moterys4 gąli draugiškai parū
kyt su savo vyrais ir broliais tų 
puikių cigaretų. LUCUY 
STRIKE visuomet i. buvo myli
mas, cigaretaš vyrų,♦ kurie pasi
laiko vikius ii* žvalūs, kurių 
sveikata ir drūtumas turi išsi
laikyt, nežiūrint šiandieninio 
gyvenimo skubotumo. Daugelis 
žymių atletų paliudijo,1 kad jie

KNYGYNAS
3210 So.. Halsted St.s

Organinė Chemija. — Parašė V. Buko. Pamatines žinios šitoje 
srityje. Pusi. 384. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ...............  $2.00

garsiais mokslinin- 
Arlbur Lewis ir sykiu kitą knygų — Nuosavybės Išsi- 

parašė Paul Lafargue. Dr.K Karaliaus vertimas. Abi 
rubdžio 25 d. 
.....,....  $1.50

turėjo 
prelekcijų žiemos 
Prelegentai buvo

PYTI?A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta ikiEkAlIUl. Nuo 8 v. ryto iki;6 v. vak.; po 6 vai
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandenių 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRJMUI VANTOS VELTUI

arba sugedusį sviestą apde-1 nančių i valgių—užsirūkykite,j/ūko'LUCKY STRIKE ir tuom
da Šviežiu sviestu, maišo si\ \ LUCKY, kuomet jus traukia i neužkenkia savo kvėpavimui nei 
margarina, kuri yra žymiai 
pigesnė už sviestą.

Konferencija įvyko nedėlioj, 
*28 d. spalių, 1928 metais, 
“Vilnies” svetainėj, Chicago).

(1) Konferenciją atidarė 
organizatorius M. Bacevičius 
11 vai. ryte ir paskyrė manda
tų komisiją iš šių draugų: S. 
Vešys, O. Remeikienė ir J. 
Paulius. Kol mandatus komi
sija sutvarkė, tai pasakė po 
trumpą prakalbėlę J. Paške
vičius, S.\ Buchius, Dr. Gussi- 
nas, J. Jukelis, J. Paulauskas 
ir J. Butėnus.

(2) Mandatų komisija ra
portavo, kad nuo penkiolikos 
kuopų išrinkta 61 delegatas, 
bet 18 nepribuvo; dalyvauja 
43 delegatai. Kuopos turėtų 
pasvarstyti susirinkimuose, 
kodėl išrinkti delegatai nepri
buvo į konfereųciją. Toks de
legatų pasielgimas yra demo
ralizacija organizacijos.

(3) Konferencijos pirminin
ku išrinktas Petronis, sekr. V. 
V. Vasys, spaudos ir rezoliuci
jų komisija: J. Jukelis, E. Ma- 
censkienė ir A. Yuris.

(4) Pildomojo komiteto 
sekr. V. V. Vasys raportavo 
apie veikimą, kad apskritys j 
turėjo vieną bendrą išvažiavi-’ 
mą su A.L.D.L.D. 8 Apskrr-! 
čiu Wisconsin valstijos, 24 d.! 
birželio. Išvažiavimas nedavė 
tokių pasekmių, kokios turėjo 
būti, nes diena pasitaikė lietin-

pasveikini- 
A.L.D.L.D. 64 

»kp., iš Moline, III., ir priimtas 
Mideliu entuziazmu.

(7) Nutarta išleisti tam tik
ros blankos del kuopų priren- 
gimui raportų j apskričio me
tines konferencijas ir darbas 
pavestas pildomam komitetui.

(8) Nutarta padidinti ap
skričio pildomą komitetą nuo 
7 iki 9 narių, nės apskritys di
delis ir jame yra nemažai ko
mitetui darbo.

(9) Pildomas Komitetas iš
rinktas iš šių draugų: V. V. 
Vasys, M. Bacevičius/V. And
riulis, V. Katilius, J. I). Ben- 
dokaitis, Dr. Gussinas, V. Lin
kus, A. šešelgis 
vičia. ' ‘

-Alternatais išrinkta: P. 
veckas, K. Tamašauskas 
Klebonas ir J. Elmonas.

<10) Škaityta ir priimta se
kančios rezoliucijos: Jaunuo
lių organizavimo ir lavinimo

apdarytų.
...... $1.00

- parašė sulig kitais au- 
pdaryta. Kaina $2.50, iki

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

JLcr.kiSkai-Lietūviškai-Rusiškas žodynas — sutaiso J. Ambraziejus. 
•Pust. 552, apd. Kaina $.5.00, iki gruodžio 25 d. tik '.............   $3.00

Meiles Laipsnia 
'Pusi. 216. Kaina $1

Keturi Paveikslai: Algirdo, Gedimino, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 
22’x'28; visu keturių kaina $2".00, iki gruodžii 25 d. lik ....... $1.25

. Graičiunas. Svarbi knyga sveikatos rei- 
pavekslais. Kaina $3.00, iki gruod. 25 $2.00

Paslaptys I— su paveikslais. Paraše N. Rubakinas. 
Pusi. 21, apd. Kaina $2, iki gruodžio 25 d. tik $1.25

Vadovėlis. Parašė Trojanovski. Su daug paveikslų.
Kaina $5.60, iki gruodžii 25 d. tik .... ’.............
to Isterija nuo Gedimino iki Liublino Unijai 
$3.00, iki gruodžio 25

andieri.
:i gruod

Dr. Vinco Pietario Raštai. Telpa autoriaus paveikslas sykiu sū jo 
biografija. Taipgi daug jo apysakų. Pusi. 301, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki gruodžio 25 d. tik ...........     $1.25

Pasarga: Pinigus už knygas malonėkite siųsti čia pažymėtų vardu ii 
sias muzikalių ir teatralių kurinių pasirinkimas, taipgi kitų įvairių kny. 
visos Knygos yra gaunamoš* kupos tiktai randasi kituose lietuvių kny 
mo kolei numažinta kaina, laukiam iš Tamstos tikros prijautos musų

$00 prieš Kris- 
mperijis Aleksandro Make- 
498; apdaryta. Kaina $2.50, 
........................................  $1.50

ii aprašoma Amerikos istorija nuo 
iki 1896 metų. Pusi, 364; apdaryta.

$1.25

URBO LAX TABS
(2S centai už skrynutę)

yru tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių
mą,—kuris žmogui pagamina dauįj rūpesčių ir sunkių 

Lietuviškų, Bvlgariškų, Homeopatiškų ir kt." vaistų tegalima
F. URBONAS

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

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maapeth, L. L, N. Y« 

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

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD I’OWDERS ir URBOLA, 
su visai# nurodymais, kaip vartoti.

Vardas i_______________________________________________ ______

Lietųvii’ Kalbos Gramatika ir Sintak 
289. Kaina $1.50, iki gruodžio 2." 
Istorijos Pradžiamokslis. Pusi. 
Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d.

Naujas, bot didžiausias /Knygynas “LIETUVA”, kuris dabar atsipirko visą knygų biznį iš AUŠROS ir paėmė 
visas OLSZEWSK1O laidos knygas ir kai kurių kitų, siūlo šio laikraščio skaitytojams pasinaudoti pirma ir paskutine 
tokia proga — pasipirkti geriausių knygų iš 'mūsų knygyno už visai numažintą kainą. Siamo sąrasę telpa visos ge
riausios ir jums reikalingiausios knygos. Tuoj pirkdami knygas iš musų knygyno gausite knygas visai pigiai ir sykiu 
pavemsite musų naują kultūrine įstaigą. Jeigu tamsta vienas arba sykiu susitaręs _ su savo kaimynais imsite ip šio 
sarašo nemažiau knygų Vertės $30.Q0 — “LIETUVOS” Knygynui prisiųskite tiktai pusę tos sumos. Reiškia, jeigu 

I knygų imsite už $80.00 — mums prisiųskite tiktai $15.00, arba jeigu imsite nors ir vieną knygą, gausite didelę nuo
laidą kaip kad yra pasakyta žemiau prie kiekvienos knygos atskirai, šitas gigantinis knygų nupigipimas tęsis tiktai 
iki šių Kalėdų — naudokitės proga tuoj. Knygynas “LIETUVA” užmezgė ryšius su didžiausiais Lietuvos knygynais 
— visos geresnės Lietuvoje išleistos knygos yra gaunamos musų knygyne.

Su gilia pagarba jums,
KNYGYNAS “LIETUVA” Vedėjas Julius Mickevičius.

lišku išguldymu. Kaina $1.50, 
............ $1.00
Svarbi knv-■’araše A. Jakštas. Busi.

Kaina $6.00, ikį gruodžio
Lietuviu Kalbos Vadovėlis — paraše J. Murk... Tinkamas del lie
tuviu kalbos lavinimosi.- Apie 200 pusi. Kaina $t.25, iki gruodžio 
25 d’, tik .............................................................................    $1.00

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
• 162 BROADWAY JK 

SO. BOSTON, MASS.
f Rėžidehcija:

313 W, 3rd Street
So. Boston, Masš.

Tėl., Sofe Boston 0304 W. '■ - s

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA 
yra žmogaus amžina* priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas ivaro, 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 
amžino priešo! »

: LIETUVIS GRABORIUS'

Lyties Mokslas—garsioji Dr. Karaliaus knyga. Gvildenama ir pa
veikslais išrndoma lytiški sudėjimai; taipgi joje randasi daug prak
tišku patarimu Uties reikaluose. Pusi. 401). Apdaryta. Kaina $7.00, 

.............. $5.00 
■giškiu Jonas. 
.................$L'OO 
unas inokvk- 
..............  $1.00

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne 
MOTERIMS

Lietuviu Anglu, Angių Lietuvių Kalbų"žodynas, 
(Abi dalisX 1274 pusiAšilhs žodynas 
ti'umpa laiką nei už didelius pinigu; 
dyno< kaina dabdr pakelta iki $15.00 
riai, duodam progą įsigyti už $8.00 t 
vertes knygų, jiųils žodynas pareitų tiktai $7,50 
$15.JO, iki gruodžio 25 d. tiktai ......... .....................
Anglų Lietuvių Kalbos žodynas sutaiso A. 
pusi. Apdaryta. Kaina $8.00, iki gruodžio 25 d.
žodynėlis Lietuvaiškai angliškos ir angliškai 
Kišeninis. Apdarytas. Kaina $1.25, iki gruodžio
Lietuviškas Sapnininkas su 300 paveikslų. Pusi 
Kaina $1.50, iki gruodžio 35
Pilnas Orakulas arba visokių 
paslapčių išaiškinimo knyga, 
daryta. Kaina $4.00, iki gruodžio 25 d. Iii-: .........
Tikėjimų Istorija. Parašė prof. Chantcpio de la SauseyCs 
vių kalbą vertė L Laukis. Garsi knyga tikėjimų klausimu. 
ta« Pus!. 1086. Kaina $10.00, iki gruodžio 25 d. tik .............

lamų Prižiūrėjimo Knyga. Pilki. 16 
ruodžio 25 d. tik .................................

Senovėje ir 
Kaina $3.00,

20 Hnavotų laiškams popieirų
vertų. Kaina $2.00, iki gruodžio
Lietuvių žcnilapi.s visai naujas 
$J/f)(); dabar 25 centai pigiau. 6
“Kardai” 3-jų melų su 300 paveikslų, virš 1000 puslapių, apdaryti 
gražiai i vieną didelę knygą. Kaina $4, iki gruod., 25 d. lik $2.00
Raistas — garsioji Sinclairio apysaka apie lietuvių gyvenimą Chi- 
cakos mieste. Pus’. 355, apdaryta. Kaina $2.25, iki gi’. 25 d. tik
Tūkstantis ir Viena Naktis. Labai įdomių pasakų serijos su 
žiais paveikslais. Pusi. 300, apd. Kaina $2.50, iki gr. 25 d. lik
Sidabrinis Kryželis arbp dailyde iš Nazareto. Pusi. 169. Kaina 
iki gruodžio 25 d. tiktai .......................................................... ..........
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko Dr. Basanavičius. Daug 
rių apysakų. Virš f300 pusi., apd. Kaina $2.25, iki gr. 25 d.

♦
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surinktos Dr. 
Basanavičiaus, čia telpa keli šimtai Įvairiausių pasakų apie du
sias, velnius, cholerą, marp, r (t. Pusi. '170, apdaryta. Kaina $3.00, 
iki gruodžio 25 d. lik ................................Į...».................................. $1.75
žinynas. Svarbi žinių knyga iš įvairių mokslo šakų; taipgi 
sveikata ir budus gydymosi, kokius vaisius ifaudoti ir tl. 
392; apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio ^5 d. tik ....... :...........
Geografija. Paraše šernas. Svarbi knyga •— joje aprašima 
pasaulio kampų žmonių gyvenimas, jų skaičius, užsiėmimas, 
randasi kokie ežerai, upės, jūrės ir tt. Pus!. 469, apdaryta. ] 
$4.00, iki gruodžio 25 d. tik ............................................................

Etimologija arba istorija apie žemės tanias. Parašė šernas. Su pa
veikslais. šios knygos jau gana mažai yra — jiaskulinč proga pa
siskubinti ją įsigyti. Kaina jis yra pakelta, bet perkant pas mus 
dabar gaunama gana pigiai. Pusi. 667; apdaryta. Kaina $5.00, iki 
gruodžio 25 d. tik .......... i..................................................................... $3.00
Senovės Istorija — su 5-ktais žehilapiais. Aprašo bei supažindina 
su istorija scnoviškiausi.ų laikų, šilą knygą parašė prof. R. Vipper. 
Pusi. 305; apdaryta. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. tik ..... . $1.50
Istorija (Abelna — pilna svieto istorija pradedąn 
tų ir eina iki galutinam išdraskymui 
Joniškojo. 146 metų prieš Kristų. Pu,sj 
iki ' gruodžio 25 d. tik ......
Amerikos Istorija — vaizdži 
Kolumbo Amcrikis atradiipo 
Kaina $2.25, iki gruodžio 25 d

J lietuvių Protėviai ,— paraše 
vaina $2.00, iki gruodžio 25
Senų Gadynių Išnykę Gyvi i 
toriais Šernas. Paveiksluota, 
gruodžio 25 d. tik .................
Gamtos Reiškiniai, Parašė J. Trojanivsl/s. Vaizdžiai supažindina 
su gamtos . įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 240, apdaryta. Kai
na $2.00, iki gruodžio 25 d. tik •..............................................*..... $1.25

Apsireiškimai Atmosferoje Arba Metereologija. Sutaisė Šernas. Pa
veiksluota. Paskutinios knygos pardavimui; apdaryta. Pusi. 238. 
Kainą $2.25, iki gruidžio ^5 d. tik ..........     $1.50

r adresu. . Musų knygyne randasi didžiau- 
gų. Reikale klauskite katalogo. Pas mus 

-■ynuose. Laukiam iš Tamstos knygų užsakys 
naujam knygynui.

KVIEČIAME PASIRINKTI ČIA ESAMŲ KNYGŲ
— Sutaisė A. Lalis

Visai mygiamas išparduoti, į 
jau nebus galima gąuli. žo- 
bet mes, kaipo nauji biznie- 
ba jeigu pirktumėt už $30.00

Aplaryta. Kaina
...................  $8.00

Lalis. Halis II, 835
tik .................... $5.00

O
lietuviškos kalbos.

25 d. t
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Puslapis Šeštas E X f B J Panedelis, Lapkr. 19 d., 192^ ^

VIETOS ŽINIOS
NUŠAUTAS PO
APLANKYMUI 4
KABARETŲ

PUSTREČIŲ METŲ 
KALĖJIMO Už $1,400 
KLASTĄ

tieiios biznierių, nepriklausan- 
čių ttustui. Atlikę savo' dar
bą, piktadariai gana lėtai iš
ėjo iš valgyklos, susimaišė su 
šaligatvio praeiviais ir paspru
ko. Pernai Herbertas buvo 
areštuotas tfž primetamą jam 
padėjimą bombos, susprogdi
nusios namus J. Hasenfratzo, 
vieno iš nepriklausančių 
niam trustui biznierių.

visti

Walker ir Banton
Keistas tasai New 

miestas. Nesenai liko

Kriminalistas gengsteris 
Patrick Linky Mitchell, naktį 
aplankęs keturis linksmybių 
uivus-kabaretus su savo drau
ge Romayne Phillipsiūte, pa
galinus, kažin keno buvo nu
šautas ties durimis vienos slap
tos smuklės ant West 4-tos 
gatvės, New Yorke.

Policija kamantinėja 
merginą, klausinėdama 
šokiką.
nanti, kas buvo tas šovikas, ir 
nepamenanti, kaip jis atrodė.

tą 
apie 

Mergina sakosi neži-

LIETUVOS ŽYDŲ 
ŠELPIMO KONFERENCIJA

Sulig mūsų gautų žinių, su
katoj turėjo prasidėt New 
Yorke žydų konferencija dė
lei medžiaginio sušelpimo sa
vo tautiečių Lietuvoje. Kon
ferencija esanti sušaukta vy
riausiai per sumanymą ir pa
sidarbavimą vieno žydiškos 
Kauno gimnazijos direkto
riaus, kuris nesenai atvyko A- 
merikon. Prie to darbo deda
si žydų “socialistų” dienraščio 
Forwardo vedėjai ir šiaip žy
diškoji vietos buržuazija. Mū
sų gautais pranešimais, kon
ferencijoj pasižadėjo dalyvaut 
ir Lietuvos atstovas Amerikai 
B. K. Balutis ir newyorkinis 
Lietuvos konsulas.

Nėra nei mažiausios abejo
nės, kad tai buržuazinio po
būdžio labdarybės konferenci
ja. Negalima bei pamanyt, 
kad jinai ką nors darytų su- 
šelpimui žydų darbininkų bei 
varguolių, nusistačiusių prieš 
fašistinę Smetonos valdžią bei 
kenčiančių nuo tos valdžios. 
Pasiteiravus žydų komunistų 
dienraščio “Freiheit” raštinė
je, sužinojome, jog nei žydų 
komunistai, nei šiaip kairiojo 
sparno darbininkai nieko ben
dra neturi su minima konfe
rencija. •

Reporteris.

VISIEMS BROOKLYN© 
KOMUNISTAMS

Dar-Šį vakarą įvyksta visų 
bininku (Komunistų) Partijos 
6-tos Sekcijos narių susirinki
mas, po num. 56 Manhattan 
Avė., Brooklyne; pradžia 6:30 
vai. vakare. Visi nariai būti
nai turi dalyvaut.

POKYLIS PAGERBIMUI 
NAUJO JAPONIJOS CARO

Astor Motelyje, New Yorke, 
susirinko Į pokylį 900 japonų 
šio miesto gyventojų, pagerbi
mui apsivainikavimo 
Japonijos imperatoriaus 
hito.

ALDOS DIVORSAS

naujo 
Hiro-

daini-Metropolitan Operos
Įlinkę Frances Aida sugrįžo iš 
Meksikos, gavusi ten persky
ras (divorsą)* nuo savo vyro 
Gatti-Casazzos, kuris yra di
rektorium Metropolitan Ope
ros Kompanijos.

Vardu ALDA yra pasivadi
nęs ir Aido Choro , moterų- 
merginų dvieilis kvartetas.

MOTINOS PASIGAILĖJIMAS 
NETIKUSIO SŪNAUS

Joseph Olšanskutis, 19 me
tų vaikinas, po num. 120 East 
4th St., New Yorke, sumušė, 
sayo motiną ir grūmojo ją pei-! 
liu persmeigti, kada jinai pa
budino jį iš ryto ir sakė eit 
darbo jieškot. Sūnus tapo 
areštuotas. Teisėjas Ewald 
nutarė pasiųst jį vieniems me
tams į pataisos namus. Bet, 
pasjgaiĮėjus,-motina ėmė mal

daut, kad dovanotų sūnui bau
smę ir duotų jam dar vieną 
progą pasitaisyti. Teisėjas su
minkštėjo ir paliko jį be baus
mės, tačiaus su ta sąlyga, kad 
sūnus bent per metus laiko bus 
geras vaikas; o jeigu ne, tai 
jis bus pasiųstas metams į pa
taisos namus be jokio teismo.

Sūnus apsikabino motiną, 
žadėdamas pasijieškoti darbo; 
ir abudu išėjo laimingi iš teis
mo rūmo.
£12.000,000 NAUJOMS 
BROOKLYN© MOKYKLOMS

Numatoma, kad ateinan
čiais rpetais Brooklyne bus pa
statyta naujų viešų pradinių 
mokyklų ir high schoolių už 
$12,000.000

V. W. Jackson, Borden
no Kompanijos agentas, gavo UŽKLUPO OPIUMO 
pustrečių metų kalėjimo; URVĄ 
Queens paviete už tai, kad su- 
klastavęs kompanijos čekį pa
sisavino $1,400 jos pinigų.

IŠ KRIAUČIŲ DARBŲ 
STOVIO

Pie

Loughranas, bet Dempsey, 
kaip pasirodė, mažai intere
suojasi Loughranu.

Sekamos savaitės pradžioje 
Dempsey su savo žmona žada 
grįžti į Californiją.

Left Hook.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rūsių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Banto- 
sako,

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Pas kriaučius diena po 
’ na i darbai žieminio 

baigiasi.
čiu pavasariniu sezonu bus, tai 
sunku pasakyti. Jeigu didžio
sios firmos pradės bizniavoti, 
tai neatsiliks ir mažiukės, ką 
daugiausia lietuviškos 
vės darbų ii- gauna iš 
nių firmų.

Bubnys ir Indriulis, 
unijos ofise pradžioj 
leido darbininkus į dirbtuves 
dirbti pagal bosų ntfrą. O 
daugumoj bosai reikalavo štu- 
kinio darbo, tat ir lietuviško
se dirbtuvėse daugumoj dirbo 
nuo kavai k ų 
Dabar tose 
iarbininkai 
iarba, tai 
darbininkams ant kulnų, saky
dami : kodėl tie dirba nuo ka- 
valkų, o pas mane ne? Aš 
aukso kalnų neturiu jums mo
kėti; aš turėsiu likviduoti biz
nį; ne kitaip bus ateinanti se
zoną. O tuomet dar atsiran
da boso “frentų” dirbtuvėse, 
ką bosui pagelbsti ta dainą 
dainuoti. Tas rodo, kad da
bartinė unijos lokalo valdyba 
turės vieną ar kita išvadą ’foa- 
darvti: ar turės naskeloti 
streiką toms dirbtuvėms, dir
bančioms štukini darbą, arba 
naleisti visas dirbtuves dirbti 
štukinį darbą ateinantį, pava-' 
sarini sezoną, kadangi tain 
darbininkai negalės nakęsti 
mindžioiimo ant užpenčiu. O 
tai žymia dalim pasidėkavo- 
iant senajai valdybai, pasi
darbavusiai bosam.

Mat. ratas, tai vis ratas, — 
besisuk d am p s per metus laiko 
1nkale, susuko pusėtinai kriau- 
čiams doleriu, kad kits galės 
atsiminti, kol bus gvvas. Bet 
dar to Įiems nepakako; jie na- 
leido burna per savo purviną 
spauda, būk dabartine lokalo 
^Idyb? n^sirūnina darbininkų 
likimu, buk jinai duod 
«ams arti ir 
kais, 
versti ant dabartinės 
bos, kuomet ta nauja valdvba 
dar nesnėio Įžengti i unijos 
raštinę, ir kaltina ją už darbi
ninku likimą. Jau tik sakau, 
n-ab’ not kapuose lavonus pra
juokinti tie ratelninkai su savo 
nrotu ir darbais.

O kiek šiuo trumpu' laiku 
matosi iš dabartinės lokalo 
valdybos, tai bando dalykus 
no biskį, kiek galima, ištai
syti, su darbininkų pagelba 
dirbtuvėse; iškilus kokiems ki- 
virčiams, susišaukia dirbtuvės 
susirinkimą.

Pas ratelninkus to nebuvo. 
Bubnys, atėjęs j dirbtuvę, su 
bosu atlaikydavo susirinkimą, 
ir klausimas tuom būdavo iš
rištas. Jeigu dar šitaip klau
simo neišrišdavo dirbtuvėj,! tai 
vakaro sulaukus nueidavo į 
kokią užeigą ir ten tą klausi
mą užbaigdavo. Tas buvo su 
Sadausko 19 darbininkų, iš
mestų iš dirbtuvės: panašiai 
buvo išrišti ir Žiugždos ir Ber- 
žieČio darbininkų klausimai, ir 
tu dirbtuvių darbininkai tapo 
išmesti. Tai toks lokale buvo, 
ratelninkų sauvaliavimas ant 
darbininkų. Jeigu įvykdavo 
kokios, dirbtuves susirinkimas, 
o vienas ar kitas darbininkas, 
pasiėmęs balsą pakritikuodavo' 
poną Bubnį, tai Bubnys atsa
kydavo : aš ateisiu į dirbtuvę 
ir išmesiu tave už ausų lau
kan.

die- 
sezono 

O kaip su ateinan-

Vyriausybės agentai užklu
po opiumo pardavinėtojų ir jo 
rūkytojų urvą po num. 258— 
22nd Št., New Yorke. Suimta 
trys įtariami tos vietos savi
ninkai. Užtikta toje itžeigoje 
daugelis turtingų ponų, ponai
čių, ponių ir panelių, benuo- 
dijančių sau smegenis, nervus 
ir kūną opiumo svaigalais.

4

SPRINGFIELD, ILL.
A.L.D.L.D. 7-tos kuopos susirinki

mas bus utarninke, 20 lapkričio, 
Carpenter svetainėj, 7 ir E. Adams 
Sts. Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi- 

nariai ateikit, nes bus spręndžia-
Walkeris sako, L- Klembausko klausimas.

Sekr. S. Kastom

ši

dirbtu- 
mažes-

būdami 
sezono,

pereitam sezone, 
dirbtuvėse, kur 
dirba savaitinį 

bosai mindžioja

bo- 
akėti darbiniu- 

Savo darbus bando su- 
vnldv-

ŠAUDO KOŠERNOS 
VIŠTIENOS TRUSTO 
AGENTUS

Valgykloj, po num. 20 Ave
nue C., tapo nušautas Irving 
Walker ir pavojingai sužeistas 
Charles Herbert, agentai ko- 
šernos vištienos trusto, laike 
vakarienės, kuomet Valgykla 
buvo beveik prisigrūdusi va- 
karieniautojų. Įėjo penki vy
rai su revolveriais rankose; ir 
vienas iš jų tuojaus ėmė pyš- 
kint iš revolverio jiWalkerj ir 
Herbertą. , Spėjama, kad jie 
buvo pasamdyti žydų paukš-

“LAISVĖS" REPORTERIO 
KURIJOZAI

DAKTARAI PAS 
MŪSŲ MAJORĄ

Reporteris, skaitydamas an- 
gelską laikraštį, užtiko seka
mą žinią: Mūsų didenybe, 
New York o miesto gaspAdo- 
rius Walkoris, papuolė į dak
tarų rankas. Miesto rotušėn 
atsilankę net '3 daktarai, ne 
paprasti, bet specialistai, kad 
ištyrus to augšto valdininko 
sveikatą. Miestas dideįis, gy
ventojų virš šeši milionai, bet 
gaspadorius visiškai laibutis, 
sveria tik 130 svarų. Na, ma
nau sau, gal visą miesto val
dybą daktarai perleis per še- 
rengą. Bet kas tau! Apžiū
rėjo tik vieną gaspadorių,’ ir 
atliktas kriukis.

Keista ir tas, kad visuomet, 
kada tik paprastas pilietis nu
eina pas daktarą, turi jo lauk
ti bent pusvalandį, bet čia 
daktarai, ir dar ne prasti, bet 
specialistai, turėjo mūsų gas- 
padoriaus Džimio visą pusva
landį laukti! ' Mat, jis pasi
vėlino ar pamigo.

Kada specialistai pasakė, 
kad mūsų gaspadoriaus svei
kata yra O. !<., jisai tarė, kad 
kiekvienas šio didmiesčio gy
ventojas turi nors kartą į me
tus nueiti pas daktarą, kad iš
tirtų jo sveikatą, tai, girdi, la
bai naudinga ir svarbu kiek
vienam žmogui,
noma. Bet pas kiekvieną 
prastą žmogų 
skubiausio, būtino reikalo 
atsilanko į namus. Ištekliaus 
irgi nėra. Ligoniničiuose ūž- 
dyka egzaminavimas prastas
ir nemandagus. Dirbtuvėse | niuo, 
egzaminas nelabai tikes, jeigu 
tik nereikia nuodugniai ištirt 
darbininką, n r jis su savo svei
kata bus kiek reikiant naudin
gas kompanijai. <

šiomis dienomis Renorteriui 
teko būti tokioi egzaminaciioi. 
Daktaras pažiūrėjo, paklausė: | tiek pasitaisęs.
Ar daug merginu mylėjai? j Frayne pastebėjo jam, 
Tai ir viskas. Jokio dilesnio i jog, jo supratimu, geriausiais 
anie sveikata klausinėjimp nei-iš visų boksininkų šiandien yra 
tyrinėjimo nedarė.* |Jack Sharkey ir

York o 
užmuš

tas gemblerių karalius Roth- 
steinas, kuriš atsisakė atmokė
ti praloštus ant “pokerio” virš 
trijų šimtų tūkstančių dolerių. 
“Jieškoma” kaltininkų, tyrinė
jama, bubnijama per spaudą, 
bet kaltininko nėra, 
nas, kaipo prokuroras,
kad jis turi nuožiūrą ant vie
no asmens, kaipo kaltininko, 
bet policija'jo nenorinti tyri
nėti.

Majoras gi
kad būtinai reikalinga tyrinė
jimas. Policijos galvą War- 
reną šaukia gaspadorius pasi
aiškinimui, kodėl taip yra, ko
dėl tas dalykas liekasi toks ne
aiškus, miglotas. Tai savo rū
šies susikirtimas tarp trijų “di
delių žuvų.” Malimalienė tę
siasi. Spauda pilna visokių 

.sensacingų spėliojimų.
Kodėl taip ? Todėl, kad 

tam .užmuštam gembleriui 
ko milionai dolerių turto, 
reikalinga bubnijimas, kaip 
kodėl gembleris žuvo.

i Tokios “aukso žuvys,” kaip 
velionis gembleris, niekuomet 
nepasitenkina viena pačia. Jie 
turi vieną, su kuria būna vedę 
ir, magaryčioms, dar turi ke
lias kitas. Taip ir čia. Nu
šauto Rothsteino dvi moterys 
pešasi už jo turtą.
mėtina, ’nelegalei savo pačiai 
jis užrašė daugiau turto, negu 
tai, su kuria buvo teisėtai ap
sivedęs.

Dzūkiškas Reporteris.

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

žinoma,

po 
li- 
ir 
ir

IŠRANDAVOJIMAjl
CLEVELAND, OHIO

I Pasirandavoja puikus' kambm- 
Kas mylit ramiai gyventi, kreip 
tęs šiuo adresu: 
1139 E. 76th St.

rys. 
>ki- 

Geo. Penkoraitis, 
' Cleveland, Ohio. 

(275-277)

PARDAVIMAI

. jUNipen;.764e ....

į RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
6 5-23 G RAN D *ĄVėNUE/

JT.L MASPETH. N. Y. T

EXTRA parsiduoda dvi7 didelės gro- j 
sernčs—viena Brooklyne, kita— I 

Maspethe, pastaroji grosernė ir bu- 
černč. Biznis Įdirbtas ir gerai eina 
Atsišaukit i “Laisvės” ofisą.

(276-281)
PARSIDUODA restoranas, prie lai

vų stoties, geras biznis. Taipgi
11 fornišiuotų kambarių. Viskas pui
kiai ištaisyta. Ramios $154 į mėne
si Yra lysas ant 4 metų. Galima 

i i j pigiai pirkti. Atsišaukit greitai.—
„t . , W. Rogers, 495 West St., New York,

SPORTAS

Teh, Triangle 1450 ,■ *

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

N. Y. 270-81

PARSIDUODA groseme ir delikate- 
sen už pigią kainą. Atsigaukit po 

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

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:

A

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
Darbą atlieku

Kreipkitės

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

GRABORIUS
(Undertaker)

PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 
- namas, yra 17 kambarių, geroj vie

toj. Greitam pirkėjui pigiai parduo- 
! siu. Delei kainos susitaikinsime. At
sišaukite po No. Ill Stagg St., 
Brooklyn, N. Y. (275-277)

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

416Pietūs Spaudos 
Atstovams ir tt.

Pereito trečiadienio 'vakare, 
New York o Hotel Lafayette, 
įvyko pietūs, sureng'ti baskų, 
malkakirčio Paulino Uzcuduno. 
vietos laikraštininkams. Tarp 
kitų svečių, ten dalyvavo Jack 
Dempsey ir Tex Rickardas.

Pasak New York o “Ameri
can” sporto rašytojo’ Ed Fray- 
ne, pietų metu buvo kalbėtasi 
ir apie Jack Dempsey grįžimą 
į ringą. Į paklausimą, ką 
Dempsey tikrai mano daryti, 
jis atsakęs, kaip paprastai, iš
sisukinėdamas.

“Gal būt, o gal būt ir ne,” 
atsakė jis, kuomet jo paklausė 
apie jo grįžimą. “Tatai pri
klausys nuo to, kaip aš jau
siuos sekamais metais. O tai 
tolimas laikas, ir aš prisipa
žinsiu, jog aš nepastovus as-

PAJIEŠKpJIMAĮ
PRANEŠIMAS I

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 gyvenb Aber
deen, Washington.

Yra žinoma, kad jis paliko sūnų 
ir dukterį.

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

270-79

J. LEVANDAUSKAS
GRĄBORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

zi- 
pa- 
be

ne-

REIKALAVIMAI
daktaras

Dempsey daug domės krei
pė į laikraštininkų nuomones 
apie dabartinius kumštininkus, i 
Ypač teiravosi apie Paulino ir 
Striblingą. Paulino, jo nuo
mone, yra jau prinokęs, “kad 
paimti,” o Striblingas esą šiek

j Jack Sharkey ir Tommy

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y. ,
A. M. BALCHUNAS, tiavnunkaa Telephono Mtagg S5M

REIKALINGA ant stalų patarnauto
ja lietuvių restaurante. Patyrimo 

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

(272—279)

Pranešimas 
Publikai 

kad

Mollyn’s Barber Shopu
BEAUTY PARLOR 

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

PERMANENT WAVE
Kur buvo $10.00, dabar bus 

.už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla 
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius 

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

JOs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matčmčsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenuė/ Maspeth, N. Y

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolesf šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai,t i Mūsų žmonęs <tpįp pigiais napnhiais vaistais gydo beveik 
kiekViefią bg'ąj ŽfribdaniaiS tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
gęriąusjai patą^nabti, ph^gabenau iš Lietuvos ‘įvairiausių tikrai lie
tuviškų Žolių, galonų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kjirių ir 
žętniaU paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknie 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 1 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parufianijos ir 

daugybę kitokių •
Kiekvienas, žinodamas savo priimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą. • S •

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Redford Avenue, Brooklyn, N. Y,
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Pkoae, Greenpoint 2017, 2860-1114

Apynių • .

ATŪŽIU seklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių
Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių Mėlynių uogų 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesim 
Garstyčių

Lelijų šaknų 
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
SalmSčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pi n a vijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų »




