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Darbininkai Visų šalių 
| Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

F

Patersono Streikieriai 
Laikosi Kairiujij 

Vadovybės
PATERSON, N. J.— Per

eitą šeštadienį čia įvyko šil
ko streikuojančių audėjų 
masinis susirinkimas. Strei- 
kieriai entuziastiškai pasi
sakė už kairiojo- sparno va
dovybę.

Didžiuma streikierių eina 
su reguliariai išrinktu 
streiko komitetu, kurį deši
nieji Associated Silk Work
ers Unijos vadai bandė pa
naikinti ir į jo vietą susida
rė savo komitetą.

Streikierių komitetas nu
balsavo priimti pasiūlymą 
Nacionalės Tekstilės Darbi
ninkų Unijos pagelbėti lai
mėti streiką. Tapo paskir
tas organizatorius iš N.T. 
D. Unijos.

Šį vakarą streiko komite
tas šaukia narių susirinki
mą Turn svetainėj.

» Streiko komitetas paėmė 
į savo rankas “Silk Striker,” 
oficialį unijos laikraštį, ir 
pradėjo jį išleidinėti kas
dien mimeografuotoj for
moj; jame paduodama ži
nios apie streiką.

Apkaltino 25 New 
Bedfordo Streikierius
NEW BEDFORD, Mass. 

— Čia padaryta sąmokslas 
užgniaužti unijinį veikimą. 
Dvidešimts penki kovingieji 
unijistai, kurie pasižymėjo 
vadovavime 
streiko, kuris tęsėsi 'šešis 
mėnesius, tapo teismo ap
kaltinti “konspiracijoj lau
žyti miesto įstatymus” ir 
“konspiracijoj kelti neramu
mą.”

iečių

i , Prieš juos apkaltinimai iš- 
* ‘ nėšti vaduojantis vien ’tik 

policijos liudijimais. Apkal
tinimai išnešti ne tik prieš 
vietinius darbininkų vadus, 
bet taipgi ir prieš naciona- 
liai žymius asmenis, darbi
ninkų kovose, kaip tai 
prieš Albert Weisbord, se- 
kretoriu-iždininka Naciona
lės Tekstilės Darbininkų 

| Unijos; Fred Biedenkapp, 
nacionali sekretorių Darbi
ninku Tarptautinės Pagel- 
bos, ir Paul Crouch, žymų 
kareivi komunistą ir sekre
torių Visos Amerikos Anti- 
imperialistinės Lygos. ,

j P C Greitu laiku prasidės teis- 
v^-mas 662 New Bedfordo

streikierių.
Massachusetts valstijos 

kapitalistai, kurie nužudė 
Sacco ir Vanzetti, dabar de
da pastangas, kad pasiųsti 
ant ilgų metu į kalėjimą žy
mesnius darbininkų vadus ir 
streikavusius darbininkus, 
kad tuo būdu sudaužyti uni
jinį darbininkų judėjimą 
Massachusetts.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, kuris vedė vi
sas New Bedfordo streikie
rių bylas, dabar organizuoja 
visas savo spėkas sukėlimui 
pinigų gynimui tų darbinin- 

l kų ir išvystymui masinio 
protesto prieš naują ataką 
ant darbininkų.

Teisėjas ir Džiurės Nariai Pripažįsta, 
kad Mooney ir Billings Visai Nekalti

1916 metais militaristų 
parodos dienoj (Prisirengi
mo Dienoj) San Francisco 
mieste, Gal., kas tai metė 
bombą į parodą. Aišku, kad 
tai buvo provokatorių dar- 

. bas. Už tai tapo suareštuo
ti darbininkų vadai, Thomas 
J. Mooney ir Warren K. Bil
lings. Mooney tapo nuteis
tas nužudymui, Billings ant 
viso amžiaus į kalėjimą. 
Prieš juos buvo padarytas 
suokalbis: kapitalistai norė
jo Mooney nužudyti, kaip 
Massachusetts kapitalistai 
nužudė Sacco ir Vanzetti.

Laike jų teismo jų gynė
jai įrodė, kad jie tuo laiku 
visai nebuvo toj vietoj,’ kad 
prieš juos yra padarytas 
suokalbis. Kilo darbininkų 
protestai Amerikoj ir Euro
poj prieš jų pasmerkimą. 
Delei to prezidentas Wilso- 
nas įsikišo ir sulaikė Moo
ney nužudymą.

Nežiūrint, kad buvo įrody
ta, kad jie visai nekalti, jie 
liko uždaryti kalėjime ant 
viso amžiaus.

New Yorko World perei
to nedėldienio laidoj rašo:

“Per dvyliką metų Tho
mas J. Mooney ir Warren 
K. Billings jau išlaikyti už 
kalėjimo grotų Californi- 
joj už piktadarystę, kurios 
jie nepapildė. Kad jie ne
kalti, tai dabar pripažįsta 
visi gyvieji džiurės nariai, 
kurie juos pasmerkė, ir tei
sėjas, kuris paskyrė jiems 
bausmę, visi prokurorai, iš
skyrus tik vieną, kurie ve
dė tą bylą, buvęs San Fran
cisco bombinės policijos 
skyriaus viršininkas. Ta- 
čiaus paeiliui užimanti vie
tas gubernatoriai atsisakė 
juos. paliuosuoti, nepaisant 
prisipažinimų teisėjų, džiu
rės ir prokuroru, nes galin
gieji interesai (kapitalistai) 
yra nusistatė prieš juos 
(prieš pasmerktuosius).”

Dabar eina didelis judėji- 
jų paliuosavimą.

Darbininkų

Nusižudė Prie Kryžiaus
Laikydamas Bibliją Rankoj Į
ALTOONA, Pa.— Hugh 

Vail, 47 metų amžiaus, per
eitą penktadienį čia ypatin
gai nusižudė.

Prie lovos prisitaisė alto
rių: pasistatė veidrodį, kad 
galėtų save matyti, ant kė
dės pąstatė ; uždegtą žvakę 
ir pastatė kiĮyžių. 1 Sė’dėda- 
] ’ į
pasiėmė bibliją, o į kitą re
volverį. Žiūrėdamas į alto
rių paleido kulką į galvą ir 
žuvo.

Paliko pačią ir vieną duk
terį. Vail sirgo nuo 1921 
metų. Jis buvo labai tikin
tis žmogus. Del to ir nusi
žudė prie altoriaus.

Nuo Gaisro ant Farmy Žūva 
Kasmet 3,500 Žmonių

NEW YORK.— David J. 
Price, pirmininkas komiteto 
apsaugojimui farmų ųuo 
gaisrų, aprokuoja, kad kiek
vienais metais Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoj far- 
mose gaisrai sunaikina 35,- 
000 namų, sunaikina $150,- 
000,000 vertės nuosavybės, o 

mas ant lovos į vieną ranką žmonių gyvasčių nuo gais
ro žūsta 3500. Jis sako, 
kad naudojant paprastus, 
bet moderninius kovai prieš 
gaisrą aparatus būtų galima 
tų didelių nuostolių išveng
ti. ’ -

Fordas Moka Tik 36 Centus 
į Dieną Brazilijos 

Darbininkams

n

Detroite Kalbės Drg. A 
Bimba Sekantį

• Nedėldienį

Kaina ant Maisto Pakilo ant 
51 Nuoš. nuo 1913 Metu
WASHINGTON.— Darbo 

Departmento Darbo Statis
tikų Biuras skelbia, kad 
abelnai Amerikoj maisto 
kaina pakilo^ ant 51 nuoš. 
nuo 1913 metų, o' New Yor
ko mieste pakilo iki 61 nuoš. 
nuo to laiko.

Nori Suversti Kaltę ant 
“Vestris” Pečkurin Negrą

SCRANTONO A. L D. L. D. KUOPOS 
BYLA SU MIESTO ADMINISTRACIJA

Arigoni Buvo Priverstas Leis ti Kuopai Laikyti Prakalbas;
Teismas Dar Pilnai Neužsibaigė Y”

<<

mas uz
Tarn tautinis
Apsigynimas dabar smar
kiai darbuojasi, kad juos pa- 
liuosuoti. Rugpjūčio 29 d. 
Calif orni ios , gubernatoriui 
Young įteikta dokumentai 
išnauio peržiūrėti pasmerk-

Pasmerkė .Visam Amžiui Ka
lėjimai! už Tėvo Nužudymą
Kariuomenės teismo sesi

ja Panevėžy nubaudė Romą 
Giniotį, gyv. Vabalninku 
valse, Pilviškių k., už tai, 
kad jis norėdamas valdyti 
ūkį iš kariško šautuvo nu
kovė savo tėvą Kazį Giniotį. 
Kaltu neprisipažino, bet 
kaltė buvo įrodyta ir jis nu
baustas kalėti sunkiųjų dar
bų kalėjime iki gyvos gal
vos.

BELEM, Brazilija.—Ame
rikos kapitalistu spaudos 
agentūra Associated Press 
rašo:

“Čia gimę gyventojai, ku
rie tikėjosi greitai praturtė
ti ant Henry Fordo planta
cijos Trapajos upės srity, 
labai nusivylė, kaip čia rašo 
laikraščiai.

“Jie pulkais ten susirinko 
tikėdamiesi gauti. didelę 
mokestį bet surado, kad 
Fordas moka tik tris mil- 
reisus (36 centus) į dieną ir 
nesuteikia jokios prieglau
dos.”

Fordas turi įgijęs milio- 
nus akrų žemės auginimui 
gurno medžių Brazilijoj.

Sako, Prezidento Coolidge
Prakalba Yra Karinė

GABUS VAIKAS

Sovietai Nutarė Statyt
Maskvoj Požeminį Gelžkelį

MASKVA. — Pranešama, 
kad Sovietų valdžia nutarė 
statyti Maskvoj požeminį 
gelžkelį. Statybos darbai 
prasėdėsią 1929 metų pava
sarį.

Prokuroras Tuttle Gavo
Daugiau Radio Fakty 

Apie “Vestris” Nelaimę

ei ją, kurioje buvo reikalau
ta, kad Arigoni liuosnomi 
sutiktų leisti šio vakaro su
sirinkimą. Advokatai suti
ko duoti jam teisę turėti ką 
nors susirinkime, kuris ga
lėtų išversti Mizaros kalbą. 
Visuomenės saugumo virši
ninkas priešinosi duoti lei
dimą, padarant koncesiją, ir 
teisėjau į tai įsikišo.
• “McCormick pažymėjo | 
esamą * padėtį ir teisėjas 
Newcomb privertė direkto
rių sutikti leisti laikyti šio 
vakaro susirinkimą, kuris 
buvo rengiamas kiek laiko 
tam atgal. Tai reiškia, fak- 
tinai, žodžio indžionkšiną.

“Platesnis tyrinėjimas dė
lei nuolatinio indžionkšino, 
veikiausiai, bus paimtas 
svarstyti ^ekantį sausio mė
nesį. Jei indžionkšinas bus 
gautas, tai jis nepaleis 
Scrantono miesto, .majoro 
Jermyn ir direktoriau Ari
goni kištiš į mitingus, atsi- 

I sakant du^ti leidimus, jei tie 
susirinkimai bus gedami 
tvarkiu būdu.” . /'

šė, kad šeštadienį, lapkričio 
17 d., įvyko ALPLD. 39 
kuopos prakalbos, kuriose, 
kalbėjo d. Mizara. Prakal
bos pavyko puikiausiai j-p, 
svieto atsilankė daug, ne
žiūrint, kad jos buvo su
šauktos į 24 vai. laiko; tik 
po teismui. Plačiau apife 
bylą draugai skaitytojai ras 
žinių antrame šio “L.” nu-

SCRANTON, Pa.— Vieti
nis Scrantono dienraštis, 
“The Scranton ’Sun,” už lap
kričio 17 d. tarpe kitko se
kančiai rašo apie vietinės 
ALDLD. 39 kuopos bylą su 
miesto administracija:

.“Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi
ja šią naktį laikys savo pra
kalbas, kuriose kalbės R. 
Mizara, iš New Yorko, te
moje “Lietuvos Emigrantai 
Argentinoje.” Tai bus pir
mas tos rūšies masinis mi
tingas laike virš pastarųjų 
vienų metų, arba nuo to lai
ko, kaip visuomenės saugu
mo direktorius James Ari
goni nusistatė kibtis į Drau
gijos reikalus. Jį sulaikys 
nuo išardymo šio vakaro 
mitingo verstina sutartis, 
kurią padarė vakar teisme 
su advokatu J. Russell Mc
Cormick, gynėju lietuvių 
organizacijos.

“Arigoni buvo pašauktas 
prieš prezidentą teisėją E. 
C. Newcomb peticija, pa-

:■

New York. — Jungtinių 
Valstijų distrikto prokuro
ras Tuttle, kuris veda laivo 
Vestris nelaimės ty nuėji
mą. praneša, kad jis gavo 
Visus raoio7pi™nesimus7j^m- 
riuos tik aplaikė laivas Vol
taire laike to periodo, kuo
met Vestris buvo pavojuj. 
(Laivas Voltaire taip pat 
priklauso Lamport įr Holt 
Kompanijai.) Jis taipgi ga
vęs visus pranešimus, ku
riuos aplaikė komercinės 
radio stotys Tuckerton, N. 
J., ir Chatham, Mass., ir lai
vyno stotys palei Atlantiko 
pakraštį.

Iš tų pranešimų jis tikisi 
sužinoti, 
pranešimus siuntė Vestris 
kapitonas Carey ir kodėl jis 
nesiskubino pasiųsti S O S. 
signalą.

Tuttle sako, kad jis dės 
pastangas sužinoti, ar kom
panija instruktavo kapitoną 
Carey, kad sužinojus apie 
Vestris pavojų, nešaukti na- 
gelbos, bet laukti į pagalbą 
atplaukiant Voltaire, kuris 
plaukė iš Pietų Amerikos į 
New Yorką. Bet pastarasis 
laivas taip pat buvo suge
dęs (jo vienas , propeleris 
buvo sulūžęs). Iš priežas
ties didelės audros ir suge
dimo jis negalėjo greitai 
pribūti laivui Vestris į pa-

vienvalingai atsisakydavo 
išduoti leidimus ruoštl-A.L. 
D.L.D. bent kokius plates
nius susirinkimus nuo per
eitų. metų gruodžio mėne
sio.

“Teisėjas Newcomb atsisa
kė išduoti laikiną indžionk- 
šiną (drausmę), kurios rei
kalavo lietuvių advokatas, 
ir abiejų pusių gynėjai ir 
direktorius turėjo konferen-irnerio puslapyj.

JL

kada ir kokius Į n -i-* a m ll Prasidėjo Amerikos Darbo 
Federacijos Konvencija

NEW YORK.— Norman 
H. Davis, buvęs iždo minis- 
terio pagelbininkas prie 
Wilsono administracijos, ir 
finansinis patarėjas Ameri
kos Taikos Komisijai Pary
žiuj, sako, kad prezidento 
Coolidge pertaikos dienoj 
pasakyta prakalba yra kari
nė. Girdi, pertaikos dienoj 
jis neturėjo agituoti už bu- 
davojimą didesnio laivyno.

“Aiškiai suprantama, kad 
kitos šalys abejoja apie mū
sų teisingumų, kuomet mū
sų valstybės ministeris nu
vyksta pas juos su sumany
mu išsižadėti karo, o paskui, 
jam sugrįžus, pirma negu 
senatas patvirtina, tą sutar
tį, musu prezidentas skel
bia, kad reikalinga turėti 
didesnį laivyną,” sako Davis.

Darbo Diena Trumpina
ma Sovietų Sąjungoj

Anglijos žinių agentūros 
Reuters korespondentas 
New Yorke pasiuntė prane
šimą į Angliją, kaltindamas 
laivo Vestris pečkurius ne
grus laivo nuskandinime. 
Jis sako, kad laivas nusken
do del to, kad negrai “atsi
sakę” dirbti, kuomet vanduo 
pradėjo bėgti į laivą, ir kad 
kapitonas Carey nesiuntė 
SOS greičiau del to,- kad 
nebuvus reikalinga pagelba.

Girdi, jeigu negrai būtų 
dirbę prie palaikymo garo 
boileriuose, tai laivas nebū
tų nuskendęs, bet jie vienas 
po kitam bėgo į viršų, pama- 
tę> kad laivas prisisėmęs 
vandens. Jis sako, kad ke
lis kartus laivo oficieriai su 
revolveriais rankose buvo 
nuvarę negims prie darbo, 
bet jie sukėlę “trobelį” ir 
nedirbę. 'J'uoipet dešimts 
baltųjų buvę pastatyta į jų 
vietą, ir pastarieji dirbę iki 
laivas skendo; jie apleidę, 
darbą už penkių minutų 
pirma laivo nuskendimo.

Bet išlikusieji negrai pa
sakoja, kad jie dirbo tol, 
kol buvo galima. Bet kuo
met jie pastebėjo, kad lai
vas skęsta ir gelbėjimosi 
vaistys leidžiamos į vande
nį, jie apleido darbą ir gei
bėjos!. Laivo viršininkai 
juos buvo^ palikę nuskęsti, 
kaip žiurkės, sako jie.

RENAVAS, Židikų valse. 
— Viename Renavo apielin- 
kės kaime gyvena 10-12 me
tų vaikas, pasižymįs savo 
gabumais. Paprastu peilu- 
ku, kitokių įrankių neturė
damas, jis padaro labai 
gražius paveikslams rėme
lius ir net pasidarė smuiką, 
kuria trumpu laiku niekeno 
nemokomas išmoko griežti. 
Jaunasis “muzikantas” net 
apie orkestro sudarymą gal
voja.

Honesdale, Pa.— Šimtas 
darbininkų tapo Išmesta iš 
darbo, kuomet Lambert šil
ko dirbtuvė čia užsidarė.

DRAUGAI IR DRAUGES, SMARKIAI PADIRBĖKIME 
“LAISVES” VAJUJE IKI GRUODŽIO PRADŽIOS

, NEW ORLEANS.— Pir
madienį čia prasidėjo Ame
rikos Darbo Federacijos 
metinė' konveųcija.

Vadai šioj konvencijoj ža
da išdirbti planus padidini
mui uilijistų skaičiaus iki 
6,000,000. Jie kalba apie 
“organizavimą neorganizuo
tų.” Bet tik kalba. Ar jų 
žodžiai išsipildys, tai kitas 
klausimas.*

Federacijos sekretorius 
Morrison savo raporte nu
rodo, kad dabar federacija 
turi pilnai .užsimokėjusių 
narių 2,896,063, tai. yra.83,- 
537 daugiau, “negu buvo 
metai atgal. O kadangi uni
jos nemoka federacijai už 
tuos narius, kurie streikuo
ja arba nedirba, tai tokių 
narių esą iki 500,000. Tai
gi, viso federacija .turinti 
narių 3,396,063.

Lyderiai žada diskusuoti 
apie organizavimą neorga
nizuotų pietinėse valstijose.

ktuvos darbininkų ir 
o biednuomenės dviša
kis laikraštis “Balsas,” 
amas Tilžėj, paduoda

Li 
kairr 
vaitį 
leidi 
sekamų žinių apie Sovietų . 
Sąjungą:

Rugsėjo 27 d. Stalino sri
ties visi be išimties kalria- 
kasiai perėjo ant 6 valandų 
darbo dienos.

Leningrado srities.profsą
jungų taryba nutarė įvesti 
7 valandų darbo diehą dąr 
87,000 darbininkų.

Maskvos ^gubernijoj dar 
31,000 ’ darbininkų pęreina 
ant 7 valandų darbo dienos. 
Iki šiol jau prie. T valandų 
darbo dienos buvo ‘ perėję 
63,000 Maskvos pramones 
darbininkų. Tokiu būdu vi
so Maskvos pramonės srity 
ant 7 valandų darbo dienos 
bus perėję 94,000 darbinin
kų.

S3 
•\3

MLaivas Buvo Kiauras šešio
se Vietoje

Vienas laivo Vestris inži
nierių, James E. Adams, pe
reitą šeštadienį prokuroro 
Tuttle klausinėjimas pripa
žino, kad vanduo į laivą jau 
nedėldienį bėgo mažiausia 
šešiose skirtingose vietose; 
tiktai dvi skyles pavyko už
taisyti. Jis ir vyriausias 
laivo oficierius Frank W. 
Johnson pripažino, kad lai
vas skendo per 24 valandas;

4

O

“Laisvės” vajus dar tęsis iki gruodžio 1 d. Kiekvie
nas “Laisvės” skaitytojas gali gauti po vieną kitą skai
tytoją iki to laiko. Yra nemažai draugų ir draugių, ga
vusių po yieną kitą skaitytoją. • Bet tūkstančiai “Lais
vės” skaitytojų dar neprisiuntė nei po vieną naują skai
tytoją. ' i' • /

Mes nuoširdžiai prašome jus, draugai ir draugės, pa
sidarbuoti. - Kurie dar negavote nei po vieną skaitytoją, 
tuojaus atlikite savo užduotį. O tie, kurie jau pasidar
bavote, nepatingėkite vajaus užbaigoj dar smarkiau pa
sidarbuoti.

Drūtinkime savo spaudą mobilizuodami naujus skai
tytojus. Tūkstančiai lietuvių darbininkų dar neskaito 
“Laisvės.” Reikia juos aplankyti.* Pasidarbuokime kiek
vienas.. ’

.s

Reikalaus, Kad Senatas Ty
rinėtų Vestris NelaimęDetroite sekanti nedėldie

nį, ląpįničio 25 d., didžiulėj 
svetainėj1, 24 ir Michigan 
gatvės, atsibus parengimas 
su prakalbomis. Programa 
prasidės 1 6:30 vai. vakarų. 
Kalbės A. Bimba, “Laisvės” 
redaktorius iš Brooklyn©. 
Nepamirškite visi dalyvauti.

Komitetas.

Su Ražančium į Kalėjimą 
Kaunas.— Į kalėjimą at

gabeno. 65 m. senuką, labai 
dievobaimingą žmogų, nieko 
bendro su revoliuciniu judė
jimu neturintį. Senuką žval
gyba kaltina komunistų li
teratūros slėpime.

Naujas Fabrikas 
Leningrade

Leningrade jau pradėjo 
veikti naujas fabrikas — 
siuvyklą “Bolševike,” “Bol
ševike j” dirba 2000 darbi
ninkų. Fabrike iškart nu
statyta 7 valandų darbo die
na.

New York.— Senatorius 
Robert F. Wagner praneša, 
kad susirinkus senatui se
kantį mėnesį bus pareika
lauta, kad senatas tyrinėtu 
laivo Vestris nelaimę, kad 
išleidus naujus įstatymus 
apsaugojimui pasažierių.
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Jis rodo savo ad

Bedarbių Skaičius Vilniuje

NUŠOVĖ ANT KAMPO

N c Jonas

kodėl 
laiku

sekretoriatas 
energingus

j gins! partijos 
ai komunistinėj

tam* 
lyties

Paskutiniu metu bedarbių 
skaičius Vilniuje vėl auga. 
Dabar iš viso priskaitoma 
2600 asmenų be darbo..

Edwin H. Sheporowich. Tei 
sėjas E.‘C. Newcomb. Pas 
tarasis siūlo 
taikytis

Teismai Prasideda
ALDLl). kuopos pusę gina

ant veido, manyda. 
id tas nugąsdins mū 
pUjo< šėras, kaip šni

kad jis, taip 
K-. Baluodis 

r laik- 
redak- 
jos va-

burio nariai ne- 
knygų, išleistų

ŽVĖRINCIUJE ,
Riebi Moteriškė, žiūrėdami 

i didžiulį gremėzdišką nosia- 
ragį, sako žvėrių prižiūjrėtę-

dokumentų, kurie 
niekam nebebuvo 
Esant mažai vie-

Visiems^Nariams Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) 

Partijos

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

metai, kaip 
juodašimčiai 

kliudė pažanges- 
organizacijų parengi- 

neleisdami laikyti

Mes džiaugsmingai pH 
imame Koųiunistų Interna 
cionalo užgyrirąą to žings 
nio, kurį padarė Pildoma 
sai Komitetas? Centro1 Pil
domasis Komitetas yra tik
ras, kad kiekvienas Parti-

Vienur ir kitur ųsikūrė 
Jaunų Darbininkų Lygos 
kuopelės, p kurias noriai sto
ja mainierių vaikai ir arta- 
vojasi kovon prieš išnaudo
tojus, už savo ir visos dar
bininkų klasės reikalus.

Labai anglies kompanijas 
baugina vis didesnis ir ryš
kesnis mainierių išstojimas 
prieš Lewiso mašiną, prieš 
biurokratus, kurie šiandien 
yra ištikimiausiais jų reika
lų gynėjais.

Nepasitenkinimas darbi
ninkų masėse visur didina
si! ^ Reiškia plačios ir in
tensive^ kovos pradžįa., Su 
įųo: prasideda ‘j uodo j i '^ak
cijai j .natūralūs ir tikę-

įvyko 
Partijos

Juk sis nosiaragis yra vy
riškos lyties, ar ne?” 

Prižiūrėtojas: “O, ne 
sta, tai viena dailiosios 
atstovių.”

VJgąskutiniais T927»,metais 
įvežta; geje^ies už i 5,330,800 
litų, cemento, už 4,386,100 
litų ir kalkių.1 už 197,400 li
tų, o išvežta ’ pūšiniiP rąstų 
ūži’1,531,000 - litų ir visokių 
dentųtųž' 11,482,000 Uitų.

jos narys karštai stos su 
Partija ir Komunistų Inter
nacionalu prieš atakas iš 
pusės bile kokių trockistų, 
kurių , gal dar randasi Parti
joj, ir tų Partijos priešų, 
kurie jau nebėra mūsų eilė
se. Distrįktų komitetams 
yra’ pranešta apie Centro 
Pildomojo Komiteto padary
tąjį žingsnį, ir mesi pasitiki
me, kddį; 
reikalus ti 
dvasioj.-

Ųž Partiją, Komunistų 
Įnternacion^ąl ■]; , Į!
Į.. ;prięš T .
'trbckUnįtPO.;“) -y V' J bi* 
DARBININKŲ (KOMUNI
STŲ) PARTIJOS CENTRO

t RILDOMAŠAI 
• Komitetas.

SUBSCRIPTION RATES: 
-------- |6.001 Foreign Countries

pagelba išvaiko 
susirinkimą, ku- 
jaučia,' kad bus 
mainierių kovos

Centro - Pildomasai 
šičia paduoda

Vienas laikraštis praneša, 
kad trys studentai iš Yale uni
versiteto pereitais metais, liuo- 
su laiku, užsidirbę $3,000 ir 
vienas uždirbęs daugiau, ne
gu $2,0Q0i Kiekvienas . jau-, 
nuolis—sako* 'pranešimas— 
kuris jaučia, kad jo rėmėjų— 
tėvų skurdus gyvenimas neda- 
leis jam toliau lavintis, tegul 
pastudijuoja universiteto re
kordus—statistikas ir sužinos, 
kiek šimtų tokių jau biednų 
vaikinų pasiekė mokslą ir tuo 
pačiu laiku užsidirbo da eks
tra pinigų. •

Ne daugelis tokius šansus 
turi. Yra studentų ir net ga
bių, kurie delei stokos finan
sų turi pertraukti mokslą vie
nu ar daugiau semestru iki su- 
sigraibsto. O da kai kurie, 
nesurasdami šaltinių už moks
lą apmokėti, visiškai paliauja 
lavintis.

John Markle, 70 metų am
žiaus, multi-milionierius “reti
red.” Tas anglių magnatas, įsi
rengė sau gyvenimą ant Pent
house palociaus 5th ‘Avė. 
New York. Tai nepaprastai 
gražiai įrengti ant stogo “ka
banti gėlynai,” kaip rojuj, pa
našiai senovės Saliamono ka
raliaus palociui.

-Nors senis tik vienas, nes šei
mynos neturi, tačiaus gyveni
mui naudosis net 45 kamba
rių palociu!

Jog tai gal ne šimtas, bet 
tūkstančiai angliakasių paau
kojo ne tik savo spėkas, bet 
ir gyvybę, kad sudėjus tokią 
krūvą pinigų ir tokiam parazi
tui sutverus rojų ant žemės.

Jis ir “filantropas,” lygus 
tam, kuris mešką užmušęs 
pardavė jos kaflp o už gautus 
pinigus perka daugiau žaban
gų meškoms gaudyti.

revoliucinės Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kan
didatus—Fosterį ir Gįtlo- 
w<, Juk tai aiškus liūdy- 
mas, kad čia gyvena tokis 
skaičius revoliucinių darbi
ninkų ir netgi šalies pilie-

—Spalių mėn. 16 d., 1927 
metais, surengėm prakalbas 
apie literatūrą ir del gavi
mo daugiau naujų narių į 
organizacijų. Kalbėjo į M. 
žaldokas. Policija įsiveržė 
ir išardė' prakalbas, per
traukdama kalbą prelegen-

abiem pusėm 
Peržiūrėjęs, kad 
turi čarterį, išim

tą New’jersey ir užregis
truotą Pa. valstijoj, pareiš
kia, kad organizacija turi 
teisę laikyti susirinkimus ir 
del to nė bylinėtis nėra ko 
ir kad indžionkšinas išduoti 
prieš,miestą yra didelis žy
mą, ko jis negalįs padaryti 
t&bar, peš netikįs, kad čia 
Wų pakankamų įrodymu 

įdundėjų pusės.
■ 9

Mesto administracijos ad- 
Vakatai įrodinėja teisėjui, 
taį’. ALDLD. kuopa, savo 
įrengimuose leidžia kalbė-

Lapkričio 11-tą dieną 
Darb. Komunistų 
tarptautinė vakarienė paminė
jimui 11 metų sukaktuvių So
vietų Rusijos.' Vakarienė?pa
vyko labai puikiai.. .
grama ir šokiai. Po vakarie
nei pasakė prakalbą drg. Har
ry M. Wicks, vienas iš “Dai
ly Workerio” redaktorių, ne
senai sugrįžęs iš Sovietų Rusi
jos. Jis kalbėjo apie dabar
tinį Sovietų Rusijos progresą. 
Jis savo kalba labai patenkino 
publiką, kuri plojo rankomis 
su dideliu entuziazmu. Pub
likos atsilankė apie 200. ( Pa
sibaigus vakarienei, visa publi
ka užgiedojo Internacionalą.

Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partijos Centro 
Pildomasai Komitetas pra
nešė Komunistų Internacio
nalui, kad iš Partijos išme
tė James P. Cannoną, Mar- 

! tiną Aberną ir . Ma^ą 
Schachtmaną, kaipo troc- 
kistus 
Komitetas
Partijos nal’įams' per kable- 
gramą gautą nutarimą,? ką 
tik atėjusį nuo- Komunistų 
Internacionalo tuo Klausi
mu. Komr Internacionalo 
nutarimas skamba šitaip:

“Politinis 
užtvirtina 
žingsnius, padarytus prieš 
trockines opozicijos va
dus, ir atsišaukia į visus 
darbininkus, pirmiaus Rė
musius tą opoziciją, kąd 
ją viešai ir griežtai atme-

Nąujas Voldemaro 
Sveikintojas

Fašistinis “Lietuvos Aidas” 
(spalių 27 d?) išsispausdina ši
tokią “karštą” žinią su pasvei
kinimu Voldemarui nuo latvių 
profesoriaus 'P. Zelitės, “dar
bo partijos vado”:

Latvijos ulniversite profeso
rius P. Zelite, prisiųsdamas 
dvi savo naujas knygas 

“Kaip Įsikūrė Latvija” ir 
“Kristapas Morbergs ir jo 
didžioji dovana Latvijos uni
versitetui,” kręįpėsi laišką į 
ministerį pirmininką prof. 
Voldemarą. Savo laiške prof. 
Zelite pažymi 
pat prof. Dr 
(dabar seimo narys ii 
raščio “Jauna Diena”): 
•torius'bei darbo partij 
das) reiškia nusistebėjimą ir 
džiaugsmą tuo, kaip prof. 
Voldemaras uoliai ir energin
gai gina (?) savo tautos ne
priklausomybę ir teises. Visa 
eilė Latvijos universiteto pro
fesorių yra tos nuomonės, 
kad Vilnius turi priklausyti 
Lietuvai ir kol Lietuvai Vil
nius negrąžintas, tol tautų
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TaLmąturalus ir tike-* 
>si?ei$]<jm:as. iDel > to 

nereikia nusiminti > jr% įpulti 
pesimizmam Kiekvienai są-< 
moniųgąs' darbininkas,pri
valo 'budėti/ Musu užduotim

dabar ein
Kuomet' krikščionys demo

kratai valdė Lietuvą, prie jų 
ne mažiau įvykdavo žygių 
prieš, žydus, kaip dabar: juo
dašimtiški užpuldinėjimai, žy
dų vkrautuvių iškabų smalavi- 
mai ir tt.

Dabar gi, kuomet smetonin- 
kai neužleidžia krikščionims 
demokratams (kunigiškiems 
fašistams) valdžios ėdžių, tai 
šie klerikališkieji politikieriai 
jau pradeda dėtis žydų “prie- 
teliais.”

Tikrenybėje gi šiuo atžvil
giu vieni nėra nei kiek geres
ni už kitus.

Iš “Ryto” — “Sutemos”
Kauno komendantas Sala- 

džius uždarė vienam mėnesiui 
krikščionių demokratų dien
raštį “Rytą” ir nubaudė jo re
daktorių L. Bistrą 300 litų ar
ba vienu mėnesiu kalėjimo. 
Mat, “Rytas” savo numeryj 
202-meL_išspausdinęs neteisingą, 
žinutę apie suruoštas pogro* 
miškas riaušias prieš vžydus 
Vilkaviškyj, įtardamas, kad 
vietine policinė ir kitokia sme
toniška vyriausybė leido pa
daužoms liuesai veikti prieš 
žydus gyventojus.

Mėnesiui, sustabdytasai “Ry
tas” tuojąus persikrikštijo ir 

vardu “Sutemos.”

—Apie literatūrą, jos ver
tę, etc.

—Daugiau? »
—Gegužės mėn. 26 d., 

1928, rengėme koncertą, ku
riame apsiėmė dainuoti iš 
Binghamtono Vaineikis, vie
tinė Aleną Sadauskaitė ir 

(Tąsa; ant 3 ppsk)

TARPE VAIKŲ
Agnieškutė: “Petruk, 

tavo mama pastaruoju 
tokia spritna pasidarė?’

Petrukas: “Tai tu nei to ne
žinai? Nagi todėl, kad mano 
mama jau savo antrąją jauny
stę pasiekė.”

apsisprendimo idėja lieka 
iliuzija. Senasis profesorius 
pareiškia, kad jis tą /mintį 
gynęs nuo pat Latvijos įsikū
rimo ir,v nežiūrint savo 63 
metų amžiaus, esąs pasiryžęs 
padėti savo galvą, jei kiltų 
karas del “Jūsų ir mūsų Vil
niaus,” kaip jis išsireiškia. 
Profesoriaus nuomone, Vil
niaus klausimas esąs taip pat 
ir latvių klausimas, nes abie
jų tautų likimas diktuoja ne 
tik viena antrai padėti, bet ir 
sudaryti savo tarpe, tamprią 
federaciją, Profesorius ragi
na. niekuomet nenusileisti 
Vilniaus klausimu lenkams ir 
kovoti, kol Vilnius priklausys 
Lietuvai.
Tartum fašistiniai-“darbinin- 

kiškas” latvių' profesorius dar 
nežino apie Smetonos pareiški
mą, kur Vilniaus atgriebimą 
Lietuva; jis atidėjo septyniems 
šimtams metų ir sapaliojo, būk 
Lietuva gražiuoju galėsianti pri
sitrauki Vilnių per kauniškę ap- 
šviętą, kultūrą ir “gerą tvar-

ALDLD. 165 kuopa truputį 
apmirus. Mėnesiniai susirinki
mai apleidžiami, čia jau pačių 
kuopos narių apsileidimas. Tei
sybė, kai kurie nariai priklau
so prie kitų draugijų, kaip Sau
lės pašelpinės draugijos ir Pi
liečių Kliubo, kur jie veikia ge-> 
rai, bet visgi reiktų kreipti do
mės ir į mūsų apšvietos Draugi
ją, nereiktų ir ją apleisti. Juk 
tai mūsų dirva, iš kurios t įneš 
klasinę apšvietą semiamės, gau
dami darbininkiškas knygas.

Lapkričio mėnesio 16 d. 
rytas.

Didokas būrys draugą ir 
dvi draugės 
nes ALDLD* kuopos — žy
giuoja į teismabutį, esantį 
Scran tono miesto centre, 
viešojoj aikštėj. Scrantono 
miestas nūnai patapo Wy- 
omingO; klonies fašistinės 
reakcijos centru. Jau antri 
metai, kai miesto adminis
tracija neleidžią ALDLD. 
kuopai ne jokių parengimų 
daryti: prakalbų, koncertų/ 
negi šokių.

Kuopa nutarė pradėti ko
vą — kovą, išnaudojant vi
sas legališkas priemones. 
Patraukė miesto adminis
traciją teisman, reikalau
jant iŠ 'pastarosios laikino 
indžionkšino, — drausmės, 

< kuri neleistų policijai ardyti 
jos viešus 
eityje.'

, 5 Tūli šito 
ša glėbius 
ALDLD., kad parodžius jas 
teisme, kaip šviečiami lietu
viai darbininkai; kad paro
džius, pagaliaus, jog A.L.D. 
L.D. neleidžia anarchisti
nius raštus, kaip sako mūs 
skundikai-šnipai, bet moks- 
liškuš raštus, įvairiais klau
simais, kurių dalįs 
sistįnial 
prieš anarchizmą. _
Lietuviškas šnipelis Dirba

Teismąbučio koridoriuose 
belaukiąhtM štai pasirodo ir 
anos pustės advokatai $u lie- 
tuvišku -šnipeliu, kuris jau 

■ nuo senai čia “darbuojasi” 
f ir- kuris savu laiku gyveno 
f Mass. Valstijoj ir seniau dar 

buvo “karštu socialistu”.
• Tai tūlas D. Klinga,|Savu 
l laiku dirbęs organizavime 

visokių bendrovių, kurios 
vėliau negarbingai susmuko, 
nunešdamos daug lietuvių 
darbininkų • pinigų. Šis ti
pas, visur nusinakinęs, atsi
beldė čia. Dirba tą “garbin- 
gą’L skundimo ir šnipinėji
mo darbą, kad pakenkus pa
žangesniems lietuviams dar- 

F bįninkazns jų apšvietos ir 
kultūros veikime, o taipgi 

. kovose už savo ir visos dar
bininkų klasės bendruosius 

į reikalus 
■> vokatui;į vieną mūsų drau-,.. nprvp,.qmn

gą, kitų;, rodo su judošiška ml • J5*? eism.^
miną 
mas, k:

pinėtojfįj dar geriau pakils •» A-i 11 o'ziron

ti tokiem asmenim, “kurie 
miesto administraciją ir ša
lies valdžią kritikuoja,” ku
rie tik “trobelius” kelią. Tik 

vaduodamasis, vi- 
saugumo de- 

direktorius, 
neduoda

nt ayk-
netgi kovoja

traukti kuoplačiausias ma
ses savo brolių į mūs orga
nizacijas; remti darbinin
kišką spaudą, stiprint Ame- j 
rikos Darbininkų (Komuni
stų) Partijos grupes, ku
rios bus vadovu mūsų kovo
se. Tieskim pagrindus Na- 
cionalei Mainierių Unijai.

Mes būsim laimėtojais, 
nežiūrint kiek daug tas vis
kas lėšuos. Tai mums sa
iko gausi savo pamokomis 
pasaulio klasių kovos istori
ja. Tai mes žinome ir iš to, 
kad mūs yra milionai, o iš
naudotojų tik saujalė/

R. Mizara.

Tik vargas, kad to profeso
riaus ir jo draugų geri palin
kėjimai Lietuvos fašistams nie
ko nereiškia. Latvijos buržu
azija, apsižvelgdama ' į savo 
biznio reikalus, ypač gi klau
sydama Anglijos diktavimų, 
iki šiol aiškiai paturėjo Lenki
jos imperialistų pusę ir Vil
niaus klausimu ir visais kitais 
klausimais.

Kur kas platesnės reikšmės 
turi suruoštas Latvijos laikraš
tininkam kAlėdojimas po Len
kiją, apie kurį tame pačiame 
“Lietuvos Aido” numeryje, ra
šoma:

Lenkų ekspozitūros orga
nas Latvijoj “Dzwon” suruo
šė latvių provincijos spaudos 
atstovams kelionę į Lenkiją 
jos nepriklausomybės sukak
tuvių metų. Kelionės 1 metu 
kalbamieji. spaudos . atstovai 
bus dykai yėižibjami ir išlai
komi po Varšavą, Poznanę, 
Dancigą, Katovicus, Lvovą, 
Vilnių ir kitus miestus. Tą 
maršrutą išdirbo p. Bilmanįs. 
su neoficialiniu lenkų agentu 
faktinuoju “Dz-^ono” redak
torium Kaz. Lešickiu. Lat
vių spaudos atstovų priešaky 
numatomas \ sĮeimb atstovas 
Ozolin.
Lenkų imperialistai ir Lat

vijos buržuazijos atstovai-laik- 
raštininkai, matote, randasi la
bai draugiškuose politiniuose 
santikiuose, o jų nusistatymas 
toks: Vilnius—Lenkijai.

Lietuvoje. Susirinko apie 
800 klausytojų, kuriuos mie
sto policija- išvaikė dar ne
prasidėjus prakalbom.

-^•Kas tame mitinge turė
jo kalbėti? A

—A; Bimba, iš Brooklyn,

IRGI FILOSOFIJA
Du svieto perėjūnai sėdi pa

miškyje ant kalvos ir tėmija 
atokiai žaidžiančius vajkus.

“Kaip ten nebūtų,” tūlą lai
ką žiūrėjęs, pratarė vienas, 
“jaunystė, tai puikiausias gy-? 
veninio laikąs.”

“Taip,T atsakė antrasis. 
“Kaip gaila, kad tą' puikųjį 
laikotarpį gamta atidavė į ne
protingų vaikų rankas!”11'

Litvinaičio iškoptasis kliubas, 
pasivadinęs politikos ir apšvie
tos kliubu, pradeda krypti iŠ 
vėžių. > Mat, del apšvietos nie
ko s neveikia,., bet- priešingai, 
darbuojasi dej bažnyčios. Jie 
vaikštinėja po stubas įr kauli
ja del bažnyčios pinigų, k. C 
pasekmiy neturi, nes vietos lie
tuviai tokiems tikslams neprita
ria.

Visu savo įtūžimu juodo
ji reakcija pradėjė teriones 
kietosios Anglies srityje. 
Streikuojanti Pittstono 
mainieriai šiandien jau ne
beturi vietos susirinkimui. 
Ne tik pačiam1, Pittsone, bet 
ir jo apielinkiniuose mieste
liuose valstijos kazokai ir 
vietiniai valdininkai buožių 
ir teroro 
kiekvieną 
riame jie 
kalbami 
reikalai.

Pereitą
tono ALDLD. kuopa suren
gė prakalbas, kad išgirsti 
kiek tiek žinių apie Pietų A- 
merikos .lietuvių gyvenimą. 
Be niekur * nieko įsiveržę 
trys ginkluoti “tvarkos da
rytojai” pareiškia: ‘We will 
break up this meeting” 
(Mes išardysim šį susirin- 

;kimą”). Be jokio atsižiūrė- 
įjimo veja ramiai susirinku
sius darbininkus ir darbi
ninkes. Kuomet buvo pa- 

i aiškinta, kad prakalbos ruo
šiamos ne tikslu streiko ap
kalbėjimo, bet kitais įvai
riais klausimais, tai polici- 
jantai atšovė: “Pasakykit 
tai majorui.” Užklausus, 
kur galima rasti majoras— 
“Jo dabar namie nėra,” 
gautas atsakymas.

Scrantono Incidentas
Jau kelinti 

Scrantono 
skundė ir 
nių 
mams 
netgi tokių dalykų, kai kon
certų, etc., nekalbant jau 
apie prakalbas. Vietinė A. 
L.D.L.D. kuopa, kpvojuši il
gai visom galimom, savo 
priemonėm, pagaliaus buvp 
priversta kreiptis į teismą 
ir šiandien, /berods 16 d... Jap- 
|kricio įvyks byla su miesto 
valdžia už laisvę žodžio.
' Mūsų veiklūs ir pasiauko
ję draugai nepaiso, kiek lė
šuos ir ar daug darbo pa
ims, bet pasirengę vistik 
kovą vesti iki galui. Nelai
mėjus lietuviam vieniem, 
bus dėta pastangų įtraukti 
visą pažangųjį tarptautinių 
darbininkų sparną.

Visuose miesteliupse ang
lies kompanijos, per savo 
pasamdytus bernus — valdi
ninkus — deda viską, kad 
neprileidus mainierių prie 
organizuotumo, prie solida- 
rybes ir ko^os.

Nacionalės Mainierių Uni
jos dvasia juos baugina. 
Nerymastauja ir todėl, kad 
pereitais rinkimais tai šen 
tai ten pasirodė jau kelios

■ tuo, esą 
. suomenįmo 
, partmento 
• James Arigoni,

vęs šitai kuopai laikyti nė 
i prakalbų, nė koncertų, negi
■ šokių...

Prasideda tyrimas. Skun
dėjų advokatai sodina į liu- 

/ dininko suolą d-gę Julią 
Klevinskienę-, vietinės kuo
pos narę. Draugė Klevin- 
skienė yra čia gimusi ir au
gusi moteriškė ir jau virš 
šešeri metai, kaip jinai yra 
pare ALDLD\ Reikia pažy
mėti, kad ji labai gerai savo 
uždavinį atliko. Jos kalba 
— angliška ir lietuviška — 
graži, ryški ir aiškį.

—Kaip senai jūs kuopa 
susiorganizavo? — klausia 
advokatas Šeporovičius.

—1916 metais.
—Apie kiek ji šiandien tu- 

Iri narių? .
! —Arti du šimtu.

—Koki tikslai šitos orga
nizacijos?

—Leisti lietuvių kalboj 
įvairiais klausimais pamoki
nančias knygas ir šviesti lie
tuvius darbininkus kitokiais 
būdais, k. a., rengiant pra
kalbas, referatus, etc.

—Ar esate daug turėję Ši- 
|tokių parengimų?

—Apskritai, po tris ketu
ris į metus?

—Ar buvo nors kartą jūs 
j tos rūšies parengimuose iš
kilę triukšmo, bei kokių 
skandalų ?

—Nė karto.
—Ar pereitais dvejais me

tais jūs ši organizacija tu
rėjo suruošusi bęnt kokį pa
rengimą

—Ne!, 
sako Klevinskienė.

—Kodėl?
—Todėl, kad miesto poli

cija juos išardydavo arba p. 
Arigoni neleisdavo, atsisa
kydamas išduoti leidimą.

—Ar turit tam pavyzdžių?
—Sausio 9 >d., 1927, A.L. 

D.L.D. kuopa sū kitom lie
tuvių organizacijom Scran- 
tone suruošė masinį mitingą 

iUŽprotestavimui prieš fašis-

vė Vitą Manzėllą ant kampo 
Jioęblinę Jr, : 5,th . Stfį
Brooklyhė. šovikas pabėgo.

Amerikos Lietuvių , Piliečių 
Kliubas buvo surengęs prakal
bas 21 d. spalių. Kalbėjo drau
gas V. Tauras, “Laisvės” re
daktorius. Kalbėjo apie brežl- 

Buvo pro- dentinius rinkimus, kapitalisti
nes partijas ir t.t. Nurodė^ ke- 
no reikalus atstovaują tos' par
tijos, (taipgi nurodė, keno reika
lus atstovauja socialistų ' partiJ 
jap. Pasakė, kad tik vienapar- 
tija; <l^uri gina darbininkų rei
kalus, tai Amerikos Darbininkių 
(Komunistų) partija ir darbi
ninkai privalo už jos statomus 
kandidatus balsuoti.
' žmonių buvo nedaug, bet ku
rie atsilankė, tai prakalba pasi
tenkino.

Lėšų padengimui surinkta 7 
doleriai. ' * *•

Tas pats Kliubas buvo su
rengęs balių 3 d. lapkričio. Į 
balių atsilankė svečių iš Bayon- 
nės ir Elizabetho. Kliubas ačiuo- 
ja už gausų atsilankymą.

L.D.S.A. 54 ir A.L.D.L.D. 39 
kuopa bendrai rengia vakarie
nę 29 d.* lapkričio, padėkavo- 
nės dienoj, 1610 Washburn 
St., Grudžio svetainėj. Vaka
rienė rengiama su programa. 
Durys bus atidarytos 4 vai. 
po piet. Todėl1 kviečiame vi- 
į>us vietinius ir apielinkės lie
tuvius ir lietuvaites atsilanky
ti ir linksmai praleisti laiką 
šioj vakarienėj.

Pupukė.

BIUROKRATIZMO . ? 
PAVYZDIS

Didžiajam karui baigiantis 
tūlas mūšiuose pasižymėjęs 
pulkininkas tapo atilsiui pa
skirtas prižiūrėti vieną dalį 
seno karinio archyvo. Per
žiūrėjęs tą senų popierų san
dėlį, jisai surado krūvų-krū
vas tokių 
jau senai 
reikalingi 
tos, net ir reikalingiesiems do
kumentams sutalpinti,,’ pulki
ninkas parašė į.karo ministeri
ją prašydamas leidinio Sude
ginti tuos nereikalingus doku- 
mentuh: 1 Atsakjymą išimiriiste- 
rijbš\jis--gavo šitokį:' “Galite 
raštus sudeginti,- bet pirma vi- 

nukopijuokite.” i >
Surinko J. Barkus.
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l-^aiTiinkas, Lajikr^ 20, 1928
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ALDLD ir “Laisvė” kapitalistiniam Teisme
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

Wilkes-Barres choras. Nors 
buvom nusisamdę miesto 
svetainę, tačiaus Arigoni 
nedavė leidimo laikyti kon
certą.

—Daugiau pavyzdžių ?
—Buvo bandyta ruošti 

Halloween balius — šokiai 
spalių mėn. 31 d. Tas pats. 
Arigoni atsisakė išduoti lei
dimą, nors buvo reikalauta 
su advokato pagelba.

—Daugiau?
—Spalių mėn. 10 d. rengė

me prakalbas, bet Arigoni 
atsisakė išduoti leidimą.

—Kas čia turėjo kalbėti?
—R. Mizara, kuris nesenai 

sugrįžo iš Argentinos.
—Apie ką jis būtų kalbė- 

jęs?
^-Argentiną, bendrai Pie- 

tipAmeriką ir ten gyvenan
čių lietuvių būklę.

—Kokis užsiėmimas šito 
kalbėtojo?

—Šiuo tarpu kalbėto javi
ni as.

Skundėjų advokatai nu
traukia liudininkės klausi
nėjimą.

Šnipelis skubiai kažin ką 
kalba į miesto advokato au
sį, teikdamas “informaci
jas” apie liudininkę ir “nu
šviesdamas” jos sakytą kal-

Prasideda miesto advokatų 
perklausinėjimas (cross-exam
ination). Jais yra C. B. Little 
ir Albert S. Rosenberg.

—Kokias knygas jūs orga
nizacija leidžia?—klausia Lit
tle. i ’ •

—įvairias, visokiais klausi
mais.

—Kur jos spausdinamos?
—Dažniausiai Brooklyne.
-—Ar jūs žinote šitą knygą 

(j/jrješęs rodo liudininkei ir 
tfetjui pirmąją A. L. D. L. 
khyyą, George Kirkpatricko, 
kuris šiandien yra sęcialpatri- 
otu, “Karė—Kodelei?”)?

—Aš jos neskaičiau, bet tai, 
berods, pirmas A. L. D. L. D. 
leidinys.

—Kas, jūs sakėte, turėjo 
pas jus kalbėti sausio 9 d., 
1927.

—A. Bimba.
—Koks jo užsiėmimas?
—“Laisvės“ redakcijos šta

bo narys.
. —Ar jūs nežinote, kad A. 
Bimba kadaise buvo apkaltin
tas Mass, valstijoj ?

—Tas nedAro skirtumo.
—r-0 kas turėjo kalbėti spa- 
26 d.?

žaldokas.
—Iš kur jis?
—Atvyko iš Brooklyno,
—Kas turėjo kalbėti lapkri

čio 10 d.?
—R. Mizara.
—Kur jūs organizacijos 

centras ?
—New Jersey valstijoj.
—Ar jūs nesiunčiate visokių 

organizacijos reikalais susira
šinėjimų po num. 46 Ten Eyck 
St.?

—Kai kada.
< —Kas po tuo num. randa
si? ;.

—Dięnraštis “Laisvė.“ ,
—Ar “Laisvė“ ir< A. L. D.

L. D. nėra viena ir ta pati 
įstaiga ?

-įNe.
-®Ar ji nespausdina jūs vi

sokių spausdinių?
—Ga 

mokam.
būt, bet mes jai ap-

ji nespausdina žinių 
organizaciją ?apie jūs

(Čia prinešęs vieną “Lais
vės” numerį, nepastebėjau ku
ri, rodo jai'ir teisėjui. Ten 
matoma A. L. D. L. D. Centro 

į Komiteto pareiškimas.)
—Taip, spausdiha.
-—Kas jūs organizacijos vir-

—L. Prūseika, prezidentas. 
f; Priešingosios pusės advoka

tai dar ką tai gavo iš Klingos 
ir vis dėjo pastangas, kad su
rišti “Laisvę“ su A. L. D. L., 
kaipo vieną ir tą pačią įstai
gą. Tačiaus skundėjų pusės 
advokatai tam prieštaravo.

Buvo atsinešę 1927 m. Darbi
ninkų Kalendorių, kuriame ro
dė A. L. D. L. D. įtalpintą 
skelbimą.

Teisėjas vėl ragina taikintis, 
siūlydamas būti “sportais” ir 
užmiršti viską. Indžionkšino 
jis, aiškiai pasirodo, neduos 
bent šiuo tarpu.

Mūs advokatai šaukia kuo
pos sekretorių, d. Stanionį, 
liudininkų suolo.

—Kiek jūs organizacija 
r i nariu ?

—Arti dviejų šimtų.
—Ar daug randasi piliečių?
—De vy n i asd esi m tas nuošim

tis kuopos narių yra Jungtinių 
Valstijų piliečiai.

Viskfas. Priešingoji

riom leidimas išgautas teismo kusiems davė užkandžių ir ge
neliu, šiandien. Matysim, kaip, rimų. Visi/kalbėtojai agitavo, 
tas viskas išeis.

“Laisvės” Neoficialis. Rep.

HARTFORD, CONN.
ne-

A.L.D.L.D. .97 kp. surengė 
prakalbas, išgarsino gerai per 
spaudą ir .plakatus, o nariai j 
savo parengimą neateina. Kai 
kurie nariai jau miegančiais j 
broliais virto ir i mūsų prakal
bas pradėjo nesilankyti.

Narys.

LktuvaitS ;
FOTOGRAFISTfi
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ka'd balsuotų už demokratus.
Prieš pat rinkimus nusamdė 

lietuvių didžiąją svetainę, pa
samdė orkestrą, priėjo pilnos 
pagrindos kalbėtojų ir prasi
dėjo agitacija už Smithą. Kal
bėtojai pasakojo, kad jeigu 
-Smithas bus išrinktas, tai A- 
merikoj rojus pasidarys. Kal
bėtojų tiek buvo, kad kai ku
rie net negavo progos ir kal
bėti. Mūsų lietuviški demok- 

i ratai bėgiojo po svetainę ir 
kiekvieną prašinėjo, kad tik 
balsuotų už Smithą ir už vi
sus kitus demokratus.

Na, o tų jau laižybų, tai ir 
pats Liųcipierius negalėtų su
skaityti.

Bet štai, sulaukiame 6 d. 
lapkričio vakaro. Ties vietos 
laikraščio “Sun” redakcija 
pradeda’ ant paklodės rodyti 
balsų skaičių. Pasirodo visur 
Hooverio laimėjimai. Mūsų 
demokratai, sykiu ir lietuviški, 
pakabina nosis, pastovi ir pa
skui liūdnai dūlina namo.

Dabar demokratai vaikšti
nėja ir keikia moteris. Gir
di, kaip tik pradėjo tos raga
nos balsuoti, tai .Baltimorėje 
demokratai jau nieko negali 
laimėti, o pirmiau, kol jos ne
balsavo, demokratai viską val
dydavo. */

Buvo net ir juokingų atsiti
kimų. Viena pora tarpe sa
vęs susipešė ir abudu atsidūrė 
teisme. Mat, vyras stojo už 
demokratus, o moteris—už re- 
publikonus. Bet teisėjas abu
du be bausmės paleido. Vie-

: vyras pasakė: “Rytoj aš 
stuboj užrakinsiu ir tu 
negalėsi balsuoti.”

Varšavos Studentas.

ir Numalia-Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvienai dieną k 

nedelioinis nuo M:Sfl ryt# iki 
U po pietų

Margarieta Valinčiua
Room 82 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUAItH 
Wilkes-Barre, Pa.

''Montevideo, Uruguay. — 
Ištikus gaisrui čia sugriuvo 
fabriko siena ir 18 darbi
ninkų tapo pavojingai su
žeista.

šiais laikais čia randasi 
mažai bedarbių. Tiesa, kurie 
dirba, tai įsivaizdina, kad be
darbių nėra. Bet kuomet pri
sieina pabūti be darbo ir pa
vaikščioti nuo dirbtuvės prie

an j dirbtuvės, tuomet jau pamatai, 
kad visur pilna bedarbių ir 
kur tik nueini darbo klausti, 
visur atsako, kad nereikia dar
bininkų.

O jeigu kuris sako, kad čia 
darbininkai turi gerą gyvenimą 
ir nėra bedarbių, tai jis per 
akis meluoja arba kapitalistų 
nusamdytas mulkina darbinin
kus. Bet ir tokių elementų at
siranda.

“Vienybės“ NT. 120 tilpo ko
respondencija, kurioje pasaky
ta, kad Hartforde ir apielinkė- 
se darbininkų padėtis gera, nes 
yra labai daug tabako dirbtuvių, 
kuriose dirbant galima . gerą 
pragyvenimą padaryti. Taip 
rašyti gali tik ištikimas kapita
listų tarnas. Ir kaip galima 
sakyti, kad čia darbininkai pa
daro gerą gyvenimą, kuomet

tu-

pusė 
Stanionio neperklausinėja.

Teisėjas vėl siūlo propozici
ją taikytis, nes tokiam “smul
kiam” dalykui indžionkšino jis 
duoti negalįs be plataus ir vi
sapusio tyrinėjimo. Esą, iš
duoti indžionkšiną, tai reikštų 
parodymą, kad miesto admi
nistracija yra kalta. Indžionk- 
šinai išsiduoda, pasak jo, tik 
nepaprastuose klausimuose, 
kur paliečiama gyvybė bei vi
suomenės saugumas. čia gi 
jis nematąs to. Šis klausimas, 
esą, išsiris sekanti

> nesi, prie platesnio tyrinėjimo. 
Tuomet išsirisiąs galutinai ir 
dabar laikino indžionkšino ne
duosiąs.

Skundėjų advokatai nurodo, 
kad organizacija nieko negali 
surengti; ji kenčia nuostolius, 
štai rytoj, 17 d. lapkričio mė
nesio, jinai) vėl ruošia prakal
bas. Siūlo, kad teisėjas pri
verstų Arigonį leisti laikyti 
prakalbas ir ruošti koncertą 
greitoj ateityj, kol galutinai 
Šis klausimas išsispręs.

Teisėjas nelabai nori sutik
ti. Klausia, kas bus kalbėto- 
jum rytdienos prakalbose. At
sakoma, R. Mizara.

—Bet jis kalbės apie šios 
Šalies valdžią; jis radikalas,— 
tvirtina Arigonio advokatas.

—Mes galime jį pasodinti į 
liudininko suolą ir iškvosti,— 
atsako skundėjų advokatai.

—Jis čia randasi?
—Taip.
Pagaliaus nutariama neso- 

linti Mizarą į liudininko suo
lą, ale paskaityti sutrauką 
(outline) jo prakalbos apie 

[Argentiną. Advokatas skaito. 
Teisėjas dar tuom nepasiten
kina, bet šaukia Mizarą prie 
baro ir ten duoda pamokslą 
jam ir visiems. Liepia būti 
“gerais,” ištikimais, nes kitaip 
miesto administracija neleis 
kalbėti. Neleis liesti šios ša
lies klausimų. “Radikaliz-v 
mas,” sakė teisėjas, “per pas
taruosius porą metų smarkiai 
prasiplėtė Jungtinėse Valstijo
se ir čionai. Jis nedaro mums 
gero.“

Arigonis kalba, pareikšda
mas, kad jis bus gerutis, kad 
jis Įeisiąs visokius parengi
mus, jei juosna nebus 
žmonės kviečiami. . .

Blogais žmonėm jis 
tokius, kurie kalba už 
ninku organizaciją, už kovoji
mą del pagerinimo savo bū
vio . . .

sausio me- moterys ir merginos, dirbdamos 
tabako dirbtuvėse, gauna nuo 
10 iki 15 dolerių į savaitę; vy
rai gauna nuo 18 iki 21 dolerio 
į savaitę. Bet reikia pažymėti, | nok 
kad apie pusė darbininkų dirba tave 

man

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: j 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimb po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kiti] 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtus ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau-

į Tel., Stagg 5043
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

blogi

skaito
darbi-

Šitokia daug maž paveikslas 
tos visos % procedūros, kuri 
šiandien įvyko šitoą, angliaka
sių baronų valdomos srities 
centre — Scrantone — “teisin
gumo” name.

Ar darbininkų organizacija 
laimėjo ar pralaimėjo—te
sprendžia patys skaitytojai. 
Tiek tenka pasakyti, kad, kiek 
esu patyręs iš vietinių veikė
jų, tai ši kova dar ne paskuti
nė. Byla pradėta ir ji tęsis. 
Matysim, kuo užsibaigs. Mūs 
draugai ir draugės pasiauko
jusiai kovoja už laisvę žodžio, 
kas yra pabrėžta ir šalies— 
Jungtiniij Valstijų—konstituci
joj, kurią anglies baronai ir jų 
bernai laužo, kad >užtikrinus 
sau didesnius pelnus, kad tuo- 
mi išnaudojus platesnes darbi
ninkų mases ir palaikius jas 
ilgesniam laikui tamsoje ir ne
susipratime. Ne vieną dolerį 
veiklesni draugai ir draugės 
turėjo iŠaukoti šitai kovai. Ne 
vieną dieną priversti buvo 
dirbti, o naktį nemigti.

Rytoj, lapkričio 17 d., 
kare, įvyks tos prakalbos,

ne-

va-
k.u-

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatorijų, duoda lekcijas ant smui- 

Į kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
J tų gerais, smuikininkais, kreipkitės į
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.

tik, po 18 dolerių į savaitę. Dar
bininkas, turėdamas šeimyną ir i 
gauna 18 dolerių. Bet “Vie
nybes“ korespondentai ir čia 
mato darbininkams “gerovę.“

Pastaruoju laiku kai kurie 
pradėjo klausinėti, kas pasida
rė su progresyvių draugijų ben
dru komitetu, kad jis nieko ne
parengia. Turiu pranešti, kad 
bendras komitetas rengia va
karienę, kuri įvyko 24 d. lap
kričio, Labor Lyceum svetainėj, 
29 Lawrence St. Todėl visi 
vietos ir apielinkių lietuviai 
pasistengkite atsilankyti.

Bedarbis.

BALTIMORE, ND
Mūsų lietuviški demokratai 

labai darbavosi už Smithą. 
Lietuvių svetainėj buvo kelius 
sykius surengę prakalbas, ku
riose kalbėjo įvairūs kalbėto
jai, visi gyrė Smithą, susirin-

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

M. J. J. Urbszo, 
■ ' 187 Oak Street, 

Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 

• kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 

•, (Mo.) A. Lepo-
John Naujokas nis, 2759 Arsepal

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balit|; ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kiiris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms,, daug ar mažai, vis tiek, if lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuoki!:

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gerų 
Cigarų. M,es visur pasiųsime per 
paštą bo5cą 10-centinių Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 50' centų. €> 15- 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

PLYMOUTH, PA,
drg.Lapkričio 11 d. įvyko

R. Mizaros prakalbos.’ Kalbė
jo dviem atvejais—11 metų 
Sovietų Rusijos gyvavimą ir 
apie Argentinos lietuvių gyve
nimą. Kalbėtojąs aiškiai dės
tė dalykus. Publikos buvo 
virš 50. Laikraščių ir knyge
lių išplatinta nemažai. Aukų 
surinkta $5.40. Aukojo J. 
Butch $1; F. Klimkevičiųs 50 
c., kita dalis surinkta šmul- 

i kiais.

si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii-i 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.1

I Patarnauju visiems be skirtumo* 
| įsitikinimų ir tolumas nedaro del į
• manęs skirtumo. M™* ~r: "*■
į daras dieną ir naktį.
| lieku gerai.
! mane, <

Mano ofisas at- 
Darbą at- 

Reikale kreipkitės-pas 
o patarnausiu kuogcriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Mall Phorm Poplar 7644

GRABOR1U8 
ir 

BALZAMUOTOJ AS

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyry ir motery 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nejusiuose 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

DR. Z I NS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedelioinis: 9 iki 4 pų pietų 
---------------------- į----- ■----- »
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1023 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA, PA GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.
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CLEVELANDO ŽINIOS ?>

Kaip tu drįsti,

(reiš-

pšrapijos ko-Į arba juoduką ar net vyriškį?

Kun. Vilkutaitis nusi-

Buvęs Parapi jonas.

“LAISVES' KONCERTAS

NEW VGP.K, ALBERT BATX5N, 
HAMBURG, BEUTSCMLAND, 

RESOLUTE, RELIANCE, 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA,

Vienas 
“Nori

TEN IR Iš LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Mūsų Populiariškais Laivais

Iš New Yorko į 
^ZiVo^Kauną ir Atgal 

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA K LESA

. .'v - >ts

KILU 
.PAIN

(PAIN-EXPELLERVilnies” dienraščio.
davatkos

pranešė klebonui

l'

I

526 N.

“Laisvė” ir “Vilnis” Strioko 
Pridarė Kun. Vilkutaičiui
28 d. spalių prieš šv. Jurgio 

bažnyčios buvo išdalinta virš 
200 egz.
Laikraštį dalinant, 
užtėmiję
Vilkutaičiui, kuris dar nebuvo 
bažnyčios rūbų nusivilkęs. Vil
kutaitis išpuola iš bažnyčios, 
žiūri, kad netoli du jaunuoliai 
dalina “Vilnį.” Pripuolęs prie 
vieno, ištraukia vieną kopiją 
“Vilnies” ir varo vaikus-dalin- 
tojus nuo šalygatvio. “Get 
out from here, kids, this is our 
property.”

Vaikai jam atkerta: “Kal
bėk lietuviškai.”

Kun. nestoja varęs, 
jaunuolis jam kerta:
peštis, bartis—pasi j ieškok sau 
lygaus.”,

Vilkutaitis nudūlino nieko 
nepešęs. Gi parapijonai noriai 
ėmė laikraštį ir dėkavojo da
lintojams, kiti net siūlė užmo
kestį.

užgynė skaityt savo parapijo- 
nams.

Girdit 
prastas žmogeli, imti bolševi
kišką laikraštį, kuris yra di
džiausias tikėjimui nuodas?” 
Vilkutaitis įrodinėjo parapįjo- 
nams, kad bedieviški raštai, 
knygos ir laikraščiai, yra iš
vedę iš doro kelio (suprask, 
tikėjimo) mokytus vyrus, ne 
tokius, kaip šv. Jurgio par%; 
pijonai. Iš to jau pamokslo kia, 
pasirodo, kad jis pats gali krėsti kūną, bet tavo siela-dū- 
skaityti “Vilnį,” net patsai iš-i šia liks sveika ir čysta.” Tai 
traukė iš dalintojo, bet para-1 kodėl kun. Vilkutaitis; vieton 
pijonams draudžia. I gaspadinės, nelaiko numirėlį

Toliaus barė j " 1 !
mitetą, kam jis neapgina baž- 

nuo bolševikų ir jų 
Gavo vėjo tėvai, 

leisti 
“juo- 

Gąsdi-

■ drįsta dar sakyt, kad jie gali 
Ateiną nedėldienis ( 4 d. | skaityt visokiu ; laikraščius ir 

lapkričio). Kun. Vilkutaitis, tas jiems nekenkia, 
nespėjęs evangelijos perskai
tyti, kaip prapliupo bartis ant 
parapijom], kam jie ėmė bob 
ševikų laikraštį pereitą nedėl
dienį. Prisipažino, kad pats 
iš vaiko ištraukė laikraštį ir 
perskaitė. Bet baisiausiai jį

Lię.pė gaspadinems vyti; lau
kan visus įnamius-buĮ’dingie- 
rius, kurie tik skaito bedieviš
kus laikraščius. Tie nenaudė
liai tyčia padėlioja kur viešai 
laikraštį, kad katalikišką šei
myną suardžius. “Geriaus 2- 
3 metų lavoną laikyti kamba
ryje, megu tokį įnamį-burdin- 
gierių,” prirodinėjo strioko 
perimtas kunigužis.

“Nuo numirėlio,, tu
gaspadine) “gaįi užsi-

Aš manau, kad storais laši
niais apsidėjus kunigui būtų 
daug sveikiau pačiam tą pata
rimą išbandyti, tik vėliaus 
siūlyti parąpijonkoms, kurios 
laisvus (įnamius laiko.

Taip kun. Vilkutaitis arti 
valandos vargino parapijonus 
bolševikų baubu. Išėjus iš 
bažnyčios, gi žiūriu, bolševikai 
vėl dalina laikraštį, bet šiuom 
kartu dienraštį “Laisvę.” Pa
rapijos komiteto du nariai va-

nyčios 
laikraščių.
kad nesirūpina vaikus 
parapijinėn mokyklon; 
dom seserim” mokyti.
no sakydamas, kad vaikai bus 
dingę tikėjimui, jei jie. nema
tys bažnytinės mokyklos.

Pabaigoj .vėl barėsi, kam 
parapijonai drįsta jam žiūrėti 
į akis, kada jis randa jų na
muose bolševikišką laikraštį. 
Esą, randi tokių drąsių, kurie ro vieną dalintoją nuo baž-

• j _ ___ _ i A- i  ’ ___ 1 _• I v • _ i  f . un • _ • i _l -

Priduria: 
“Tokie parapijonai daugiau
siai jieško visokių priekabių 
ir jiems pradeda atsirasti vi
sokių neaiškumų.” Vis tai 
dėka bedieviškiems raštams, 
kurie suklaidina nemokytą 
žmogų.

nyčios, sakydami: “Susimilda
ma, eik toliaus ir dalink, tik 
kad kunigas nematytų.”

Dalintoja paklauso prašymo 
ir paėjus prie Superior Ave. 
tęsia savo darbą. Kun. Vil
kutaitis pamatęs, kad' dalinto
ja stovi ir dalina, atnešė savo 
lašinius' prie dalintojos ir, 
grasindamas parapijonams ne

K. S. Lietuvaite.

CIVILIAI ŽMONĖS KARE
Aufšrutų Stankevičių. Taigi, tokį jauną, 
gražų vaikiną nudėjo nei už šį, nei už tą. 
Mat, kas tai pasakė, būk jis vokiečiams pa
taręs, kaip geriau jie galėtų iš valstiečių 
išgaut avižų savo arkliams. O, tai tada, 
kaip visi turėjo po septynis svarus avižų 
nuo margo vežt į armijos grūdų sandėlį, 
tai buvęs j d darbas. Rusai, kaip atgal su
grįžo, sužinojo, tai jiems ir nepatiko. Ne
paisė, kad jo tėvas ir seserys jiems rankas 
ir kojas išbučiavo. Nuvedė'biskį toliau už 
triobų, akis užrišo, pervėrė keliomis kulko
mis, ir nuėjo sau.

Ties Širvinta, Naumiesčiu ir apygar
doje tai šiuo kart bėgyje septynių savaičių 
mūšiai tęsėsi be jokio perstojimo dieną ir 
naktį. Visa apiclinkė labai nukentėjo. Vie
tomis, ;kaip va, Kiršų puikus kaimas su še
šiolika stambių ūkių, Jonaičiai, Boblaukis 
ir kiti, liko sulyginti su žeme.

Boblaukyj gyvenę Barono uošviai, ra
dosi Majoriškiuos pas savo žentą. ‘____
dideliai stokai maisto, mūšiams apsistojus, 
Baronas nuvažiavo į pačios tėviškę pažiū
rėt, ar kartais neras dar ką nors tinkamo 
maistui. Iš buvusių gražių triobų likę tik

(Tąsa)
Visi bėgioja sušilę; kas mėsą, kas duo

ną—sukorius, kas kruopas, miltus, taukus, 
pupas, sausainius ir ką tik rado, viską dė
jo į maišus, į dėžes ir dideliu greitumu pa
slėpė į žemę.

“Ak, kaip šitie valgiai nemiela, kaip 
aš. jų nekenčiu!” verkšleno senutė, ant 
šviežiai sukastos žemės sausus medžių la
pus barstydama. “Džiaugkis, kad gavai 
progą ant jų viešpataut!” riktelėjo senu
kas.

• ■■ Prūsų nėra. Atėjo naktis, kuri buve 
pripildyta nepaprasto šnabždesio, lyg ii 
duslaus dunksnojimo. Gi dienai išaušus, 
valstiečiai sužinojo, kad prūsai traukiasi 
atgal visu plotu.

Tą dieną apie trečią valandą po pietų 
staiga sutrenkė šimtai kanuolių ir visokių 
karo pabūklų taip labai, kad, rodos, dai 
niekad nebuvo taip garsiai langai barškė
ję, neigi po kojų žemė taip drebėjus.

Toms perkūnijoms beūžiant, senukas 
pamatė antrą tokią pat sceną, kokioje jis 
buvo dalyvavęs, tik dabar jau vokiečiai 
laukais ir keliais grūdosi,—bėgo, kniubo, 
kėlėsi, puolė, vėl kėlėsi ir vis toliau bėge 
nuo rusų.

Saulė pasislėpė už kalnų, o juoda nak
ties skraistė gedulingai apsiautė skausnąuo- 
se besiraitančius, pagelbos besišaukiančius, 
bemirštančius iru’au numirusius kareivius. 
Kančios sužeistųjų tarytum pasiekė žvaigž
des ir mėnulį, ir jie, lyg susigėdę žemės gy<Boblaukio parvažiavęs. ‘ 
ventojų beprotystės, paslėpė savo skaisčius' “Ar su nieku nešnekėjai, kaip ten atsi- 
veidus už storų debesų. O slėpiningus tam-Tiko su Kiršų kaimo Bruožiene?” klausinė- 
sos rūbus be paliovos varstė ir draskė,jo senutė S.- 
sprogstanti šoviniai, ugninės' rakietos ir '
įvairių spalvų ženklų ugnys. '

Pas Majoriškių ir apielinkės gyvento
jus jau ir vėl kareiviai, tik šį kartą lyg ir 
ne tokie svetimi; kaimiečiai jų kalbą yeik 
visi supranta ir neturi tiek bėdos su atsi
prašinėjimais ir teisinimaisis, kad jie tikrai 
neturi paslėpę lašinių, sviesto, nei kitko.

" Rusai vokiečius nusivijo, bet 'jau ne 
taip, kaip pirmu kart, kada jie svajojo apie 
Berlyną, dasigavę iki KaraliaČiaus. Šj 
kart vokiečiai tyivo jau galingai susidrūti- 
nę savo apkasų linijas palei rubežiu, Lietu
vos’pusėje. ' ■ ' ■ :

-Rusai kol kas nesigriebė apkasų dar
bo, tikėdamiesi greitai vokiečius nuvysią 
Bet apsiriko, nes po dviejų mėnesių atkak
lių žudynių, rusai pasijuto turį ' atga1 
trauktis. <

Žmonėm jau baisiai įkyrėjo trenksmai 
baimė ir badas.

“Kibą pavietrę apsėdo tuos karo va
dus, kad jie kariaut nesiliauja, jau antri 
metai, kaip jie viepi, kitiems gerkles kram
tosi, ir daugiau nieKb/Lrūgojo mūsų senu

į susirinkę? kelis pluoštus varpų iš" nū* 
tremptų rugių x'ldųkų. v

j J*Šveritas /Rapolai,;>melskis už dūšias' 
i Visi šventieji ir šventosios dievo, melškitėf 
uŽ^dūŠias!...” M

“Atlydi nabašninką,” tarė senutė. Taį$

imti laikraščio,, rodo: ‘ 
va ta bolševike, neimkit jų 
laikraščio..,.” Bet kur tau ne
ims. “Užgintas vaisius visados 
skanesnis,” taip ir čia. Ne
žiūrint,* kad kunigas stovi, o 
parapijonai, nors ne visi, bet 
apie pusė jų, ir prie kunigo 
ėmė. Kelios davatkos prunk
štė praeidamos: “Oi, dievulė
li, ta bolševike! čia stovi ku
nigėlis, o ji dalina/ ir tiek.”

Kun. Vilkutaitis už tvoros 
stovėdamas sako: “Eik tu iš 
čia, nebedalink! Eik prie sa
vo bažnyčios.” Dalintoja jam 
atsako: “čia mano bažnyčia” 
(rodo į šv. Jurgio bažnyčią).

Užėjęs kitas būrys davatkų 
sudejuoja: “Oi, dievulėli, die
vulėli, toji bolševike nebijo nei 
su kunigėliu kalbėtis.”

Išeina Mikė Kudžius, buvęs 
kadaise pusiau bedievis, dabar 
“baisus dievočius,” todėl, kad 
šioks toks biznierius liko. Ima 
kolioti ir varyti “Laisvės” da
lintoją. Kun. Vilkutaitis šyp
sosi, kada Mikė nori pasirody
ti ištikimu Vilkutaičio avinu- 
avinėliu. Prieina visiems ži
nomas butlegeris, kuris taipgi 
nori pasirodyti kunigui, kad 
geras, ištikimas baronėlis. Pa
ima iš Mažeikos * “Laisvę” ir j 
iškėlęs augštai, kad kunigas 
matytų, perplėšęs pusiau nu
meta.
šypso, lyg geležėlę radęs.

Bet štai ateina būrys žmo
nių ir visi iki vienam pasiima 
po “Laisvę.” Kun. kandęs lū- 
pon nudžiumbino link bažny
čios. Jam buvo be galo sar
mata, kad prie jo akių taip 
gązdinti parapijonai ima tą jo 
prakeiktą laikraštį.

Kunigui nuėjus 
pijonai ; 
“Laisvę,” 
bai barė 
kite, mes 
jame yra 
riiums jį 
patyriau, 
biskį daugiau, negu 
per pirmą nedėldienį. 
linta arti 250 egzempliorių.

Negalima sau įsivaizdinti 
tąją kun. Vilkutaičio baimę, 
kokią padarė išdalinti laikraš
čiai—r“ Vilnis” ir “Laįsvė.”

Parapijonai darbininkai tu
rėtų nepaisyti kun. Vilkutaičio 
gązdinimų, bet perskaityti ir 

Į susipažinti su “Laisve” ir “Vil- 
_ nia,” ar ištikrųjų tie laikraš- 
Esant čiai yra tokie baisūs, kaip tas 

riebus kunigužis kad pasako
ja.

Keistas dalykas dar tame, 
kad kun. nebepasitiki savo pa- 
rapijonams. Išrėžęs ilgiausį

“čia, čia išskyrus komunistinius.
Lietuvos fašistai bijo įsi-" 

leisti Amerikos darbininkų 
laikraščius. 1

kiti para- 
sugrįžo ir pasiėmė 

sakydami: kun. la- 
jūsų laikraštį, duo- 
norim pamatyti, kas 

. tokio blogo, kad 
gina skaityti. Kiek 
darbiečiai išdalino 

Vilnies” 
-Išda-

akmenys ir griozdai iš pelenų riogso, pamokslą, stovi darže ir žiū- 
Šuns kaulai pririšti,—nepaleido jį niekas, ] ri ant gatvės, kad parapijonai 
tai lenciūgas su diržiuku ant kaklo kaip bu-1 nedrįstu imti laikraščių..
vo, taip ir tebėra, bet pats kaklas, tai jaŪ| Batdai pasakė, kad bolševi- 
tik eilutė baltu kaulu. kų laikraščiai yra tokie tvirti-

baisūs, kad kataliko tikėjimas 
gali subyrėti į skibučius. Iš
rodo, kad kun. juokus krečia 
iš tikėjimo ir paties galingo
jo dievo. Nebeužsitiki nei pa
rapi jonams, nei pačiam* die
vui. Pats ima visą t dalyką į 
savo rankas. Stovėdamas už 
tvoros šaukia, kad parapijo-r 
nai neimtų “Laisvės.”

Tad ar čia nėra užtenkamu 
prirodymu, kad kun. Vilkutai
tis nebetiki į dievą. Jei tikė
tų, tai paliktų parapijonus 

____ i. Tai tau, kokie
> “va-

tik eilute baltų kaulų.
Einu pro pridaržę; ogi žiūriu, karei

vio čebatai kyšo iš srutų. Maniau sau, išsi
imtu, tai turėsiu avalinę. Susiradau to
kią šaką, užkabinau, patraukiau ir tuoj su-.. 
pratau, kad prie čebatų dar ir jų savinin
ko esama. Man pasidarė nejauku, ir viską 
palikęs nešdinausi.”/ Taip pasakojo B., iš

“Mudu su jūsų sūnum Benediktu buvo
me jos laidotuvėse, ir jūs dar nežinot, kaip dievo'‘valbri. 
ten atsitiko. Rusų kareiviai paprašė laši- laikai atėjo, reikia dievo 
nių; ji pasakė neturinti ir ėjo į stubą. Ka- llia-galybę”- p.astumti į \šalį, 
refvių viso buvo, du, tai jiedu tik.pasižiūrė- kada yra reikalas su bolševi- 
jo į vienas kitą; vienas tuoj prišoko prię|k^- 
jos, durtuvu pervėrė, kaip šunį, ir išėjo 
sau. Vaikai pradėjo spiegt nę savo balsu; 
tėvas atnešė ją į stubą. Tai ką, nei čia gy
dytoją prisišauksi, nei vaistų, nė jokios pa
gelbos. Ji per keturias dienas ir naktis 
•dejavo kraujuose paplukusi ir numirė,” sa
kė Baronas. \ ' x.

“A, a, žiūrės jie, tau gailesčio, kaip ir 
Gižų ūkininką SkrinsKą kad sušaudė. Tam 
žmogui ir sapne nesisapnavo, kad vokiečiai 
įtėmys tą baltesnio audeklo šmotuką, ku
riuo buvo užlopytas malūno sparno apval
kalas. O jie atbėgo, kaip padus nudegę: 
tu šnipas, tu mus rusam rodai su tuo lopu 
ant malūno sparno; ir negalėjo atsiprašyt. 
Nuvedė prie malūno, pastatė ir sušaudė. 
Tai žmonių gyvasties pigumo laikai atėjo!” 
kalbėjo senutė.

Tuos pasienio linijos’mūšius šiuo kart 
žmones ‘ vadino į“niūš|ads; po*Kybartais.” .ž 

' Prasidėjus aštuntai^ savaitei ?šit.os.5 ko j 
vos “po Kybartais,” ’valstiečiai stuikininkai; 
dirbęu’usų armijai, pradėjo parvažiuot na
mo v,ienas po kitam.
* (Daugiau bus)

Lietuvos Fašistai Nutarė Mū
sų Laikraščitj Neįsileisti
Lietuvos fašištų organas 

“Lietuvos Aidas” spalių '29 
d. laidoj rašo:

“Cenzūroj tenka patirti, 
kad Amerikos “Keleivis”' 
jau Lietuvoje platinamas. 
Be to, nutarta įleisti Lietu
von ir leisti čia platinti vi
sus Amerikos laikraščius,

L’&k v'' r J

Naudojamas Išlapkiniai nuo 
Skaudami! muskulų 

, > Reumatiškų skausmų
Strėnų diegimo 
Galvos skaudėjimo 
Influenzos 
Išsinarinimų ■ 
Nusimušimų. ■

Nusipirkite originali — viršaus 
penkiasdešimt iriętų senumo I

INKARO vaisbaženklis ant pa
kelio apsaugoja, jus. Milijonai ben
ki; parduodama' kaą metai.

Knygutė, kurioje pilftai nurodo
ma, kaip vartoti. PAIN-EXPEL- 
LERIS, pridedamą prie kiekvienos 
botlkos. Minirpip knygutėj taipgi 
išaiškinama smulkmeniškai kokiuo
se atsitikimudsęS^ąLįina naudoti šis 
linimentas.

(Visose? Vaistinėse 
36c. ir 70c. už bonką. 

Arba užsisakykite 
stačiai iš

t' r.Arf. nacis [f V CEHRy ANO fiC

■l>|ifl

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

*

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite ,su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū- 

geriausias pagelbėtojas, 
prieteliusx ir draugas.

KAINA $1.25c

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

sy

M

APDOVANOKITE < S A V O 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

\ DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem, “LĄISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

i

Draugam Kanadiečiam

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

40 ' Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Automobilių Mokyklai J apie elektrą, važiavimą ant viso
kių 'kainą , mašinų ir .ant; Fordo, 
Pilnas k'Ąrsas>. Šoferię-Mechapiko 
kur veęlą^iigtUvių ir anglų kalbo. 
gerai žinomas ir per 16 metų ■pri
tyręs instruktorius ŽL.. TlKNEVI- 

\ ČIUS.Mokykla atdara nuo* 9 ryte 
iki'9 vakjNed. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd-'Ave., cor.'14th St., N.Y.

« fu 1 41 iri'

___ m
‘ ? ■ ; . B LZT k

Sekmadienį, Gruodžio (December) 9,1921
DIDŽIOJOJE ARCADIA HALF

Halsey St. ir Saratoga Ave., arti Broadway, Brooklyn, N. 1
Pradžia 3 vai. po pietų •»

Rusų Grupe iš Devinių Ypatų Bus 
Didžiausia Naujenybė

šis aktas tai bus nepapaprastas vaizdas lietuvių scenoje 
Visi dainininkai yra profesionalai ir garsūs amerikoniškoj 
scenoje, šis kavalkas “Laisvei” kaštuos pluoštą pinigų. Už*>i 
tat drąsiai tariame žodį, kad ką šiemet girdėsite “Laisvės . 
koncerte, tai tik Metropolitan Operoje tą galite girdėti.

AIDO ir LYROS CHORAI, vadovaujant V. ŽUKUI, bene A 
rai dainuos Internacionalą ir kitas dainas.

Mūsų mylimi ir gerbiami dainininkai Menkeliūniūt 
i Januškienė, Stankūnas *ir Česnavičiūtė savo talentais prisidi 
prie turtingumo programos. /

Kviečiame draugus iš kitų miestų kuo skaitlingi|iujį 
atsilankyti į šį koncertą, nes 11c visuose miestuose turite pri 

j gą išgirsti, ką girdėsite “Laisvės” koncerto.

i Tikietai jau gatavi. Tuojau užsisakykite jų, del užtikrinin 
i geriausių vietų. Kaina $2, $1.50, $1.00 ir 75c.

Tuojau Apsirūpinkite Su Tikietais
Atsiminkite, Jkad sėdynės numeriuotos. Išanksto nusipirkę 

kietus, kada ateisite savo vietas rasite tuščias 
įžanga $2.00/ $1.50, $1.00 ir 75c.

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. i
A- M. BALCHUNAS. Savininka* T«l«nhono Stagg 16

DETROITO LIET’JW DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptkkos, kuriose galima pirkti vaisn 
tus daug prieinamesne negu kur kitur dabartiniu laiku.

A> M. KISHON, Aptiekoriv* Savininkas
8781 JOS. jCAMPAU AVĖ., ir K046 CHtvNE ST., DETROIT

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurią 
Jūs Pageidavot

MENDELO
padirbti iš suderintų -Havanos tabakų;. 
Vidurys vien tik iš imporbuotų tabaku

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
llth St. Philadelphia, Pa

taipgi
pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiųntinėjame, 

kaipo užsakymus (orderius)



Puslapis FlnEteB

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUSNORWOOD/ MASS

IK BALZAMUOTOJAS

1439 South 2nd Street

TELEFONAI:

įvairioms

MARCY BATHS

taipgi VYRAMSMOTERIMS

82-86 MARCY AVENUE

BMXS1

RUSIJOS REVOLIUCIJOS ISTORIJA

LIETUVIS GRABORIUS

Kairios prieinančios

Miestas
Miestas

apie 
Pusk 
$L75

MOTERŲ
DIENOS:

Pancdeliais k 
U t ar n inkais

PIRTIS. 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Organinė Chemija. — 
srityje. Pusi. 38-1. Kain

TEN DAYS THAT SHOOK THE WORLD
< 1 M ' ' L

(Dešimt Dienų, Ką Sudrebino Pasaulį)

Bell____
Keystone.

' “Esmine šio įstatymo pa
keitimo dalimi yra pakol, 
mas maksimumo žemęs, ku
rią gales turėti žemes savi
ninkai, nuo 80 ha. iki 160

Trečia saVaitė naujausi c* Sdvkino judžio

kad'jos
_ St. k Av«.
State______ __
StAta————

sutaisė J. Ambraziejus.
$3.00

Telephone, Stagg 8326
9745

bedarbių? Bet ir čia jam bu
vo atsakyta, kad Rusijoj dar
bininkai negali badauti, nes jie 
nuo bedarbių apdrausti. To- 
liaus drg. Miz.ara • pareikala
vo, kad jis prirodytų j faktais 

badavi- 
Jis atsakė, kad apie tai 
Tzviestijos,” 
pareikalauta

KNYGYNAS
3210 So. Halsteci St./

Lewis 
parašė Paul Lafargue

Iš Tamsios Praeities į šviesią Ateitį, Pusi. 220, apd. Parašė N. Ru- 
bakinas. Kaina 32.00, iki gruodžii 25 d. tik ..........   $1.25

Oregon 5136
Main 0669

Palieka Dvarininkams 
Daugiau žemes

“Lietuvos, Žinios

Draugijos ir Organizmo Evoliucija. Rėmiau ties garsiais moksliniu 
kais parašė Arthur Lewis ir sykiu kitą knygą 
vystymas 
knygos vieniję, apdaryta. Pusi. 380. Kaina $2.50, ik

BOSTONO IR APIELINKES 
, '■ SKYRIUS

Pagaminta Eisenstein’o, “Potemkino” Direktoriaus

PHILADELPHIA, PA

VAIKAI ' 
įleidžiami utarninkais

Seredomis
Ketvergais 
Petnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis

' dieną ,ir. naktį

FAŠISTAI PAKEITĖ LIETU 
VOS ŽEMES REFORMOS 

ĮSTATYMĄ

Dr. Vinco Pietario Raštai. Telpa autoriaus paveikslas sykiu su jo 
biografija. Taipgi daug jo apysakų. P*usl. 301, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki gruodžio 25 d. tik .......................................w.............. $1.25

: viso 
. Kur 
Kaina
$2.00

Parašė šernas. Su pa- 
- paskutinė proga pa- 
bet, perkant pa

nėjai, pakeitė ir taip prie
lankų stambiems žemės sa
vininkams žemės reformos 
įstatymą. • “Lietuvos Ži
nios” rašo:

lapkri
čio 2 d. laidoj^praneša, .kad 
Lietuvos fašistfilįąi valdo
nai^ dvarponių reikalų *

iis nepaprastas, istorinės svarbos krutamasis ik 
veikslas padarė tokio didelio įspūdžio į publiką, 

kad jis rodomas dar vieną savaitę, kad ga
lėtų jį pamatyt visi, kurie iki šiol 

z negalėjo.

Panedefiais nuo 12-tos 
valandos dieną, per visą 

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

. nakties

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

Smetona ir Voldemaras, 
paėmę valdžią. į savo ran
kas, tuoj pradėjo grąžinti 
nekuriems dvarponiams že
mes. Vaduodamiesi šiuo 
nauju įstatymu; jie sugrą
žins dvarponiams paimtas 
žemes.

Panedėliais
/ Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY'

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

'el., So. Boston 0304 W.

Trys, gariniai kambariai delsi išsipSrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui 'kambarys; 
'taip' pat. RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sta., 

TIES BROADWAY IR. FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. X 
X ' u Telefonas: Pulaski 1090

. Npw, York.—-Elgesį/ S^įtb; 
vienas ^nžinięmų:fjfeken&u-? 
šio laivo Vefeti4s,: jėįv trečiu 
kartu matė į laivą skęstant. 
Laike: karo du laivai tapo 
paskandinti. Jis;.ant -jų (lirį 
M, janį-įo^o? išsigelbėti.

Nuosavybės Išsi- 
Karaliaus vertimas. Abi 

gruodžio 25 d. 
...........  $1.50

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

■ AMERICAN
AUTO SCHOOL ;

PHONE, REGENT 2177-0474 “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 jūs1 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

Parašė V, Ruko. Pamatinės žinios šitoje 
: $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ..............  $2.00

J Lapkričio 11 d. čia įvyko 
'/prakalbos* kurias- surengė A., 
' L.D.L.D. vietinė kuopą. Kal- 
bėjo drg. R. Mizara. Publi
kos buvo virš 50. Aukų lėšų 
padengimui surinkta $5. Pa
dengus prakalbų surengimo 
lėšas, likusios bus pasiųstos 
mainierių unijos leidžiamam 
laikraštukui “Coal Digger.”

Reikia pasakyti, kad šiame 
miestelyje darbininkiškos pra
kalbos labai senai buvo. Per
nai S. L.~ A. buvo surengęs 
prakalbas ir garsino, kad kal
bės Vitaitis, bet jis nepribuvo, 
atvyko Strimaitis, kuris apie 
darbininkų reikalus nekalbė
jo, nes jam tokie dalykai ne
apeina. Todėl dabartinis kal
bėtojas publikai labai patiko. 
J. Adomonis, seniausias vietos 

M lietuvių gyventojas, atsistojo 
*• ir paačiavo kalbėtojui už pa

sakytą darbininkišką prakal
bą. Jis čia jau išgyveno 37 
metus ir veikė kiek galėjo. 
Dabar ragino ir kitus veikti.

Kalbėtojas kalbėjo dviem 
atvejais: apie Sovietų Rusijos 
nuprogresavimą per 11 rąetų 

- ir apie Argentinos lietuvių 
gyvenimą. Bukantis, prisi
skaitęs iš “Tėvynės” nesąmo
nių, pradėjo kalbėtojui duoti 
klausimus. Girdi, \karn da
bar Rusjįoj reikaling 
Drg. Mism ra' atsakė 
sudaro valdžią ir kontroliuoja 
gamybą, o antra, dar Rusijoj 
yra 17? nuošimčių privatinės 
gamybos, tai ir čia reikalinga 
unija,' kuri apgina darbininkų 
reikalus. Unijos prižiūri ir 

^apšvietą. Tuomet vėl Bukan- 
OtisY klausia, tai kodėl Rusijoj 
wžmonės badauja ir daug yra

Lapkričio 4 d. įvyko prakal
bos, kurias surengė A. D. 
(Komunistų) Partijos vietinis 
lokalas. Prakalbas atidarė 
pirmininkas d. F. Mačėnas, 
perstatydamas finą daininin
ką, kuris sudainavo dvi dai
nas; dainavo gražiai, nes bal
są turi gražų ir gerokai prala- 
vintą. Po dainų perstatė kal
bėtoją L. Marks iš Bostono. 
Kalbėjo energingai, nurodinė
damas kapitalistinių partijų 
apgavingus. prižadus laike rin- 
kimi). O kaip tik rinkimai 
praeina, tai tų kapitalistinių 
partijų atstovai, pamiršta sa
vo prižadus, nusigrįžta nuo 
darbininkų ir ištikimai tarnau
ja išnaudotojų naudai prieš 
darbininkus. Kalbėtojas aiš
kino A. D. (K.) Partijos rin
kimų ' platformą ir ragino ati
duoti savo balsus už savo kla
sės kandidatus Wm. Z. Foster 
ir kitus Darbininkų Partijos 
kandidatus. Taipgi prisiminė 
apie Rusijos revoliucijos lai
mėjimus ir didelį progresą ša
lies statybos.

Ragino klausytojus imti pa
mokas iš Sovietų Rusijos 
veiktų darbų 
tojas kalbėjo nuosekliai ir į- 
spūdingai. Visi klausytojai 
pilnai pasitenkinę energinga ir 
rimta prakalba.

Buvo renkamos aukos pa
dengimui lėšų. -Surinkta 11- 
dolerių su centais.

Po prakalbai buvo duota 
pora klausimų, į kuriuos kal
bėtojas gerai atsakė ir klau
sėjai sutiko su kalbėtojaus at
sakymais. •

žmonių atsilankė virš šimto, 
tai nedaug. Mat, buvo ir 
priežasčių : viena, tai lietuviš
ki republikonai daug darbavo
si, kad tam parengimui paken
kus, antra, tai veik visą va
karą lietus lijo. Bet‘kurie at
silankė, tie buvo pilnai pasi
tenkinę.

dainoms ir tiek pat

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

spalvuotas $1.50, ncspalvuotasnu 
Kalbė

Sveikata
kalu. Pusi. 339,.apd. Su pavekslais
Stebuklai ir' Paslaptys —
Įdomi knyga. Pusi. 24, apd
Gamtos Mokslu Vadovėlis. Parašė
Pusi. 580, apd.,Kaina $5.00, ik
Simano Daukanto Istorija nuo Gedimino ik 
531 apd. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. til*

/

Lietuviu Tauta Senovėje ir šiandien
563. Apdaryta. Kaina $3.00, iki
20 linavotu laiškams popierų su 
vertų. Kaina $2.00, iki gruodžio
Lietuvių Žemlapis visai naujas 
$-1.00; dabar 25 centai pigiau.
“Kardai” 3-jų melų su 300 paveikslų, virš 1000. puslapių, apdaryti 
gražiai į vienų didelę knygų. Kaina, $4, iki gruod. 25 d. tik $2.00
Raistas — garsioji Sinclairio apysaka apie lietuvių gyvenimų Cbi- 
cakos mieste. Pusi. 355, apdaryta. Kaina $2.25, iki gr. 25 d; tik $150
Tūkstantis ir Viena Naktis. Labai įdomių pasakų serijos su gra
žiais paveikslais. Pusi. 301), apd. Kaina $2.50, iki gr. 25 d. tik $1.75
Sidabrinis Kryželis arba dailydč iš Nazareto. Pusi. 169. Kaina 75c., 
iki gruodžio 25 d. tiktai ......... .................... ....... ■.................   50c.
Lietuviškos Pasakos Įvairios.' Surinko Dr. Basanavičius. Daug įvai
rių apysakų. Virš 300 pusi,, apd. Kaina $2.25, iki gr. 25 d. $1.50
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surinktos Dr. 
Basanavičiaus. Čia telpa keli šimtai įvairiausių pasakų apie du
sias, velnius, cholerų, maj’a r tt. Pusi. 470, apdaryta. Kuiną $3.00, 

...............  $1.75

Naujas, bet didžiausias Knygynas “LIETUVA”, kuris dabar atsipirko visą knygų bi^nį iš AUŠROS ir paėmė 
visas OLSZEWSKIO laidos knygas ir kai kurių kitų, siūlo šio laikraščio skaitytojams pasinaudoti pirma ir paskutine 
tokia proga — pasipirkti geriausių knygų iš musų knygyno už visai numažintą kainą, šiame sąraše telpa visos ge
riausios ir jums reikalingiausios knygos. Tuoj pirkdami knygas iš musų knygyno gausite knygas \visaf pigiai ir sykiu 
paremsite musu nauja kultūrinę įstaigą. Jeigu tamsta vienas arba sykiu susitaręs su savo kaimynais imsite iš šio 
sarašo nemažiau knygų vertės $30.00 --- “LIETUVOS” Knygynui prisiųskite tiktai pusę tos sumos. Reiškia, jeigu 
knvgu imsite už $30.00 — mums prisiųskite tiktai $15.00, arba jeigu imsite nors ir vieną knygą, gausite didelę nuo
laida kaip kad yra pasakyta žemiau prie kiekvienos knygos atskirai. Šitas gigantinis knygų nupiginimas tęsis tiktai 
iki šių Kalėdų — naudokite^ 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.

ir IT. Pūsi. 177. Sutaisė P. Mašiotas. Kaina
d. tik ..4.x................... J...... 80c.

velnius,
gruodžio

žinynas. Svarbi žinių knyga iš įvairių mokslo šakų 
sveikatų' ir budus gydymosi, kokius vaistus naudoti 
392; apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .....
Geografija. Parašė 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 istorijai apie žemės tautas, 
veikslais.. šios knygos jau gana mažai yra 
siskubinti jų įsigyti. "Kalina jis yra pakelta,-bet, perkant pas mus 
dabar gaunama gana pigiai. Pusi. 667; apdaryta. Kaina $5.00. iki 
gruodžio 25 d. tik L;...................     $3.00
Senovės Istorija —»*' su 5-kiais žemlapiais, Aprašo bei. supažindina 
su istorija senoviškiilusių laiku, šitų knygą parašo prof. R. Vippef. - ' .................. ■ -■ “ - - $lt50

pilna svieto istorija pradedant 2800 prieš Kris- 
eina iki galutinam išdraskymiii imperijis Aleksandro Make- 

pdaryta. Kaina $2.50, 
. $1.50

- vaizdžiai aprašoma Amerikos istorija nuo 
atradimo iki 1896 metų. Pus). 364; apdaryta.

iki gruodžio 25 d. tik .......................:................  $1.25
parašė Dr. J. šliupas. Pusi. 285; apdaryta. 

’ •” .............. :.......r.. $1.00
parašė sulig kitais au- 

Paveiksluota. Pusi. 370; apdaryta? Kaina $2:50, iki

DVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki C A f1 a-u. 
juAlIvH* Nūo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—74c> «5v vCBlf

M. TEITELBAUM, Manadžerk
Naw j ai perdirbta Rusiškai-Turkiska Pirtis dabhr atidaro naujausio* 

rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šuliniu vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandenių
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

ČIA ESAMŲ ĘNYGŲ:
Keturi Paveikslai: Algirdo, Gedimino, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 
22><28; visų .keturių kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ........’$1.25

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

i .paveikslais. Parašė N. Rūbakinąį. 
Kaimi $2, iki gruodžio 25 d. tik $1.25

Trojanovski. Su daug paveikslų, 
gruodžii 25 d. tik .............;....

Liublino Unijai

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

Parašė Dr. .1. šliupas 
rūodžio 25 d. tik .......<....

iPusl. 305; (apdaryta. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. tik
Istorija Abelna 
tų ii ‘ 
doniškojo, 146 metų prieš Kristų. Pusi 
iki gruodžio 25 d. tik ......................
Amerikos Istorija 
Kolumbo Amerikis 
Kaina $2
Lietuvių Protėviai — parašė Dr. J. š' 
Kaina $2.00, iki gruodžio 25 d. tik ....
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai 
toriais šernas. ■ ............-
gruodžio 25 d. tik ....................................................... ;................. $1.50
Gamtos Reiškiniai. Parašė J. Trojanivskis. 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. 
Kaina $2.25, iki gruidžio 25 d. tik ............................................. $1.50

Pasarga: Pinigus už knygas malonėkite siųsti čia pažymėtų vardu ir adresu. Musų knygyne randasi didžiau
sias muzikalių ir teatralių kurinių pasirinkimas, taipgi kitų įvairių knygų. „ Reikale klauskite katalogo. Pas mus 
visos Knygos yra gaunamos kurios tiktai randami kituose lietuvių knygynuose. Laukiam-iš Tamstos knygų užsaky
mo kolei numažinta kaina, laukiam iš Tamstos tikros prijautos musu naujam knygynui.

LIEJU VA”

Aritmetika — dalis. I 
$1.00, iki gruodžji 25

Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas žodyną
Pusi. 552, apd. Kaina $5.00, iki gruodžio 25 d. til.

Meilės Laipsniai. Labai žingeidi knyga apie meiliškus dalykus.
Pusi. 216. Kaina $1.75, iki gruodžio 25 d. tik .......................... $1.25

KVIEČIAME PASIRINKTI
Sutaisė A. Labs 

šitas žodynas visai baigiamas išparduoti, į 
tidelius pinigus jau nebus galima gauti, žo- 

kaina dabar pakelta iki $15.00, bot mes, kaipo nauji biznie- 
duodam progų įsigyti už $8.00 arba jeigu pirktumėt už $30.00 

knvgu, jums žodvnas pareitu tiktai $7.50. Aplaryta. Kaina 
.   $8.00

Lalis. Dalis II, 835 
tik .................... $5.00o 
lietuviškos kalbos.

25 d. tik ........ $1.00
i5. Apdarytas. 
............. $1.00

• monų knyga, taipgi visokių
ybc paveikslų. Pusi. 414, ap-

— pašvęsta lietuvių kalbos mokslui? Sutaisė P. Klimas. 
Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik .......................... $1.00

Little CARNEGIE
apie Rusijoj žmonių
mą 
rašą “Izviėstijos,” bet kada 
buvo, pareikalauta parodyti, 
kur tas laikVaŠtis .taip rašo, tai 
jis dūmė iš svetainės laukan. 
Mat, Kučinskas,? šmeiždamas 
Rusiją, padėjo laikraščio var
dą ir numerį, bet bijojo cituo
ti, nes ten taip nerašoma, kaip 
jis sako. O šis žmogiukas tik 
tuoipi ir rėmėsi. Bet faktų 
neturėjo.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kai yra žmogaus amžinag priešas.—šaltis. Jis ne tik Sunkiausiai 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio) 

jokią ialčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok wuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuoli prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina dau£ rūpesčių ir sunkių ligų.

Magiškis Kazyro 
iki gruodžio 25
Naujoj Literatūra. Pifrnšė A. Jakštas. Pusi. 1168, ųpd. Svarbi kny
ga šituo klausimu. Kaina $6.01), iki gruodžio 25 d. tik .......... $3.50
Lietuvių Kalbos Vadovėlis — parašė J. Murk,.. Tinkamas del lie
tuviu /kalbos lavinimosi. Apie 200 pusi. Kaina $1.25, iki gruodžio 
25 d. tik ...................          $L00

minimo
ryta. Kailiu $1.75,
Lyties Mokslas—į 
veikslais jšrodoma lytiški sudėjimai; taipgi joje randasi daug prak
tiškų patarimų lyties reikaluose. Pusi. 100. Apdaryta. Kaina $7.00, 
iki gruidžio 24 d. tik ....................................................................... $5.00
Lietuvių Kalbos Gramatika ir Sintaksė. Sutaisė Rygiškių Jonas. 
Pusi. 281). Kaina $1.50, iki gruodžio 25 d. lik ............................... $1.00
Musų Istorijos Pradžiamokslis. Pusi. 166, apd. Tinkamas mokyk
loms. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik ........................  $1.00

$1.50, 
$1.00

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA:

6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. I., N. Y.
Tel.: Juniper 9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

IKI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Yk
------------- -------------------- ORDER BLANKt___________ ___________ _

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

Vardas  ________________ _______________________ ___ _____ L..

Lietuvių Anglų, Angių Lietuvių Kalbų žodynas 
(Abi dalis) 1274 pust, šilas žodynas visai baigiamas 
trumpų lųikų nei už didelius pinigus jau nebu 
(lyno kaina dabar pakelta iki $15.00, bet mes, 
i’ini 
vertės knygų, jums žodynas pareitų tiktai $7.50. Aplarjita 
$15.00, iki gruodžio 25 d. tiktai .......................... .

1 >

Anglų Lietuvių Kalbos žodynas — sutaisė A. 
pusi. Apdaryta. Kaina $8.00, iki gruodžio 25 d.
Žodynėlis Lietuvaiškni angliškos ir angliškai 
Kišeninis. Apdarytas. Kaina $1.25, iki gruodžio
Lietuviškas Sapnininkas su 300 paveikslų. Pusi 
Kaina $1.50, iki gruodžio 35 d. ti
Pilnas Orakulas arba visokių hurt 
paslapčių išaiškinimų knyga. Su d 
daryta. Kabia $4.00, iki gruodžio 25 d. tik ...........   $2.50
Tikėjimų Istorija. Pąrašė prof. Chantopie de la Sauseycs, i lietu
vių kalbų, vertė J. Laukis. Garsi J<nyga tikėjimų klausimu. Apdary
ta. Pusi. 1086. Kaina. $10.00, iki gruodžio 25 d. tik .................. $6.0ft
Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo Knyga. Pusi. 162. Apdu

lki gruodžio 25 d. lik ..  $1.25
irsioji Dr. Karaliaus knyga. Gvildenama 

udėjimai; taipgi joje randasi daug
100. Apdaryta. Kaina

NUOLATINIS VAĮniNlMASįNUO •
.... VlDURDiMiO IKI VtpURNAKČlb

Lenkų Lietuvių Kalbos žodynas — .sutaisė A. Lalis. Pusi. 331, ap
daryta. Kaina $2.50, iki gruodžio* 25 d. lik ...................   $1.50

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA



šeštas ; .t '-'t

Utarninkas, Lapkr. 20, 1928

VIETOS ŽINIOS
O policmarių nei vieną nei ki- da į galvą ir jis ima ir sulai-
tą; sykį nebuvo nei regėt nei 
girdėt. Queenso Pilietis.

DARBIECIŲ ATYDAI

A. D. P. L. S. Brooklyno ir 
visos apielinkės visuotinas na
rni susirinkimas įvyks ateinan
tį seredos vakarą, lapkričio 
21 d., “Laisvės” svetainėj.

Draugai ir draugės, pasi- 
stengkite visi dalyvauti visuo
tinam narių susirinkime, nes 
tik tokiuose susirinkimuose es
ti apkalbama visi mūsų judėji
me bėganti reikalai ir plačiau 
išsiaiškinama mintys vienu bei 
kitu klausimu. Apleidimas 
susirinkimų reiškia atsitolini
mą nuo pačios organizacijos 
judėjimo, 'i į ; ,

Būkite visi, i . .

85 VAŽIUOTOJAI 
ELEVEITERYJE 
PERSIGANDO UGNIES

ko uždarytą automobilių, rei
kalaudamas parodyti, kas ja
me vežama.

Nelaiminga “Vienybės 
Tarka

IŠRANDAVOJIMAI
CLEVELAND, OIĮIO

Pasirandavoja puikus kambarys. 
Kas myliĮ ramiai gyventi, kreipki
tės šiuo z adresu:. Geo. Penkoraitis, 
1139 E. 76th St., Cleveland, Ohio.

-(275-277)

uz-

TARPT. DARBININKŲ 
APSIGYNIMO KUOPOS 
VAKARĖLIS

Praeitos subatos vakare 
“Laisvės” svetainėj įvyko 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo kuopos balius su pro
grama. Publikos prisirinko 
nemažai, bet kaip tokios dar
bininkam svarbios organizaci
jos, galėjo būt dar kita tiek.

Programą išpildė J. Baltru- 
kėvičiaus mokinių smuikų or
kestrą, Aido Choras ir pa
skambino pianu jauna mergai
tė, Kazlauskaitė. Taipgi trum
pą prakalbėlę pasakė drg. 

■ Krasauskas apie minimos or
ganizacijos svarbumą ir kvie
tė neprigulinčius prisidėti prie 
jos.

Baltrukevičiaus mokiniai ge
rai pasirodė: sugriežė keturis 
kavalkus gražios muzikos. Ai
do Choro .narių tik 
dalyvavo, vienok 
porą dainų visai 
Mat, dalyvavo visi
kurie nuolatos lankosi pamo
kose ir priguli prie choro ne 
del to, kad tik vadintis cho
ristui bet kad. palaikyt (chorą 
tokiu, kokiu jis turi būt.

f Šiame baliuje puikiai ėjo 
“biznis” prie baro. Buvo gar
džių keikų ir pyragų, kuriuos 
iškepė Marijona Vaicekaus- 
kiūtė. žinoma, kaip tik pub
lika sužino, kad užkandžiai 
namų darbo, tai daugumas ne
iškenčia neparagavęs ko nors.

Rep.

apie pusė 
sudainavo 
vykusiai, 

tje nariai,

PROTESTO MITINGE 
KALBĖS JUODUKAI 
NUSKENDUSIO “VESTRIS” 
DARBININKAI

Seredos vakare įvyksta pro
testo mitingas prieš kapitalis
tinių laikraščių užsimanymą 
apkaltinti juodukus darbinin
kui už nuskendimą “Vestris” 
laivo. Mitinge kalbės patys 
keli negrai to laivo darbinin
kai, išlikusieji gyvi. Mitingo 
vieta—St. Luke’s Hall, 125 W. 
130th St., Harleme, New Yor
ke. Apart jų, kalbės “Daily 
Workerio” redaktorius Robert 
Minor ir kiti. Verta, įdomu 
ir naudinga visiems atsilankyt 
ir pasiklausyt apie tai, kokias 
niekšystes dąro laivų kompa- 
nijos< visuomet augščiau laiky
damos dolerį, .negu keliaunin
kų gyvybę.

SOCIALISTŲ DIENRAŠČIO 
LOKAUTAS PRIEŠ 
UNIJINIUS DARBININKUS

Italų šocialistų dienraštis “H 
Ndovo Mondo” paskelbė lo
kautą, uždarydamas šavo 
spaustuvės duris visiems uni
jai priklausantiems darbinin
kams; Tarp to laikraščio sa
vininkų yra tokie stambūs So
cialistų Partijos šulai, kaip 
Morris Hillquit, kun. Norman 
Thomas (socialistų kandida
tas į pjezidentus), buvęs tei
sėjas Jacob Panken, Vladeck, 
“Forwardo” redaktorius Ab
raham Cahan. Jie su skebais 
prieš spaustuvninkų uniją.

AIDIEČIAI!
Trečiadienį įvyks ekstra 

praktikos Aido Choro, Atletų 
Kliubo kambariuose, 168 ^ar- 
c/ Avė. Pradžia lygiai 8 vai. 
vakare. Būkite visi laiku.

A. Jeskevičiūtė, Pirm.
■. • ■ : (27^-78)

Buvo užsidegęs eleveiterio 
traukinys ant 9th Ave., ties 
Christopher St., New Yorke, 
nuo išėjusios iš savo vago^ 
elektros srovės. Kilo didžiau
sias sumišimas tarp 85 važiuo
tojų. Besiverždami laukan, 
keli susižeidė. Motormanas 
kaip galint smarkiau paleido 
traukinį; ir privažiavus seka
mą, Houston, stotį, visi važiuo
tojai išsigelbėjo.

BERENKANT CENTUS, 
MERGAITĖ UŽMUŠTA 
AUTOMOBILIU

Taxi-cab automobilius
mušė trijų metų mergaitę,1 
dukterį WRNY radio stoties 
vyriausio vedėjo, kuomet mer
gaitė pasilenkė, kad susirinkt 
iš jos rankos 'iškritusius cen
tus, ant West End Ave., New 
Yorke. Su mergaite buvo ir 
jos auklė, kuri, tačiaus, nesu
spėjo išgelbėt kūdikio nuo įsi
bėgusio automobiliaus. 
mobilistas areštuotas.

Auto-

Is-

KUR BOSITE SEKMADIENI?

“Vienybės” Tarkos redakto
rius įdėjo kąsnelį: “ūkininkai, 
Nuplakimas Sovietų Susijoj.”

Keistas antgalvis, o dar kei- 
tesnis redaktoriaus protas— 
vietoj Rusijoj, jis padėjo “Su
sijoj.” Nuplakimo didesnio 
nereikalauja niekas, negu kad 
aplaikė toiletų vienybinis in
žinierius, išvykdamas į Lietu
vą. Tai žertas! Piliečių Kliu- 
bas, kurio didvyris Kundrotas 
pasiūlė išnešti pasveikinimo 
rezoliuciją, tą sumanymą pa
siuntė į gurbą! Ir gal tik to
dėl nesigirdi nieko apie pro
gresą toiletų industrijoj.

Jeigu Tarkos redaktoriaus

PARDAVIMAI
EXTRA parsiduoda dvi didelės gro- 

sernes—aviena Brooklyne, kita—
Maspethe, pastaroji grosernė ir bu- 
černė. Biznis įdirbtas ir gerai eina 
Atsišaukit į “Laisvės” ofisą.

(276-281)
PARSIDUODa restoranas, prie lai

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

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

Geriausias laiko praleidi
mas, tai “Laisvės” svetainėje. 
Ateinantį sekmadienį įvyksta 
puikus priešfąšistinio Brook
lyno skyriaus parengimas, šia-' 
me parengime bus puiki pro
grama.

Kita, bus išbandyta, kuris 
yra čekerių čampionas Brook
lyno lietuvių tarpe. Vasaros 
laiku pajūryj visi smarkiai 
tuos rituliukus stumdydavo, ir 
jeigu kurie jaučiatės turėti už 
tai garbės, atsilankykite ir ap- 
loškite tuos smarkuolius, kurie 
buvo skaitomi vasaros laiku 
Coney Islande čampionais. 
Kiek man žinoma, didysis 
kriaučius davė garbės žodį, 
kad niekas jo neaploš. Be
pirštis jau senai praktikas da
ro. Yra prisirengę prie mū
šio, kad atlaikyti vasaros pa
jūrio garbę. Lietuvių Amal- 
gameitų Mažytis visus deitus 
likvidavo su gražuolėmis ir su
ka sau makaulę, kad neatsi
rastų už jp smarkesnis ir, ap
saugok Jupiteri, bent vienas jį 
aploštų. Tai būtų sarmata 
prieš merginas.

Interesinga visiemš ir visų 
pareiga atsilankyti ir kartu 
paremti priešfašistinį darbą.

Kviečia Rengėjai.

DRG. KAROSS POSĖDYJE
MOTERŲ KOMITETO 
NAUJOSIOS AUDĖJŲ 
UNIJOS

iš Easth ampton,

Moterų Komitetas Naciona- 
lės Audimo Darbininkų Unijos 
turėjo savo susirinkimą perei
tą sekmadienį unijos ofise po 
num. 104 Fifth Ave. Tarp 
dalyvavusių tame susirinkime 
buvo ir drg. Sonia Kaross, at
važiavusi 
Mass.

Pasirodo, kad New Yorke 
ir artimose apielinkėse taipgi 
yra apie 30,000 audimo dar
bininkų ir 15,000 mezgėjų. 
Daugelis jų teuždirba tik apie 
$12 savaitei; už viršlaikį te
mokama tiek, kaip ir už pa
prastas darbo valandas; už le
gates šventes nieko nemoka
ma. Nors nustatyta 48 valan
dos darbo ą savaitę, tačiaus 
darbininkai ir darbininkės pa
prastai yra priversti išdirbt po 
55 ir 60 valandų per savaitę.

KUR TIE POLICMANAI 
NAKTIES LAIKU?

Manoma, kad paskutiniu 
laiku’ 'Queer's paviete vieha 
moteriškė ir du vyrai padarė 
šimtą apiplėšimų. 1 Queens pi
liečių organizacijos reikalauja 
geresnės apsaugos nuo krimi
nalistų ; siunčia miesto valdy
bai prašymus daugiau polici
jos. Bet kažin ar didesnis 
skaičius policijos apsaugotų 
nuo naktinių plėšimų. Vieto
mis dieną dar matai vieną ki
tą policmaną, o naktį, kuomet 
labiau reikėtų,, tai kažin kur 
būna “tvarkadariai”1 sulindę, 
gal su kokiomis kūmutėmis 
knarkia. / •

Aną dieną atsilankius man 
į tirštai apgyventas vietas 
Brooklyne, netoli- “Laisvės,” 
pas krautuvninkus sužinojau, 
kad ir šičia sunku susitikt 
naktį policmaną. Vieną naktį 
kažin kokie paukšteliai susi
šaudė; įbuyo į tarp jųdviejų 
duotd kokie 20 Šūvių iš revol
verių; kitą naktį ir buvo šaiK 
dymasis toks, kaip, karo lauke.

DIDELIS GAISRAS 
ORLAIVIŲ STOTYJE

Mitchell Fielde, Long 
landė, per gaisrą pasidarė
$250,000 nuostolių; sudegė or
laivių inžinerijos rūmas; užsi
degė 1,000 galionų orlaivio 
gazolino; ir tiktai su dideliu 
vargu gaisrininkai : 
vairias orlaivių daižines nu°i 7 šiomis dienomis teko bū- 
sudegimo. 1^ pašte pasiuntimui tūlų daly

kų. Ant mano siuntinio bu
vo užrašyta “Lithuania,” ir ša
lia manęs moteris su tokiu pa
čiu siuntiniu ir jos užrašyta 
“Lietuva.” Užvedėme kalbą. 
Moteris iš tautybės žydė. Ji
nai nusiskundžia, kad žiaurus 
Lietuvos valdonų elgęsis; nuo
lat ateina skundų laiškai apie 
biednumą, persekiojimus, be
darbę, skurdą; ir nors pati yra 
biedna, tačiaus siunčia iš pas
kutiniųjų sušelpt savuosius.

Miškų, šmugelis, valdininkų 
ištvirkimas Lietuvoj, tai daly
kai, kuriuos užglostyt Tarka 
statosi sau 
skaitytoj ai 
švarumų.

Tarkos 
kuomet negali praleisti 
vieno numerio, kad neapipur
vinus “Laisvės”- štabą. “Lais
vės” štabas—tai nuolatinė
“Vienybės” tema delei purvi- 
nimo visų, kas tik jai ant sei
lės'užeina. ! D. R.

makaulė pilna razumo apie Brooklyn N Y ’
Sovietų Rūšijos žmonių plaki- _ ____ ’__ '__

. ma, tai kodėl jis nepažiūri į
apgyHČ l-|kančias Lietuvos darbo liau- ~ ‘

PARSIDUODA fornišiuotų kambaritj 
namas, yra 17 kambarių, geroj vie

toj. Greitam pirkėjui pigiai parduo
siu. Delei kainos susitaikinsime. At
sišaukite po No. Ill Stagg St., 

\ , (275-277)

PAJIEŠKOJIMAI

j JUNIPER 7646 ' -

RALPH KRUCH 
FOTO0RAFA3 
65-Ž3 Grand Avenue

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURUOZAI

PAJIEŠKAU apsivedimui draugės1, 
ne senesnes .38 metų. Meldžiu at

sišaukti ir prisiųsti savo paveikslą. 
Aš apie save suteiksiu žinias laišku. 
—J.s S. P., Box 10.3, Wilkes-Barre, 
Pa. 277-81

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Tel., Stagg 9105 i 
Dr. A. PETRIKĄ t 

LIETUVIS DENTIŠTAS T
X-Spindulių Diagnoza v C 

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

Brooklyn, N. Y. '■ < A
VALANDOS: • , • Į

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. f 
Ketvergais ir subatomis iki 6 I 
valandai. Penktadieniais ir sek-c 
madieniąis tik sulyg sutarties, f

TAMSŪS LANGAI

Viena taxi-cabų kompanija 
įvedė naujos mados automobi
lius su tinkamais langais, taip 
kad kostumieriai galėtų va
žiuodami drauge su ihoteria 
ar mergina bučiuotis gatvėse 
ir Central Parke ir kad praei
viai nematytų jų meiliškų buč
kių. K. Rutenbergas, miesto 
laįsnių kontrolierius, sako, 
kad jisai neduosiąs leidimo į- 
dė,ti tokius langus į senus au
tomobilius, bet naujiems jisai 
nepriešingas.

Vaje, vaje, nauja mada. 
Meilės jieškotojams linksmy
bių gadynė, ir jau mūsų gady
nei gudriai sugalvotas planas 
pasipelnymui už važinėjimą. 
Na, tai visi, įsenį ir jauni, pasi- 
randaVokite taxi, / kad parū
kius būtų saldesni bučkiai, ir 
niekas neturės teisės jums už
drausti. Įstatymai tam tikslui 
irgi specialiai padaryti.

Iki šiol mūsų valdininkai va
saros metu -turėdavo daug lai
ko praleisti, tėmydami tokius 
paukščius, susistačiusius auto
mobilius pakrūmėse ir pagau
nančius neleistinus bučkius, 
kad areštuot juosius. Nes langai 
buvo šviesūs, ir kiti automobi
listai, važiuodami, viską maty
davo. Dabar gi, kada šis nau
jas įstatymas įeis į galią, tada 
naktinius automobilių ’paukš
čius “dėdės” negalės užkabi
nėti, jeigu »tik automobiliaus 
langai bus tamsūs ir nieko ne
bus matyti, kas viduje dedasi, 
koliai pavargę bučkių mylėto
jai išlįs paragauti tyro oro ir 
mėnulio šviesos ar saulės spin
dulių.

Bet kas bus, jeigu bučkiai 
nebus saldūs ir tamsiame ta- 
xi-cabe bučkininkai pradės* 
peštis? Juk tvarkos sargas 
neturės teisės žiūrėti, kas vT- 
duje* dedasi, kol pats savinįn 
kas nepravers lango.

^.Būttegeriai susilauks aukso mįnutes įg pradžios.
. Mat, langai tamsūs (Jansonas- nusprendė sura-gadynės. .

ir niekas nematys, kad bačku
tė ar gorčius degtinės vežime 
kranksės. Dabar gi retkar
čiais kokis biesas “dėdei” įlen-

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams Pusei____ |1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Isidomėkit “RytOj&us” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

už pareigą, kad jos 
nepamatytų tų

bendradarbiai

SPORTAS
—JL - A ' ' I . /

'GANSONAS NUGALĖJO 
ALLENĄ CLEVELANDE

ne-

nie- 
nei

Angliški Clevelando laikraš
čiai rašo apie1 'vieną naują 
Jack Gansono pergalę. Per
eito penktadienio vakare Gan- 
sonas paklojo Tony Alleną į 
pusę valandos.

Gansonas yra sudiktėjęs; 
dabar sveria 210 svarų; jo 
oponentas Tony Allen tą va
karą svėrė 200 svarų. Ganso
nas prieš jį daugiausiai veikė 
surakinirnais galvos.

Allen yra 
kumštininkas, 
darė ristikas. 
Lynch turėjo 
turėt Allehą
mosi prieš Gansoną. Ne sykį 
ir ne du Alienas kirto Ganso- 
nui kumščiu į papilvę, ir kirto 
peržemai net sulig kumštynių 
taisyklių. Gansonas, neturė
damas tikslo kumščiuotis, o 
tiktai ristis, iš pradžių neži
nojęs nei kas daryt su tokiu 
oponentu; taip tęsėsi kelias 

l Bet pas-

pirhriau buvęs 
tik paskui pasi- 

Referas Frank 
darbo, kad su- 
nuo kumščiavi-

kinti Allenui galvą ‘“iš vidaus” 
(inside headlock), ir tatai pa
sirodė pasekmingiausia prie
monė. Po. to, Alienas buvo jau 
kaip ir užbaigtas. Publikai la
bai patiko ta mitri Gansono 
taktika. Nežiūrint x netaisyk
lingumų iš Alleno pusės, žiū
rovai jautėsi matę visai gerą 
“show” ir pilnai pasitenkino 
tomis imtynėmis ir jų pasek
mėmis. J. C. K.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SUMMERLEE, W. VA.

A. L. D. L. D. 73 kuopos susirin
kimas bus nedėlioj, 25 lapkričio, pas 
drg. P. Fraierą. Prasidės 12 vai. 
dieną. Visi nariai ateikit ir naujų 
narių atsiveskit, turime svarbių rei
kalų. Gausit naują knygą. Taipgi 
yra ’ balsavimo blankos.—Sekr. J. 
Raulinaitis. 277-78

" ELIZABETH, N. J.
A. L. D. L. D. 54 kuopos susirin

kimas bus seredoj, 21 lapkričio^ L. 
D. P. Kliube, 69 So. Park St., 8 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų. Taipgi yra balsavimo 
blankos centro komiteto.—.Valdyba,

PRANEŠIMAS
JUOZAS .BERNOTAS yra miręs, 

įpėdiniai Juozo Bernoto gali įgyti 
savo teises prie jo turto, susirašant 
su žemiau pasirašiusiu.

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

Yra žinoma, kad jis paliko sūnų 
ir dukterį.

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

270-79

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS' apysenis žmogus 

dirbti už dženitorių. Atsišaukit į 
“Laisvės” ofisą, Lorimer ir Ten 
Eyck Sts. 277-79
REIKALINGA ant stalų patarnauto
ja lietuvių restaurante. Patyrimo 

nereikalinga. Jei rasis norinčių pa
tapti partneriu-pusininku su maniYn, 
nariai priimsiu, nes vienam suriku 
apsidirbti.—840 Grand St., Brooklyn, 
N.Y.

(272—279)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte }

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

Pranešimas
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop„
ir »

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

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
Bąltrukevičius

508 Graiid St., Brooklyn, N. Y.

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:

Telephone, Stagg 4409

Kreipkitės

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenuea 

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

.416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

M

Telephone, Greenpoint 2320

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn,' N. Y.

a

MALONAUS PASIMATYMO

Maspeth, N. Y.

;ių

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matčmSsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue,

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI! 
j - ■ Kiekvienas iš mūsų gerai Žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
vįsOkios mūsų viehtaučių vartojamos žolėSj šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais, vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą.' Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai .patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

kitokių Žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių irtuvišką-žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus. Galima, gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Apynių 
Aviečių uogi 
Anižių seklu 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų . ’ 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečiij durnropių 
Džiugelių

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero iakną 
Juodšaknių 
Kadugio uogą 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių , 
Medetkų ’ 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunčlią
Seneso plokičiukią
šahnėčių
Šalavijų
Seneso lapelių
Safronų
Trijų devynerių
Traukžollų
Totorkų šaknų
Turkiškų pipirų
Pin avi jų Šaknų , '

, Trūkžolių
Valerijono šaknų

Debesuų*
Garstyčių

Kiekvienas, Žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojauą kreipiasi arba parąšo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DĘVYNERIOS 75 CENTAI 
(Phone, Greenpoint 1017, M60-1114 v




