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Kapitonas Atsakė, Kad 
“Pagelba Nereikalinga”
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Vestris Atmetė Siūlomą | 
Kito Laivo Pagelbą I

NEW YORK. — “Mums 
^~gelba nereikalinga,!” To
kį pareiškimą pasiuntė lai
vo Vestris kapitonas Carey 
laivui Cedric 10:55 v. pirma
dienio rytą, lapkričio 12 d., 
už apie pustrečios valandos 
prieš Vestris nuskendimą. 
Tas dar labiau patvirtina 
tą faktą, kad kapitonas bu
vo kompanijos instruktuo
tas vengti padarymo nuos
tolių kompanijai.

Apie tą pareiškimą suži
nota laike prokuroro Tuttle 
tyrinėjimo, pirmadienį, fe- 
deraliam name, nuo John S. 
Smitho, atstovaujančio 
Marconi International Ma
rine Communication Kom
panija, kuri turi įvedus ra
dio ant Lamport ir Holt 
kompanijos laivų. Smith su
teikė radio surašą visų pra
nešimų, kuriuos tik kiti lai
vai pasiuntė laitui Vestris 
arba nuo jo aplaikė nuo 
lapkričio 10 d. iki lapkričio

Pirmas Lietuvių Darbi-

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

KlfllffllOnillM LITHUANIAN DAIEM

Brooklyn, N. Y., Sereda, Lapkričio (November), 28,1928Telephone, Stagg 3878No. 284
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Miestas Uždarė Kalėjimą, 
kad Vagys j Jį Neįeitą
IRON RIVER., Mich. — 

Visur vagims kalėjimai at
dari, bet tik ne čia. Vietos 
miesto kalėjimas tapo užda
rytas, kad į jį neįeitų va
gys. Kalėjimo durys užra
kintos specialiai padalyta 
spyna, kad vagiliai negalė
tų prisitaikyti raktus ir at
rakinti. •

Ko vagys lenda į kalėji
mą? Well, jie sužinojo, kad 
ten laikoma degtinė ir įsi
veržę nemažai jos pavogė. 
Suvirš 114 galionų degtinės 
dingo pereitą savaitę. Da
bar kalėjimas taip uždary
tas, kad vagys negalėtų į jį 
įeiti ir pavogti dar daugiau 
degtinės.

Tapo įrodyta, kad po to, 
kaip kapitonas Carey pa
siuntė SOS 9:58 pirmadie
nio rytą, laivas Cedric at
sakė 10:50 vai. ryto, kad 
jis randasi už 180 mylių ir 
vyks į pagelbą laivui Vest
ris, jeigu kitų laivų nebus 
arčiau. Už šešių i__
vėliau kapitonas Carey pra-. x . ..
nešė, kad nevyktų, sakyda-1 septynių colių, 
mas, kad laivui Vestris pa-1 ---------
gelba nereikalinga.

Užvedė Bylą Ant Pusės 
Miliono Dolerių

Administratoriai Isaacį 

Nahem turto užvedė $500,- 
000 bylą prieš Lamport ir 
Holt kompaniją, reikalau
dami atlyginimo už T*ono 
Nahem gyvastį. Jis paliko 
žmoną ir aštuonis vaikus. 
Jis buvo tavorų eksportuo
tojas ir importuotojas ir 

K laivu Vestris vyko į Pietį:
Ameriką.

Septyni Coliai Sniego 
Pennsylvanijoį

Harrisburgh, Pa.— Penn- 
minutu' sylvanBos valstijoj nekurio- 

,se dalyse sniego nukrito iki

i

Hooveris Aplanke Dvi
J. V. Imeperializmo 

Valdomas Šalis
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Darbininkai Visų Salių Į
Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimėsit, Tik Re- 
a. ėyt V 

težius, o Išlaimesit • r
Pasaulį!

3

Lewiso Gengė Nori Subsidi
jos iš A. D. Federacijos

• m

NEW ORLEANS.— Su
griuvusios United Mine 
Workers of America Uni-jr,as 
jos sekretorius-iždininkas 
atvyko čia papasakoti A- 
merikos Darbo Federacijos 
geltoniesiems viršininkams 
apie Lewiso gengės finansi
nes bedas ir pasiūlė Fede
racijai sudaryti “didelį fon
dą” naudojimui “ateities in
dustrinėse kovose.”

Kennedy vyriausias ar
gumentas už sudarymą to
kio fondo buvo tas, kad 
“Amerikos mainų savinin
kai prarado suvirš $5,000,- 
000 bėgy pereitų kelių metų 
streikuose,” ir kad jeigu ko
munistų veikimas nebus su
varžytas, tai dar gali būt 
daugiau streikų.

“Nematomas” Orlaivis
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LONDONAS.— Anglijos 
valdžia Nottinghame buda- 
voja eksperimentinį orlaivį, 
kurį, sakoma, nebus galima 
matyti lekiant. Ekspertai 
sako, kad nebus galima į jį 
pataikyti iš kanuolių.

Orlaivis daromas iš me
džiagos vadinamos “plass”, 
kuri yra panaši į stiklą, 
bet nedūžta, ir galima ją 
naudoti kaip ir metalą. Net 
ir gazo, aliejaus ir vandens 
dūdos yra is šio metalo pa- 
dary tos.

Tasai naujas metalas ne-

Vyrai ir Moterys, les laukiame Jūsų 
Pasidarbavimo Paskutinėmis Dienomis
Tik kėlioj dienos ir jau užsibaigs “Laisvės” vajus. 

Pastaruoju laiku šiek tiek “Laisvės” skaitytojų ir rė
mėjų pasidarbavo gavime naujų skaitytojų. Bet dar nuo 
tūkstančių “Laisvės” skaitytojų nesulaukėme jokio pasi
darbavimo.

Kodėl gi, draugai ir draugės, jūs nepasirūpinate 
gauti nors po vieną kitą skaitytoją savo laikraščiui; kaip 
gauna desėtkai kitų "draugų ir draugių? Juk nesunku 
gauti nors vieną skaitytoją.

Mes raginame visus draugus ir drauges sukrusti į 
darbą paskutinėmis dienomis. Vajus užsibaigs su gruo
džio 1 d. Bet jūs dar galite ne vieną, bet kelis naujus 
skaitytojus gauti per tą laiką.

Atminkite, draugai ir.draugės, kad,juo mes turėsi; 
me didesnę armiją skaitytojų, tuo mūšų laiktaštis bus 
tvirtesnis; galėsime “Laisvę” padidinti ir pagerinti vi- 
sąis atžvilgiais. Ženkime pirmyn!

'Akmenys “Gyvena,” Sa
ko Žymus Mokslininkas

Suareštavo 14 New 
Bedford© Streiko Vadų

182 Mainieriai Žuvo Kasyk
lose per Spalių Mėnesį

WASHINGTON.— Ang
lių kasyklų nelaimėse žuvo 
182 darbininkai spalių mė
nesį, praneša Mainų Biu
ras. Iš jų 144 žuvo minkš
tos anglies kasyklose kelio
se valstijose ir 38 kietos an
glies kasyklose Pennsylva- 
nijoj. Iškasimas 1,000,000 
tonų anglies kainavo 3.09 
gyvastis.

Iškasta per tą mėnesį 58,- 
914,000 tonų anglies.

Bėgy pirmųjų dešimties 
mėnesių šių metų iškasta 
anglies 466,385,000 tonų. 
Darbininkų žuvo 1,771. Per 
tą patį laiką 1927 metais iš
kasta anglies 436,181,000 to
nų ir darbininkų žuvo 1,486.

STALINAS NURODO, KAD SOVIETU
SĄJUNGA DARO DIDELĮ PROGRESĄ^

Smarkiai Žengia Pirmyn Pramonės ir Agrikultūros Srity; 1
Per Metus Pramonėn įdėta 1,650,000,000 Rubliu > j

MASKVA.— Nesenai įvy
kusiam Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos Cent- 
ralinio Komiteto posėdy J. 
Stalinas, Komunistų Parti
jos sekretorius, palietė in
dustrializacijos, agrikultū
ros rekonstrukcijos ir vidų-' 
jinės Partijos padėties klaū- 

vidurinių 
valstiečių ir kulokų (buo*

’ žiu), Biednieji ir vidun- J| 
niai valstiečiai turi gauti 
didesnį paakstinimą. Šiais 
metais išleista del valstybi
nių ir bendrų ūkių 180 mi
lionų rublių arba 75 milio- 

!nai daugiau, negu pereitais 
| metais. 300 milionų rublių

simus.
“Pramoninis vystymasis 

yra apribotas išlaukinių ir 
vidujinių Sovietų Sąjungos1 
sąlygų,” sakė Stalinas. “So
vietų Sąjunga yra progre- 
syvė spėka su atsilikusia i 
pramonine technika. Tech- !

žiūrint to, viso javų garny- į 
ba (šiais metais) yra 70 mi- 
lionų pūdų daugiau, negu 
pereitais metais.

“Javų gamyba turi būt 
padidinta ir bendri ūkiai tu
ri būt praplėsti. • Kaimuose 
Partijos draugai turi pada
ryti griežtą skirtumą tarp 

(pasiturinčių)

LA UNION, El Salvador. 
—Pirmadienį išrinktas pre
zidentas Herbert Hooveris 
apsilankė dviejose Centrali- 
nės Amerikos šalyse, Salva
dor ir Honduras, kurias tu
ri užkariavęs Jungtinių 
Valstijų imperializmas ir, 
kurios yra netoli Nicara- 
guos.

Hooverio karinis laivas ■ 
apsistojo Fonsėca jūrų už-‘j 
lajoj, už šešių myliu 
krašto, ir augštieji Hondu-1 

valdžios valdininkai 
skubiai atplaukė mažais lai
veliais pasitikti Wall Stree- 
to agentą ir išklausyti jo 
kalbą apie reikalingumą na- 
laikyti gerus ekoriominius 
santikius tarp Honduras ir 
galingosios valstybės, kurią 
atstovauja ponas Hooveris 

“Aš atvykau čia išreikšti 
draugingumą.” sake Hove- 
,ris honduriečiams.

Honduras gyventojai ne
prielankiai atsineša linkui 
Jungtinių Valstijų projek
tuojamo Nicaraguos kana
lo, nes vienas kanalo bortas 
būtų Fonseca jūrų užlajoj, 
kuri taipgi priklauso Hon
duras ^r Salvador šalims. 
Bet Jungtinės'Valstijos įsi
veržė į Hondūras kraštą 
šešis kartus 1898 metais, ir 
Honduras valdininkai išti
kimai klausė Jungtinių Val
stijų padiktavimo.

Dar Jungtinės Valstijos 
nebuvo ginkluotomis spėko
mis įsiveržusios į Salvador, 
bet kontroliuoja jos finan
sus per savo paskirtą mui
tų kolektorių.

Aplankęs tas šalis, Hoo
veris išvyko į Nicaraguą.

BERLYNAS— Akmenys 
gyvena, pareiškė profeso
rius Rinne, žymus minera
logas iš Leipcigo Universi
teto, savo prelekcijoj “Gy
va ir Negyva Medžiaga.” 

• Imdamas kristalus kaipo 
pavyzdį, jis nurodė, kad 
daug* procesų, kurie, kaip 
mes žinome, apsireiškia gy
vose medžiagose, gali būt 
pastebėta » funkcionuojant 
(veikiant) 7 tolygiam . pavy- 
dale neorganiškoj (negy
voj) medžiagoj. 4

Visa kliūtis tame, kad nei 
žmogaus akis, neigi galin
giausias mikroskopas nega
li atidengti tuos neorganiš
kos medžiagos * gyvavimo 
apsireiškimus, bet siu dienu 
mokslas/ surado būdą ati
dengimui tų paslapčių, nau- 

nuo dojant X spindulius.
Tapo surasta, kad krista

lai turi tūlą skaičių ypaty
bių, kurios turi panašumo į 
maitinimosi ir įrimo proce
sus. į žmogaus senėjimo ir 
mirimo procesus. Tėmijant 
surasta, kad kristalai suge
ria ir prašalina garus ąng-i 
liarugščio gazo, sake jis. 
Tas turi aiškų panašumą į 
žmogaus ir gyvulio kvėpa
vimą. Ne tik kristalai- bet 
taipgi kiętofe uolos, kaip 
granitas, parodė nusenėji- 
mo ženklus. Jie pagalios 
suiro į smėlį, kas reiškia, 
kad jie tikrenybėj numirė.

Užbaigdamas savo pre-

NEW BEDFORD, Mass. .
—Dabar fabrikantai deda Hu taisymo darbams, išmetė 
pastangas, i kad atkeršinti 
tiems darbininkams, kurie 
aktyviškai dalyvavo didžia
jame New Bedfordo teksti- 
liečių streiku.

Policija čia užpuldinėja 
ir areštuoja’ streiko vadus. 
Iš dvidešimts penkių jieško- 
mų suareštuoti šiomis die
nomis suėmėj ir įkalino. 14 
darbininkų; Jie r .kaltinami 
“konspiracijoj; laužyti įsta
tymus.”' ’

Darbdavių ir valdžios tik
slas, tai užduoti smūgį 
smarkiai augančiai New 
Bedfordo Tekstiliečių Dar
bininkų Unijai, kuri nese
nai susiorganizavo ir kuri 
yra po kairiųjų darbininkų

Mašina Išmetė 100 Darbi
ninkų iš Darbo

Richmond, Va. — Nauja nika turi būt pagerinta.ravu kasimo mašina, naudo-vietų Sąjungos savistovu-,me^a-lsI ip^onų lubhų 
ia„i W*.valsLiįoJ ke-' „aa’prtSaaJ „no auaka- ±«•

javus arba 100 milionų rub-
I

Francija ir Anglija Grąsina
Makedoniečiams ' -

iš darbo 100 darbininkų. 
Dabar su ja trys darbinin
kai padaro tiek darbo, kiek 
pirma padarydavo 100 dar
bininku.

Caro Tetai Nori Pasigrie’ 
$240,000 Vertės 

v Brangumynu
LONDONAS.— Mikės ca

ro teta’ princesa Olga, naš
lė didžiojo kunigaikščio Po
vilo, per teismą nori pasi
griebti $240,000 vertės 
brangumynų—puošnių kau
rų ir paveikslų, kuriuos ji 
savin asi.

Teisme ji įrodinėja, kad 
tie brangūs daiktai jai pri
klausė, kuomet ji buvo Ru
sijoj. Užėjus revoliucijai ji 
pabėgo, o jos vyras žuvo, 
kaipo kontrrevoliucionie
rius. Sovietai pardavė tuos 
brangumynus Londone tū
lam biznieriui Norman 
Weisz. Jo advokatas nuro
do, kad Sovietai konfiskavo 
tuos daiktus, kaip ir kitas 
turčių nuosavybes, Weisz 
juos nuo Sovietų nupirko

SOFIA, Bulgarija,— Ma
kedoniečiams pradėjus aš
trią kovą už Makedonijos 
atskyrimą- nuo Bulgarijos, 
del ko Bulgarijoj prasidėjo, 
didelis sujudimas, Francija' 
ir Anglija įsikišo į Bulgari
jos vidujinius reikalus ir 
įsakė makedoniečiams ♦ su
stabdyti kovą, nes, girdi, ta 
kova ne tik yra pavojus fa
šistinei Bulgarijai, bet taip
gi į. pavojų stato taiką Bal
kanuose.. . ; ; t Berlyne ir , Paryžiuj prieš

Bulgarijos užsienių reika- pardavinėjimą Rusijos mo-

tai priklauso ir jis gali juos 
parduoti.'

Ši byla Londone yra pa
naši į rusų , kontr-revoliu- 
cionierių užvestas bylas

uzuaiguainab savo pre- . •.». .y . . c
lekciją, tas mokslininkas 1U;nnnistens A. Bucovas at- narchistu brangių daiktų, 
pareiškė, kad gyvos me- ‘ , . . . .
džiagos pagaminimas labo- Užtektinai kareivių nugalėti
ratorijoj ne tiktai yra gali- Iv^n Michailo va, sukilėlių 
mas, bet įr galimas sųsi-;Xa.^. krt .Mra labais sunkų, 
laukti netolimoj ateityj. suimti' jį ir tukstancius jo 

ginkluotų vjzrų, kurie, kuo-
" T ~~ ““ 1 'met susiduria su pavojum

šakėį kad jo valdžią ;turinti kuriuos' Sovietų valdžia už- 
y --x’... i-x* ■ ■ ' > ■

Pawtucket, R. L— Čia 
tekstilės dirbtuvių savinin
kai paskelbė, kad nukapos 
algas ant 5 nuošimčių. Al-j me. c susietu i id su . jidvujuni^ diį^ds driu o nuošimčiu, xxi** 

Bedarbis, Išbadėjęs Vaiki-1pasitraukia į neprieinamus, gų nukapojimas palies arti 
nas Apalpo ant Gatvės kalnus. 25,000-darbininkų.nas Apalpo ant Gatvės

Boston, Mass, — James 
Philip Taylor, 21 metų am
žiaus, bedarbis vaikinas be

kalnus.

Brooklyne Sekantį Penktadienį įvyks Paminėji-

mo pramoninio pagrindo. u daugiiu ne u ^11316 
Socialistine statyba yra vie-
natinis būdas panaikinimui «Tavoru trūkumas susi- 
techmkimo atsilikimo. ;daro ig priežasties padidė.

“Kapitalo įdėjimas į pra- jusio darbininlnj ir valstie- 
monę siekia viso 1,650,000,- čių pareikalavimo. Trūku- 
000 rublių arba 330 milionų' mas yra susirišęs su dabar^ 
rublių daugiau, negu perei-utiniu periodu rekonstrukei- 
tais metais. Frumkin pa- jos; naujos dirbtuvės už
daro dešinįjį nukrypimą nedirba, kaip reikia. Pasi- 
kalbėdamas apie sumažėji-. dauginus pagaminimui ag- 
mą jcivii gaminimu pivrvu, * i>»ui vui imiį 

kas' ištikrųjų įvyko iš prie- kių ir t.t. sumažins tą trū- 
žasties blogo derliaus. Ne-! kurną.”

dar

■ 
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62 Tekstilės Dirbtuvės 
Nukapojo Algas

į.

Demokratai Išleido 
Kampanijai $4,845,774

ALBANY.— Demokratų 
Partijos nacionalis komite
tas patiekė New Yorko val
stijos departmental demo
kratų kampanijos išlaidų 
ir įplaukų raportą.

Demokratai išleido rinki-

PAWTUCKET, R. I. — 
Pirmadienį 62 tekstilės 
dirbtuvių savininkai iškli
javo pranešimus, kad algų 
nukapojimas įeina gali.cn 
sekantį pirmadienį.

Kuomet New Bedforde
streikavo 30,000 tekstilės mų kampanijai $4,845,774. 
darbininkų, tai darbdaviai Įplaukų turėjo $5,028,706.- 
kitupse miestuose bijojo tuo 02. Sakoma, į įplaukų sumą 
laiku nukapoti algas; New įeina $1,500,000 paskolą iš 
Bedfordo streikas sulaikė County Trust kompanijos 
.algų nukapojimą daugely banko New Yorke. Stam- 
Naujosios Anglijos tėkšti- blausias aukotojas buvo 
les centrų. Iki šiol tik vie- John J. Raskob, demokratų 
nur kitur viena kita kom- nacionalio komiteto pirmi- 
panija nukapojo arba ban
dė nukapoti algas. . O da
bar jau desėtkai dirbtuvių 
sudarė bendrą frontą ir vie
nu kartu nukapoja algas.

Nors dar nėra paskelbta, 
ant kiek algos bus nukapo
tos, tačiaus manoma,' r kad 
bus nukapotos mažiausia 
ant penkių nuošimčių, nežiū
rint, kad dabartinės algos 
taipgi labai mažos.

ninkas, kuris davė $110,000.
Republikonų New Yorko 

valstijos komitetas prane
šė, kad jis aplaikė $867,874,- 
25 rinkimų kampanijai, o 
išleido $832,225.63. . T

Dar nepaskelbta, kiek re
publikonų nacionalis komi
tetas aplaikė ir išleido.

................... ..... . »

Prof: Scott Nearing Kalbės 
Pittsburgh©

*

Klerikalai Naudojo 104 Metą 
Senį Šokiams Lindene

Montreal, Kanada.—šiau
rinėj Kanadoj, Ontario pro
vincijoj, randasi daug be
darbių. \. <

Londonas.-— Pranešamai 
kad nuo audros .Anglijos 
salose ir Europoj žuvo 129 
žmonės.

K*

negali jo sudaužyti; jos tik 
gali įkibti, o paskui galimą 
jas išimti.

■

rūdija. Sakoma, kad kulkos

ziaus, nedarnis vaikinas be ♦ ir r* it * ii ■ ir • . <• . •
sąmonės parkrito ant gat- mas Ketunij NuzudytŲ Komunistę Lietuvoje 
vės.

Nugabentas į ligoninę jis
sakė, kad per keturias die-

Sekantį penktadienį, lap
kričio 30 d., Millers Grand' 

nas jis gulėjo ant lauko šal-1 Assembly, 318 Grand St., 
ty ir per tris dienas išbuvo Brooklyne, rengiama prieš- 
nevalgęs; Darbo neturėjo fašistinės prakalbos pami- 
ir negalėjo susirasti. Pini- nėjimui keturių nužudytų 
gų taipgi nebeturėjo. komunistų Lietuvoj. )Pra- 

Ligoninės daktarai sako, džia 7:30 vai. vakaro, 
kad jis apalpo nuo išbadėji- i Kalbės L. Pruseika ir R. 
'mo ir peršalimo. > j Mizara. , . ; !

v

).• ■

LINDEN, N. J.— Čia pe
reitą šeštadienį Amerikos 
Lietuvių Katalikų Susivie
nijimo kuopa turėjo paren
gimą. Programoj dalyvavo 
Jurgis Skinderis, 104 metų 
amžiaus, kuris nesenai at
vyko iš Lietuvos. Jis 10 
minutų šoko ant sgenos ka
zoką ir kitokius rusiškus 
šokius.

Pittsburgh.— Gruodžio 4 
d. čia kalbės žymus komu
nistas rašytojas ir kalbėto
jas, profesorius Scott Near
ing. Jo tema bus “Ateinan
tis karas.”,
NEWARKE KALBĖS IĮ

DRAUGAS R. MIZARA

i

•Visi, kas tik norite išgirs
ti apie dabartinę Lietuvos 
padėtį ir apie Lietuvių pa
dėtį Argentinoj, būkite šio
se prakalbose. R. Mizara 
kalbės apie Lietuvių padėtį 
Argentinoj. į , ___ ________

Taipgi dalyvaus Aido ir \ Jis dabar gyvena su savo vai. vakaro. Rengia Palan-
gos Juzės Draugija. Kalbės 
R. Mizara.

Sekantį ketvergį, lapkri
čio 29 d., Lietuvių Svetai
nėj, 180 New York Avė., 
Newark, N. J., įvyks svar
bios prakalbos. Pradžia 7

Lyros chorai ir Lyros cho-sūnum policistu, Bong Is- 
ro oktetas Ufa. t land City, N. Y.
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PLĖTROS
f

Mes tik ką skaitėme, “Izvies- 
tijose” apie milžinišką žemės 
ūkio instrumentų -fabriką, ku
ris steigiama šalę Rostovo 
(Ukrainoj). Jis tuoj pradės 
dirbti. Kasdi'ehl jisjduos 

Vyonų traktorių, plūgų, pjauna- 
,mų, grėbiamų ir kitokių maši
nų. Greitai iš užsienio nereikės 
importuoti jokių sodžiaus ūkio 
mašinų, šis i industrializacijos 
tempas reiškia mirtį buržuazi
niams elementams sodžiuje. De
lei to jie ir neriasi iš ’kailio, 
del to jie ir pradeda vartoti te
rorą. šie desperatai jau nužu-

Per kelius pastaruosius mė
nesius sensacijų ii- piktų paska
lų mylėtojai šumijo ir spekulia
vo delei ■ tariamų nesutikimų 
Visasąjunginėš Komunistų Par
tijos (V.K.P.). Rašė apie tai 
W. Duranty N. Y. “Tiniėk’e,” 
pletkavojo “Worldas” , (kurio 

tariamasis liberaiumas išgara
vo, kaip ' kamparas) ir, paga
linus, ta plekavojimo epidemija 
apėmė visą eilę buržuazinių 
žurnalų (“Plain Talk,” “Harp
er’s Monthly” ir tt.).

PacįAriu's reziumė iš tų bega
linių raštų, susidarė byrėjan-
čios SSRS paveikslas. Girdi, visi dė kelius desėtkus mūsų drau

gų, bet tiktai profesionalai me
lagiai gali daryti iš to išvadų 
apie “revoliuciją prieš Sovie
tus.” z

Kuomet socializacijos ir įmonių 
racionalizacijos darbas vedama 
tokiuo plačiif užsimojimu, tai, 
suprantama, kad vienas ar ki
tas draugas tuo ar kitu prakti- 
kiniu klausimu turi kitoniškes
nę nuomonę, kad eina savitar
pio diskusijos, ‘nes šalis taip 
milžiniškai didelė ir ekonominė 
statyba taip plati. Bet parti
jos vadovybė yra drūta ir ji 
tinkamai išlygina bendros po
litikos liniją. “Partijos vado
vybėje nėra skirtumij”—pareiš- 

! kė d. J. Stalinas. Tą patį pri- 
I verstas koųstittuoti lį ,W. Du
ranty. ‘ Melavo, melavo 
bar atšaukia.
not, kad tai paskutinis

* *
Amerikos Darbininkų

vadai susipešė, ūkis puoląs, 
buržuaziniai elementai pradėjo 
agresyvi karą, trockistai atgyja 
ir taip tolinus. “World’as” pra
dėjo dėti korespondencijas iš 
Paryžiaus apie naujus sukili
mus, kuriuos už kelių dienų už
ginčiju . tasai pats Duranty N. 
Y. “Times’e”. Apiė lietuviškus 
Jojikus iš “Grigojienų’’ ir joms 
lygių spaudos organų netenka 
nei kalbėti. Jos jau kelius mė
nesius blofina apie peštynes 
tarpe* Stalino, Rykovo, Kalini
no, Tomskio ir kitus,galus.

Darbininkų Partijos Centra
lis. Komitetas persergėjo parti
jos narius delei pantaplinio 
pašto išsirituliojimo nauju 
žviegimu įr insinuacijom. Par
tijos nariai ir partijos simpa- 
tikai žino, kiek per pastaruo
sius vienuolika metų buržuazi? 
nė spauda primėlavo apie So
vietų Sąjungą. Be dugrto ir 
krašto ėjo tie melai. Dabar

davoti.” Atsiminkite, kad čia 
neina kalba apie tokią šalelę, 
kaip Lietuva. Sovietų Sąjun
ga visko turi pakankamai, kad 
sukurti socialistinę tvarką. 
Faktai, faktai, faktai, gyveni
mo logika jau senai šiupuliais 
pavertė tą Trockio teoriją. 
Cannon’as ją kiša dabar, iš nu
mirusių prikėlęs, po penkių me
tų “galvojimo/’ Juk tai kome
dijai!; . ■.

Arba vėl daiJiAinkų sanii- 
kiai’ su valstiečiais. ; Trockis 
jau 1 nuo , 1^00 m,., atsisakė su
jungti “darbininkų revoliuciją 
su valstiečių sukilimais.’’ Tai 
buvo pamatinis sovietinės revo
liucijos posmas. Be gerų san- 
tikių su valstiečiais Sovietinė 
revoliucija, nebūtų ' laimėjusi. 
Bet—tėmykit—rusų revoliucija 
ėjo tik su smulkiais ir vidurio 
valstiečiais. Prieš kulokus ji 
kovojo ir ‘kovoja. L. Trockio 
kelias būtų nuvedęs revoliuciją 
prie vilkaduobės. Gi jo dema
gogija būk tai šiuomi laiku ne
kovojamą su buržuaziniais ele
mentais sodžiuje gali suklaidin
ti tuos, kurie nori, kad juos 
suklaidintų.

Komunistinėse partijose* 
suomet buvo ir bus tokiu 
mentų, kuriems sensacija
žaidimas frakcionizmu atstoja 
pastovią diena iš dienos veda
mą kovą ir aiškią Komunistinio į 
Internacionalo Ii A i ją visais i
opiausiais klausimais. Pas to
kius elementus šlaigiai (po 
penkių metų) ' užgimsta kokia 
nors mesioniška Tniųtisi ir jiė

• .; . . _» į . I ? - . ♦ ' i

NAUJI LIETUVIŠKI žODžIAį
Andai vienas juokdarys 

rašė, kad Longarlan- 
do lietuviai, vesdami merginą 
ar moterį šokti, sako: “Gal 
eisite su' manim pakleckuoti?”

Tokiame atsitikime, longai- 
laridietis korespondentas, rašy
damas į laikraštį koresponden
ciją, vietoj sakyti, kad buvo su
rengtas vakaras ir jaunimas 
gražiai pasišoko, turės rašyti: 
‘‘Jaunimas gražiai pasiklecka- 
vo/’ ‘ L

' l ' > • f i • ‘ K ' <
So. Bostone (kaip man vie-j 

na$ "draugas rašė), pas rtienše- 
•Vikius irgi yra naujas žodis. 
Mes susipratusių žrhogum va
diname tą, kuris apsiskaitęs, 
supranta s darbo‘žmonių klasės 
reikalus, žino kas yra kapitalas/ 
ko kapitalistai siekia ir kaip jų 
reikalus gina valdžia.

Pas menševikus toks galvo7 
sukis visai nereikalingas. Pas 
juos susipratęs menševikas va
dinasi tas, kuris turi nusipir
kęs auzą. O jeigu kuris iš jų 
turi 2 auzas ir automobilių, tai 
jau skaitosi pilnai susipratęs įr 
apsišvietęs?

vi- 
ele- 

ir

Pas Čikagos smalavirius yra 
pravestą tokia taisyklė, kad ne
turi teisės vadintis save “po
nas, visuomenės veikėjas”, jei 
nieko nesi apšmugeliavęs. Juo

APIE

o da-
Bet ar jūs ma- 

kartas!

Parti- 
trocki- 

Galite sau įsivaizdinti:
pratrūko ta pati pūlių verąmėž j^Jė .atsirado keliolika
Nieko.nauja! Ir taip bus^Fpnbkų» <
sūdnos dienos—s^įnos dienos jau penki metai, kaįpV pakeltas į prineša 
visai kapitalistinWsistemai. jtrockizmo klausimas; jau

Po tos «v.iso3 isterikos, nagi liūs lygiai .kartus, , Cannon . įr 
žiūrime; tasai pats W. Duranty kiti vadai balsavo prieš Troc-

Yprko kį. Visas Internacionalas bal- 
kad Maskvoje įvy- savo ir nubalsavo prieš troc- 

5ko visų partijos" vadų, unijų kizmą. Ir štai, dabar, pO pen-

turi pranešti New 
“Tiemes’e,

vadų ir kontrolės komisijos na
rių susirinkimas ir kad- tame 
susirinkime nutarimai priimti 
vienu balsu. Menševikiški kal- 
viai-melagiai ir buržuaziniai 
pletkų /'skleidėjai turėtų skra
džiai žemės apsiversti. Jie lau
kė griuvimo, jie jau sakė, kad 
skilimas įvyko, jie jau laidojo 
Kalininą, Tomskį ir Rykovą, o 
čia pasirodo, kad visi vadovai 
eina Ovien, kad jų tarpe nėra 
pamatinių skirtumų ir kad, va
dinasi, šalies industrializacija,, 
fannų industrializacija bus vy
kinama tokiųo jau tempu, kaip 
ligi šiol.

Steigimas milžiniškų valsty
binių farmų-sovchozų ir cholko- 
zų—yra, dienotvarky. Tai reiš
kia mechanizaciją sodžiaus 
ūkio, tai reiškia žemės dirbimą 
su pagelba naujausių techniki
nių įrankiui Tai reiškia prak
tinį pdVyzdį biedniems valstie
čiams/jog susibūrus į komunas 
nepalyginamai daugiau galima 
atsiekti, negu kiekvienam sky
riuj ant savo pleciuko. Bet ši
ta žemės ūkio socializacija, ši
tas spietimasis į milžiniškus in
dustrinius avilius baisiai nepa-. 
tinka Sdclžiaus buržuažijai (kū- 
lokams). Jie’ jaučia ir žino, 
kad jų. įekonominiam ponavoji- 
mui sodžiuose iškrinta patsai 
dugnas, nes prieš 'sovietinius 
ūkius jiė neatsilaikys, o sovieti
niai ūkiai padeda ir veda ant 
buksiro sodžiaus biednuomenę. 
Tiems* buržuaziniams elemen
tams skelbiama kova ir tiems, 
kurie pataikauja tiems buržua
ziniams gaivalams (dešinysis 
nukrypimas) taip-pat skelbia
ma kova. Partijos vadovybė, 
linijų vadovybė eina išvien, vy- 
Jtfriaama šios politikos dėsnius. 
. Ąr Čia yra nors mažiausio 
pamato partijos nariams nusi- 
mht&t Čia yra didžiausio pa- 

pasidžiaugti. ("Grigojie-
TMofeiviai ’ ’ gali raudo- 

tį ne* ta* jiems gali būti mie- 
Ibnh, kaip kulokai!

F. Kazlauskas.

Keliones
didesnis 'šmugelninkas, juo ge
rinus moki meluot ir. kbliotis, 
tuo didesnis esi; ponas ir visuo- 
rnenėš veikėjas. Can you beat 
it!'

MŪSŲ VAJAI
Iki šiol, mūsų dienraščių va- 

jininkai lenktyniavosi draugas 
su draugu, miestas su miestu. 
Tačiaus yra numatoma, kad 
ateityje ąr tik nesusikibs už 
atlapų vilniečiai su laisvieciais 
ir Aiėra dyvų, kad vieni, neno
rėdami pasiduoti kitiems—pa
rodys, ką kurie gali ?

. Esu daugiau negu šiur, kad 
lai^vietis Reikauskas, guldys 
savo galvą, jkąd > ųepasidavus 
vilniečiui Savui, Clevelandui, ne
pasiduos Philadelphia, Detrpi-' 
tūi — Bostonas, Chicagai — 
Brooklynas, Grandrapidsui — 
Rochesteris ir t.t.

' Ot, tai bus -bent faitas! Vie
nok, kad gerai prie to faito pri
sirengus,. laisviečiai privalo ge
rai apsižiūrėt, nes jų “krepes- 
čiuose’’ vilniečiai turi savo spie
gus. Antai, eastonietis d. Švėg
žda ir rochesterietis drg. Gen- 
drėnas, š'piegayoja “Vilniai” ir 
luri no 4 nelaisvius, o 8 nelais-luri po 4 nelaisvius, o 8 
viai jau daug reiškia.

Bet už tai -neprisieis 
antpuolius iššaukti, nes 
bą padarius, galima bus 
viais atsimainyti.

Senas Vincas.

naujus 
pajiau- 
nelais-

j Sovietų Rusiją

POLEMIKA IR KRITIKA
mus

nutariki pasirodyti ’ jšvietui su 
“savo produkcijos” tą^oru. 
Taip buvo > .su Levy ' (kas jį 
šiapdieų atsimena!);,. taip buvo 
su Ęrossardu, su Newboldu ir 
taip toliau. Atskilę nuo bend
ro Kolektyvo,, tie žmonės atsi
duria gyveninio jūroj be vai
ro ir ;be būrėš- ir tuomet vėtros 

jų laivelį prie Kpkįo

“GRIGUTĮ” IR KRPŲ-\\o kryptimi gali pasekti 
KŲ KRITIKUS ! proletarinė publika?

. v. , I To veikalo žiūrėtojas klasinioGi igucio ki įtikai, kap-|gurriaftumo neįgaus. įaį ne pro
letarų, bet^ valstiečių jaunimo 
romanų atvaizdas. ' 
letaras 
žizmą” 
juodas, kaip smala. ’

Tas* veikalas žiūrėtojui palie
ka įspūdį/ ' kad' liežuvaviihas 
padaro daug pikto', ypač’ jauni- 
inij • tarpe; 1 kad liežuviai būna

Mes, Budavotojų Koopera- klausė mus, kurie norime ap- 
tyvo nariai, 12 valandą nak-1 žiūrėti pirmos ir antros klasės 
čia, 12 d. spalių, apleidome kambarius. 
New Yorko prieplauką. Ka
da laivas pradėjo judintis, tai ti po antros klasės kambarius* 
visi susirinkome ant paviršiaus čia jau pasirodė didelis skir- 
ir vienas pasakė, kad jau pa- tumas tarpe trečios ir antros 
skutinį kartą matome miestą 
New Yorką. 
kad mes nepaisome miestą, tik 
mums nesmagu, kad čia palie
kame’ savo draugus darbinin
kus, kuriuos kapitalistai ne
svietiškai išnaudoja, kuriuos 
policija daužo buožėmis ir į 
kalėjimus grūda. Mes gi, ap
leidę New Yorką, vykstame į 
Maskvą, į darbininkų valdo- lova ir kambarys didelis. Bfet 
---- taj keliauninkai* psihatę 

trečios klasės, pasažieriuš,' sU<- 
siraukia ir kuo greičiausiai ne
šasi į šalį, kad’ su jais nesusi
durti. Tie žmonės, nelygi-* 
nant, kaip tos gyvatės1,/bijosi’ 
susitikti šu tais, kuriuos jie iš
naudoja. Apžiūrėjome ir vir
tuvę. čia irgi viskas skiriasi 
nuo trečios klasės virtuvės. Čia 
visur švara, visur priežiūra, vi
sur patarmei m as. Tarnai prie 
pirmos klasės pasažierių tam 
tikrose uniformose. .

Po vakarienei buvo šokiai ir 
tuomi užbaigėme savo kelio
nės diena.

Spalių 17 d., ryte, smarkiai 
lijo ir negalima buvo išeiti į 
paviršių. Laike pusryčių susi
rinko visi keliauninkai ir bu
vo smagūs, jau nekankino jų 
jūrų liga. Nustojus Metui ir 
pasirodžius saulutei, visi ko- 

I munos nariai susirinko į vir- *•

Daugelis sutiko.
Pirmiausiai pradėjo. Vedžio-

klasės. Bet kada mus nuvedė 
Kitas atsiliepė, į pirmos klasės kambarius, tai 

čia pasirodė didelis skirtumas 
i tarpe antros ir pirmos. Čia 
kambariuose^buvo visokių pa
puošalų, gyvų gėlių, viskas į- 
rengta kuo puikiausiai. J«igu 
vyras su pačia važiuoja, ta/ 
jau dvi lovos viename kambA-’ 
ryje, o jeigu vienas, tai viena

mos šalies sostinę.
< P;rądjėjU8 laivui tolintis nub 

New Yorkb, visi išsiskirstėme, 
nuėjome pasilsėti'

Spalių )L3 d., anksti ryte at
sikėlęs, išėjau ant laivo pavir
šiaus pakvėpuoti tyrų oru. Pa
sirodė, kad; jau mes esame to
lokai nuvykę, nęs daugiau nie
ko nesimatė, kaip tik vanduo 
ir saulute beteka.nti, o padan
gėje debesiai plaukiojo. Oras 
gražus, vanduo ramus. Pas
kui susirinko ir daugiau ke
liauninkų. Mums besigėrint j 
oro gražumu, pasigirdo signa
las eiti pusryčiauti.

Pusryčiauti susirinko 
sveiki, linksmi. Pavalgę ir 
juokavę, vėl visi išėjome 
viršaus laivo ir ten apsvarstč- 
me savo kooperatyvo svar
biausius reikalus. Mums ten 
beesant, jau pasigirdo signalas 
eiti pietų. Atėję radome ne i 
tik gerus pietus pagamintus, į jr pradėjo tarpe savęs kal
bėt ir ant trijų vyrų po vieną i betis, kaip kurie užvedė ir 
kvortą stipraus vynė. Ameri- smarkias diskusijas. Tuo tar- 
kiečiai, gyvenę blaivybės lai- pu prieina vienas seneliu ir 
kais, puolę prįe vyno ir kai vokiškai klausia, apie ką čia 
kurie gerokai f patraukė. Valgė įeina tokios smarkios diskusi- 
irgi gerai.

Po • pietų norėjome visi ko
operatyvo - nariai nusiimti pa
veikslus, bet iškilo vėjas ir lie- 
tdš, todėl negalėjoje nieko 
daryti *

visi 
pa- 
ant

kvortą stipraus vyno. Ameri- smarkias diskusijas. Tuo tar-Tūli 
siškai pasakius, išėjo į lankas. 
Ginčijasi apię ' '‘žvaigždes ir 
teisėjus.” Tai yra kritikų kri
tika, o ne paties veikalo apžiū-| 
rėjįmas, aptarimas; . tai t visai 
svetimas "dalykas konstrukty
viai meno kritikai.

; -Viename... polemizuojančių; 
straipsnių' kad" *Gri- •
gutis” — “1

Krapštau' 
kaušį ir • galvoju,

atvaizdas. Neigi pro- 
pamėgs “tamišką buo*- 
kuris teil nupiešiamas įjos. Vienas mūsų draugų pra

dėjo jam vokiškai aiškinti, 
kad čią kalbama apie Sovietų 
Rušiją. Serfis paprašė plačiau 
jam paaiškinti apie Sovietų

ryti; < •' j .^ gusUa. . Kada jam buvo pa-
. . - . . a v. Laipv, nvz.uviCT! j V ak ari e iiiau ti irgi susirinku aiŠRnifą,5'tai*''dpgdilestav(J, kad

—_ . . ,.ls , „ tendencinis buožių; pa^isti tiksliai ir tankiausia ■ visi keliauninkai.
kė-: purvino ir niurzino k ra d to-, prie ycikalas.’’ Krapštau sau 1 palydu te'sį vaduojant; vu<- 

, kad rašėjas pint pinigų sočiai visokio pikto
kad tu-

kių metų diskusijų, kuomet iš 
trockizmo likosi tik kleckučiai, 
staigiai pakyla žmogus 'ir sa
ko: “per pėnkius metus aš bu
vau žioplas ir nieko nenusima
niau trockizme, dabar aš pra
regėjau-! ”' Jeigu “dvasia šven
ta” apšvietė Cannoną tik po 
penkių metų,' tai jau tas vienas 
diskvalifikuoja jį, kaipo vadą. 
Galima .p^siklaidinti viepu ar' 
kitu greiti! klausimu, kuomet 
ant tų karštų pėdų sUnku su
siveikti. Tai yra suprantama. 
Bet jeigu vadas per penkius 
metus negali susivokti, tai ji
sai—mirusi raidė.

Berlyne yra toksai vokięčių 
ekstrą-kairiųjų ’ laikraštukas 
(trockinių) “Volksvville”, nely
ginant baltruŠaitinių šlamšte
lis. Kožnam savo numery jisai 
skalija, pletkavoja, šmeižia. 
Mes, lietuviai,’ galime turėti su
pratimo apie tos rūšies toileti- 
nę “literatūrą”,1 pasiremdami 
Cleveland^ t’Gaįdziu/.Į Bent 
mūsų publika jau žino, kaip 
žiūrėti į tos rūšięs bąlamūtus,. 
kurie kasdieną sufraiidą šnipus,! 
Maskvos “sandvičius” ir šiaip, 
jau visokius sektefuš/ Man te
ko patėmyti’ štai kasrusų bal
tagvardiečių laikraščiai (Rul, 
Poslednįja Novosti, Novoje.! 
Vremia) kupinom rieškėm se
miasi žinių iš “Volkswille”: 
Kitais žodžiais, trockininkų

Canąrsie. dumblinų. Pasjsvai- 
do jie tuomet tais < 
kuriuos už aukgą ima tokios 
“Gfigojienos”, “keleivis” ir di
dieji kapitalistiniai lapai. Iš? 
Čiulpia iš jų buržuazija purvi
nes informacijos syvds ir palie* 
ka juos stypsoti, kaip dzūkiškas 
droves “be viršūnės, be šakų.”

Lieka jos neap/audotos, ' 
Nepalikusios vaikų. ..

L. Pruseika.

dumblais turėjo įsižiūrėti Į operetės rū- 
H 1 V • V 1 *11 1 *

ĮVAIRUMAI
KIEK KNYGŲ PASAU

LYJE?
Buenos Aires valstybinės 

įstaigos direktorius suskai
čiavo pasaulio knygų turtą. 
Pagal jo apskaičiavimą vi
same .pasaulyje yra 108š 
bibliotekos su 181,000,000 
tomų.; Iš to skaičiaus Eu
ropai be ■ Rusijos tenka 669 
biblio tekės su Į19įį00į000 
tomų; Žiemių įĄnįė^ikjai 314 
bibliote^įi M,000į000 tto- 
mų, AirijM ] Š31 4į000$.0ft
tomų; Pietų Ąhie^lkai 
2,300,000 jtbmųį ’ Aųstralijaį 
7 šu
tarpu Afrikai! tik & bibliote
kos su' 200,000 tomų.

Europoje savo bibliotekų 
skaičium pirmą ^ietų tikima 
Vokietija, paskui ' /seka

bus* užmiršdamas veikalo lie-

Visam veikalė^tesimato 
vienas . buožė^T.aįnas, kuris 
savo liežuviu- ir papirkinėjimais 
pąkrikdė dviejų J -’porų meilę, 
Marytės tėvų nšmus sudegino, 
įgundydamas jaunuolį, kuris 
už piktadarystę, kalėjimai pa
kliuvo; pasamdę raganą, kuri 
nunuodija Grigutįtir iškraustė 
iš proto Mariutę. '

Vadinasi, vis tai darba^ Ta
rno, kuris, matydamas,- kiek 
pikto pridarė, o vis tiek Mariu
tės meilės neužkarjavo, smeigė 
peily pats sau į širdį.

Ar toks Judas-Tam^s

tik
su

Ar toks Judas-Tam^s gali 
sudaryti ,tendencijas prie buo- 
žizmo ?

Tas kalbamas buožė “Grigu- 
tyje” perstatomas kriminalis
tu, papirkinėto jum, piktadariu 
ir liežuvninku, ir yra- pats sąu- 
žudys. Tai su tokiu Judu-Ta- 
mu buožinės ideologijos ten nie
kas nepakels. <

Gi visi kiti žymesnieji, daly- 
v i ai operetėje, kai P kad - Grigu-. 
Lis, Sarapas, Mariutė ir Dara-

galima pridaryt. Tik abejoju, 
ar žiūrėtojas patikės, kad pini
guočiai, piktadariai patys sau 
sprandų nenusisuks, kaip Tą-j 
mas padarė. Darbininkai, su-* 
pratę savo reikalus, susiorgani
zuos ir nusuks turčių viešpata
vimui sprąildą.

Prie pabaigos prisieina pa
sakyti: jei jiešketi kalbose bei 
dainose atneštų žodžių iš buo
žių, religijos ir burtų pasaulio, 
tai jų dar vis ten draikosi mū
sų proletariniame mene, ir dar 
prisieis daug padirbėti, iki nuo 
to netikslumo apsivalysim. Dar 
tankiai to brudo matosi net po
litiniuose raštuose darbininkiš
koje spaudoje.

Balanda.

. čia vėl prie 
vakarienės buvo;ir vyno, kurį 
kai kurie traukė gerokai 
vAkarienidujant kilb

BOSTONO IR APIELINKeS 
SKYRIUS

Be- 
audra. 

čia pranešė mums, kad šian
dien bus rodomi? krutami pa- 

t veikslai. Visi * susirinkome.' 
’ Paveikslus rodė apie Rtisiją. 
Parodė, kaip: birmiaus caras 
gyveno, kaip jis laiką praleis
davo, kaip puotavo, paskui pa
rodė, kaip po ''revoliucijos dar
bininkai valdo šalį,, kaip jie 
tuos carų ir kitų palocius pa
vertė įvairiomis įstaigomis ir 
tt. Paveikslai buvo, įdopius. 
Užsibaigus paveikslams, nuė
jome gulti. Audra vis didėjo 
ir didėjo.

Spalių 14' d. irgi atsikėliau 
anksti' ir nuėjau ant viršaus 
laivo. Rytas ramus; Vėjas nu
tyląs. Bet iš priežasties nak
tinio supimo, jau mano drau
gų trys nėnori keltis, o kiti

1 1 » •• 4 A l-v Ai* I l » rv 1

jau negalės matyt darbininkiš
ką tvarką^ nes persenas ir ne
mokąs kitokių kalbų, kaip tik 
vokįšką. Jiš jau turįs 83 me
tus, Amerikoj išgyvenęs jau 
43 metus ir per tą laiką 'jau-' 
keturioliktą kartą važiuojąs 
per vandenį. Bet reikia ste- 
'bėtis, kad jis nemoka nei kiek 
kalbėti, anglų kalba. Jis gy
venu kur tai Pennsylvania val
stijoj. Senis labai daug val
go ir geria vyną, ir degtinę, 
bet nepasigeria. Net ir duo
ną mirko vyne ir valgo.

Susipažinau ir su vienu len
ku, 28 metų amžiaus. Jis dir
bo Montreal, Kanadoj, ir ten 
pNe darbo neteko dešinės ran
kos. Kompanija pasiūlė jam 
18 dolerių į mėnesį ir jis susi
taikė. Bet Kanadoj nieku bū
du negalįs už tiek išgyventi, 
todėl sumanęs važiuoti į Len
kiją. Kompanija sutikus jam

HUDSON* MASS.

puolią}, k^ie* vą^ą/os |ueft^^ir< 
jįų pas tėvus "ūkio, p. žfejną 
važiuoja miestan uždarbiauti. ;

ti ' buožėmis; IvidMibjuš
čiiU, Kūrie ’suS&ro pšvj)ž<iife44 
ją dalį veikalo. < Vidutinius 
valstiečius proletariatas traukia 
prie Į savęs kovai, {sų kapitaliz- 
įpu, dt nestiim 
buožeš, k'aip

huo savęs pas

Aido Choras Veikia i
■įProletariškas Aido Choras 

bė jokios pertraukos veikia] iš
tisas mAtus. Kiejc vasaros lai- 
kįUi buvo susilpnėjęs nariais, 
heįti dvasįcĮjj ųeųųpilųlė, Įdaijlės 
cta;rbą varė pirmyn visu smar
kumu. ' Rudens ’sezone Aido 
Choras jau patarnavo du sy- 
kJiu broliškoms organizacijoms] 
Maynard, Mass:, kur kad ir 
mąžas chorelis, bet puikiai-su- 
daįnayo kelias daineles sutar- 
ti/įai. Ir štai, po dalyvavimo

i pradėjo jaunuomenė----------  - ------------ - ------ '•"’l-a A r # ‘M- ’i ' ^M/įtilrė sayo kri-!-
šlamštas tarnauja juodžiausiai \ PrailČUZiJa,' Anglija.' PaSKU-1Etikoj Valstiečio Sūnus. į kreipti atydą, ir vienas kitas 

„izu-zU prisidėjo prie choro. : Mes pa
geidaujame turėti naujų na
rių kaip vyriškių, taip ir mo
teriškių.

Dabar Aido Choras rengia 
milžinišką koncertą su šokiais, 
kuHe bus pirmą dieną gruo* 
džįio, subatoj, sir naujomis dai
riomis. \ ‘

< Miško Klajūnas^

reakcijai.
Bėdos del to mūsų judėjimui 

nėra, nes kas nors visuomet cy
pia pašonėje. Bet įvairių plet- 
kininkų liežuviui medžiagos 
yra.

Tai lygiai tas pats ir su Can
non grupe. Ji bus skandalingų 
informacijų ir sensacijų, šalti
nis buržuazinei spaudai. Ob
jektyviai kalbant, ji tarnaus re
akcionieriams. Jau " ir debar 
Amerikos trockininkus paėmė 
sįnė plobon naujieniniai gazi'et- 
n inkai ir tie elementai, kurie

tinėj, vietoj stovi Ispanija. 
Įdomiausia biblioteka ran
dasi Žiemių Amerikoj, bū
tent, Chicagojer jų sudaro 
3000 smėliu pripildytų bon- 
kų. Ant kiekvienos bo ti
kos užklijuotas? adresas* ro
dantis iš kurios šaljes pa
imtas smėlis, pav. iš Saha- 
ros, Gobi, Arabijos. > šita 
ahalfųbetinė biblidteka* vai
zduoja įvairiausias., smėlio 
spalvas, surinktas - iš visų 
kraštų.

j Operetes “Grigučio7’ vaid
muo jprasidedą su tuo, kuomet 
kaimo jaunimas susirenka į 
metines šventes, kur jie kiemi- 
nėjasi ir vakaruoja. Mes ne- 
pripažįstam tų švenčių, bet tas 
dar į nepanaikina esamo fakto, 
kad didžiuma bjednuomejiės; jei 
ne su religiniais; 'tai* su tradi
ciniais - papročiais mini tas 
šventes. *

Tačiaus kokiais blogumais 
gavę .klasei, gali ąpsikrėsti ■ dar
bininkas, : ' inataht' 'vaidiwrft

Detroit, Mich.r—Darbinin
kų (Komunistų)' Partijbs 
mokykla bus atidaryta « čia 

Kuria gi to veika-! gruodžio 4 d.
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kad ir atsikėlę, bet nclabai.jp Lenkijoj po tiek į mėnesį 
linksmi. i įmokėti, bet reikėję pasirašyti,

Pusryčius' pąvalgę, išėjom; kad jis daugiau jau negalfo 
ant paviršiaus,'l^ivo.. 'Apie de- - . — -- v. . .

j vintą valaųdą V®1 pradėjo kil- 
įti vėjas ir šu.jie tumi. < K/ida 
i susirinkome ’ tpięi^utj/ ;.tąi jąu 
’apie pusės IcejMiriiįjkį mebit- 
vo. : 
pirmiau 
vyno; 
•mirę/
L ‘Šį vakarą ‘surengti Šo
kiai, beCnedfitu'gį pĮ į jokius at
silankė/dau^ėliš jau* nesikėlė.

I Spalių 15 d. ryte vanduo 
! buvo ramus. Diena buvo gra
ži. Bet kada reikėjo eiti val
gyti, tai visgi daugelis keliau
ninku negalėjo ateiti, sirgo 
nuo pirmo susupimo. Vienok 
apie pusė mūsų draugų pradė
jo judintis ir išėjo ant pavir
šiaus. Šį vakarą irgi buvo* ro
domi krutami paveikslai apie 
Rusiją.

Spalių 16 d. ryte buvo gra
užu ir saulėta. Laike pusryčių 
jau veik visi .keliauninkai bu
vo, nes, užėjus gražesniam 
orui, visi atsigavo. Bet pas
kui yėl pradėjo smarkiai sup
ti . Mat, jau buvome vidury
je jūrų. Bet keliauninkai jau 
ne taip bijojo* supimo ir kuo- 
met;dfeną prasidėjo koncertas, 
tai veik; visi susirinko, 

Užsibaigus

sugrįžti į Kanadą. Kompani
ja ir laivakortę išpirkus. Pa
rašą del nesugrįgimo kompani
ja ifgi ąpgavingai išgavo. į /* 

Vakare buvo rodomi krh- 
ftami paveikslai apie SoViętų' 
Rusiją?

r Laivfy patarnautojai vigi 
fra.iicūzai' ir tik iš šimto rie- 
nas truputį supranta angpŠA 
kai. Stalų patarnautojai gau-*- 
ną po 500 frankų (ameriko-? 
miškais pinigais apie 20 dole-' 
rių) į' mėnesį. Matrosai nuo 
500 iki 600 frankų- į mėnesį.

Ant ikivo pardavinėjami ir 
gėrimai, Alaus stiklas ameri
koniškais 10 centų; konjako 
stiklelis 15 centų.

Mūšų koopetatyvo viso va
žiavo 28 žmortės. Pats m(Įsų 
kooperatyvas randasi Maskvoj 
ir jau gerai gyvuoja. Koope- 
ratyvo^sudėtis tautiniai (įvairi, 
bet liėtEvių šibj grupėj aš bu
vau tik vjenas, o kiti rusai, lat
viai.

Spalių 18 d. smarkiai lijo, 
iškilo audra ir laivą taip pra
dėjo supti, kad per visą ke
lionę taip nesupo. Bet keliau
ninkai jau nebijojo jūrų 'ligos* 

j Vakare jau pasiekėme Ang- 
, , . I Hjos porta Plymouth-. Dauge-
koncertui, už-i (Tąsa ant 6 pusi.) '

Neparodė ir/tU, kurie 
tau sniąrXiąi‘ įįMėfcr ^riė

Visiį|įnOę|viskąs ap*

nclabai.jp


■M

Lapkf. 23 d'., 1923 Puslapis Trečias

Drg. Karosienes Maršrutas !’er kelias skaitės, ir tik vs- 
° liau moka labai menką, algą.

Kodėl? Todėl, kad čia darbi
ninkai visur neorganizuoti, ne
turi jokio ginklo apsiginti sa- 

šioj kolonijoj yra paskirtos ve J1110 plėšraus kapitalisto, 
sekamos dienos prakalboms ir 
susirinkimams del suorganiza- 

. ncivt vcvai jia umjiovcu,

Wno neorganizuotų šilko dar- vaikai neorganizuoti ir begai- 
bininkių ir darbininkų.
Scranton, Pa., lapkričio 30 d.J K kart«. ka'bSj° °^ani'!

prakalbos ar susirinkimas. I
Wilkes-Barre ir Edwardsville, i

gruodžio 2 d., prakalbos. Į 
Luzerne, Pa., gruodžio 3 d., į 

susirinkimas.
Plymouth, Pa., gruodžio 4 d

pra ka Ibos.
1 iv« • ' 1 čltl V Ik>Ų II1LH5Ų. UJ ZftlUl J t/

Hazleton, I a., gruodžio 5,7 ir ■draugai turite dėti pastangas,
8 d., prakalbos ir susirinki-į draugės Karosienės pra- 
rnas’ ■ . i kalbos ir susirinkimai būtų

McAdoo, Pa. gruodžio 6 d 
prakalbos.

Shenandoah ir
gruodžio 9 d., prakalbos, j 

Pottsville, Pa. gruodžio JO d., tu 
(Kas?—:Red.).

Mahanoy City, Pa. gruodžio patogi kad ir vėliau, negu pa- 
▼ 11 d., prakalbos ir susirin-; žymėtos dienos.

„M. Žaldokas, 
180 Lee Park Ave.;

Wilkes-Barre,

ir Susirinkimai Ką Veiksim Žiemos Sezonu?
inas kar-Vasaros parengimai, išvažia- eina. Drg. N. B 

yimai bei “autingai” pasibaigė.,tą rašė sekamai: 
žiemos sezono darbas jau pra-Į “Rusų Kom. Partijos laimėj i- 

__ :dėtas: koncertai, baliai, vakarė- mų pasisekimai. Pirm visko 
bet liai:—mūsų bizniški parengi-,teoretinis, marksistinis išlaiky- 

’ prelekcijos, paskaitos,: mas. Neveltui, kartą po krizio 
lestingai išnaudojami. A. D. Prakalbos ir klasinės mokykle-11921 metais p. Martovas aiškino 

les——tai mūsų dvasiniai, agita-1 išsilaikymą bolševikiškos dikta- 
tyviai parengimai. tu ros tomis sąlygomis, kad par-

I Aplamai, bizniški mūsų dar-^ija “kaip-ne-kaip, o vis dėlto iš- 
bai visados geriau atliekami, ėjus marksistinę mokyklą.” 
nekaip dvasiniai. Kame prie- Taip, partija išėjo gerą mark- 
žastis? Sunku atsakyti, vie- sistinę mokyklą. Teoretinis 
nok visi jau esame pastebėję, permatymas būsimų įvykių, iš- 
kad net tokis darbas, kaip kla- lukšte n i m a s grupavimosi, 
smis darbįninku, lavinimasis,, “skaitliavimas milionais,” kū
pąs mus nėra kaipvreikia pasta- įrjs> kaip pastebėdavo d. Leni- 
tytas. Net daugelyj stambes- nas ir nusako esmę politikos— 
nių miestų draugai ir draugės vįsas. tas atžymi mūsų partijos

Dauguma darbininkių yra 
mainierių vaikai. Nepaisant, 
kad tėvai yra unijistai. 1

viens nuo antto neatidalinami.
Tebūna mūsų nusistatymas: 

Veltui laiko neeikvokim; dirb
kim darbininkų klasės pasiliuo- 
savimo darbą ir lavinkimės, kad 
būtume tinkamesniais kovoto-

■ zuoti neorganizuotus darbinin-
13, bet jokio žygio, kol kas, 

Jdar nedarė ir nedaro. Naujai 
! susiorganizavus N. T. W. uni- 

* t ja imasi už darbo organizuoti 
neorganizuotus audėjus darbi- 

•’ ninkus.
Tad visų mūsų organizacijų

I skaitlingi. Ji turi gerą patyri- 
imą tame darbe, nes

Minersville, bo daugelį metų audinyčiose.
Jei minėtose dienose nebū- 

galima surengti, greitai 
' praneškite, kokia diena bus

kimas.
Draugai, surengkite nurody

tose dienose drg. Karosienei 
prakalbas ir sušaukite 
rinkimus, daugiausia 
darbininkus kvieskite į 
susirinkimus, kad ji 
gauti kuodaugiausia ryšių su-, 
organizavimui Nacionalės Šil
ko Audinyčių Darbininkų Uni
jos. Visi gerai žinom, kad 
šioj apielinkėj šilko dirbtuvė
se dirba daugiausia jauni 
darbininkai ir darbininkės už 
nįenkiausi atlyginimą, kokį tik 

‘žmogus gali įsivaizduoti. Dau
gelyj fabrikų' nieko nemoka .

susi
šilk© 
tuos 

galėtų
PITTSBURGH, PA

Gruodžio 4 d., 8 vai. vaka
re, svetainėj Labor Lyceum, 
35 Miller Št., Įvyks svarbios 
prakalbos, kurias rengia vie

« hu.vjkL neturi savo mokyklėlių. Yra 
pati dir-ivienas kitas arba keli draugai, 

kurie, kiek augščiau apšvietoj 
prasisiekę, tai ant jų sprando ir 
sukraunami visi darbai.' ‘‘Jei
gu tu gali, tai ir dirbk!” tokis 
paprastai jau nusistatymas. Ei- • 
na nominacija atlikimui kokio 
nors darbo, tai pirmiausiai no
minuojami tie draugai, kurie 

pa. jau ir taip apversti darbu. O 
reikėtų, kad kiekvienas narys 

j ir narė būtų tuom pačiu kartu 
' ne tik duoklinis, bet veiklus or- 
Iganizacijos narys; reikėtų la- 
!vint ir pratint kuo daugiausiai 
• draugų prie darbo.

vadovybę. Bet čia reikia pa
stebėti vieną savingą ypatybę, 
kuri priguli Leninui, mūsų par
tijos vadui. Niekados marksiz
mas nepavirsdavo pas mus į 
mirusią dogmą, o visados buvo 
gyvu įrankiu praktikoje. Ne 
raidė, o dvasia... Pas mus yra 
marksistinis mokslas, bet nėra 
.“marksistinių” dogmų. Pas 
mus yra puikiausis instrumen
tas, kurį mes valdome, o ne ku
ris mus valdo. Ir tas gyvas re
voliucinis marksizmas ištikrųjų 
padeda daryti stebuklus.

“Iš čia išplaukia geriausia,
Pastebėta, kad yra zahnga,' ,ma |itini k]aid • k. 

kada kolonijoj tik keli draugiu 1^, pernešant teisingus veikim0 
.®au būdus vienose aplinkybėse j ki- 

n U1 (tas aplinkybes, kur tie veikimo 
būdai patampa . kenksmingais.' 
Nesupratimas tikrenybės sąly
gų, nesupratimas ir nepritaiky- 
mas teisingos taktikos del esą-

tos A.'D. (K.) P. skyrius. Kai- teveikia, o kiti tik taip 
bes profesorius Scott Nearingi priguli. _ Išvažiavus 
apie besiartinantį karą, 
ma labai žingeidi, 
ir visos atsilankykite.

Rengėjai

/priguli.” Išvažiavus
pe_ | tiems veiklesniems nariams, nu- ■ 

todėl viū kenčia ir judėjimas, nes prasi
lavinusių ir apsipratusių su 
| darbu draugų nelieka.

gu “sponČių” padėsi ant pe
čiaus, tai jis gulės sausas, tuš
čias, išdžius ir sunyks. Bet jei
gu jį padėsi į tam tikrą skysčių 
medžiagą, tai jis pilnutėlis pri
sitrauks to skysčio. Tas pat su 
mūsų protavimo organais. Jei- jais, 
gu mes juos apleisime, nieko 
jiems neduosim, tai jie ir bus ___ 
tuščiais. Bet jeigu mes jiems ” 
teiksim reikalingos j 
tai jie pritrauks jos, prisipildys.
Jeigu kas geriau dalykus su-----
pranta, tai reiškia, kad tas dau- - 
giau davęs savo protiniams or- L E043 
ganams, daugiaus sugėrę jo pro- ■ 
to organai visuomeninio žinoji
mo ir protavimo.

Tiesa, yra žmonių, kurių 
smegenynė, ką pavadinau 
“spončium, ” yra pilna prisigė- 
lūs kenksmingų skysčių; bažny
tiniai žmonės religiniais rau
gais permirkę,' tautininkai— 
patriotiniais, socialistai darbi
ninkai permirkę geltonuoju so
cialistiniu raugu. Bet tie kenk
smingi supratimai galima pra
šalinti, taip kaip galima iš 
“spončiaus” išspaust vieni skys
čiai, o duot jam kitų. Lavintis, 
mokintis niekados nėra vėlu ir 
nėra gėda.,

šios žiemos sezonu mes turė
tume daugiau prasilavinti, pa
simokyti, ypatingai daugelis 
ALDLD. kuopų turėtų susido
mėti savo narių klasiniu pakili
mu, jų protavimo papildymu.

Nereikia atsitraukti nuo 
praktiško darbo ir klasių ko
vos; reikia kaip praktiškąjį, 
taip ir lavinimosi darbą varyti 
greta, nes viens antrą papildo,

D. M. šolomskas.

medžiagos, SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVE”

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.
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Wilkes-Barre, Pa. Wilkes-Barre, Pa.
AŠTUONIOLIKOS METŲ JUBILEJAUS

KONCERTAS IR BALIUS
Rengia D. L. K. Keistučio Draugija Iškilmingam

Paminėjimui 18 Metu Savo Gyvavimo 
SUBATOJE

1 d. Gruodžio-December, 1928
CONCORDIA SVETAINĖJ '

>. Washington St. Wilkes-Barre, Pa.91S \ x
Durys atsidarys 7 vai.; koncertas prasidės 7:30 v. vakare

V

M. E. Cesnavičiūtč, Lyriškas Sopranas
Savo puikiai išlavintu ir maloftiu balsu ji suteiks 

malonumo kiekvieno jausmams.
PROGRAMĄ IŠPILDYS GERIAUSIOS DAILĖS SPĖKOS:
M. ČESNAVIČIŪTĖ, lyriška^ sopranas, iš Brooklyn, N. Y., 

Kuri yra puikiai išsilavinusi ir turi malonų, prie kiek- 
- vieno sielos limpantį balsą. f

PUIKIŲ duetų duos geriausi vietiniai dainininkai. EU
GENIA ir HIPATIA šUKIUTĖS šoks sceniškus šokius.

ANUP. ULINSKUTIS grieš smuiko solus. Visiems akom
panuos ANELĖ VALINčIUTĖ.

Kaip matote, koncertas bus turtingas ir įvairus. Mylin
tieji dailę ir muziką, norintieji malonumo savo sielai, čia 
gausite pakankamai. Todėl atsilankykite patys ir kitus 
atsiveskite į Šį koncertą.

Po koncertui bus šokiai griežiant gerai orkestrai
< šokiai tęsis iki vėlumai nakties

ĮŽANGA 75c ir $1; vien tik j šokius 50c; vaikams 25c

Daugelyj kolonijų (ypatingai 'mų sąlygų ir sudaro didelę di 
laike mūsų ALDLD. apskričių džiumą klaidų, 
suvažiavimų) nusiskundžiama: 
“Stoka pas, 
draugų!”

nius veiklesnių 
O kartais net reika

laujama, kad jiems iš kitų ko
lonijų bei kuopų būtų perkelia
ma veiklesnių draugų., Vienai 
kitai kolonijai tas galima pada-. 
ryti, bet ne visada; juk 
neturim specialių įstaigų, 
būtų lavinama, auklėjama tie 
sugabesni mariai ir narės.

Kaą daryti? Mano suprati
mu, kiekvienoj kolonijoj mūsų, 
organizacijos turėtų rimtai su
sidomėti klasiniu lavinimosi j 
darbu. Reikia būtinai organi
zuot klasines mokyklėles, pre-> 
lekcijas, paskaitas. Reikia ap- 
švietbs darbą padaryti ne pri
puolamu, bet būtinu nuolatiniu 
darbu. , l

Tiesa, yra pastebėta, kad 
skaitymas sunkesnių raštų, kny
gų ir straipsnių yra kaip ir ne- Į 
malonus daugeliui iš mūsų 
draugų, sunkus, nuobodus. Bet 
reikia suprasti, kad tai būtinas 
dalykas. Nes be klasinio prasi-, 
lavinimo, be gilesnio reikalų pa
žinimo, be supratimo, kur mes 
einame ir kaip einame, mes ne
galime būti sėkmingi kovotojai, 
darbuotojai; be šio dalyko mes 
negalime suprasti, pažinti esa
mas sąlygas ir pritaikyti savo 
veikimą. '

mes 
kur

Ką Padare Marksizmo ži
nojimas ir Pritaikymas 

Rusijoj
Rusijos darbininkija jau dvy

liktus metus pradėjo savo lais
vo gyvenimo; prie to atvedė 
Komunistų Partiją. Jos nariai 
klasių kovoj, buvo ir yra užsi- 
artavoję, užsigrūdinę; jos na
riai suprato ir supranta, kur

Kelionės įspūdžiai į Sovietų 
Rusiją

i (Tąsa nuo 2 pusi.) 
! lis keliauninkų išsėdo, ypatin- 
i gai pirmos ir antros klasės, o 
iš trečios tik keli.

Ant rytojaus, antrą valandą 
ryte, apleidome šį portą • ir 
apie 11 vai. prieš piet pasie
kėme Francijos jiortą Havre. 
Važiuodami labai daug laivų 
pasivijome ir aplenkėme. 
Taipgi važiuojant matėme la
bai daug įvairių žuvų, kurios 
paviršiumi vandenio būriais 
plaukioja. Vienos žuvies, ko
kių 30 pėdų ilgio, vakare akys 
išrodė, kaip elektrikinės lem
pos, bet ji greitai dingo ban-

1 gose.
Tai tiek iš kelięnės vande

niu. Kaip seksis kelionė saus- 
I žemiu, parašysiu savo laiku.

Bell Phone, Poplar 7545

čia kaip sykis 
mūsų partija, yra pavyzdinga, 
liuosa nuo tų klaidų.”—“N. M.” 
224—1923.

Nevėlu Lavintis
Lavintis visada galima ir nie-. 

kados nėra vėlu, žmogaus pro- j 
tavimo organai yra taip, kaip' 
tas “spončius” (kempinė); jei-į*

ADOLFAS F. STANKUS . 1
GRABORIUS

ir
BALZAMUOTOJAS

g PHILADELPHIA, PA.1023 MT. VERNON ST.,

$lfi00Tikuž60Centų —
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

štebūklingų Žolių vertės tflkstancio 
dolerių. Ką tas tūkstantis .dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurįu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinį kalną parodytum, tai. jam malo« 
nesnč būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs • ” 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile yienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi • mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 1
miestuose.

M. ZUKA1TIS j
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y, • *

Pasitarki! su -Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 16lh ST, ET.

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

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

FOR
Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai: 

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

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir t. t.

P4RDI/0DAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ—PO $1 arba po $2 į SAVAITĘ

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

Brooklyho apielinkėje.

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

MACYS BROS
198-200 GRAND ST.,

FURNITURE CO.
BROOKLYN, N. Y

Tarpe Bedford.ir Driggs Avenues •

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

Telephone, Greenpoint 2372

naw
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riau, negu fašistinėj Lietuvoj
i jau vien tik del laisvės spau- 

dyką vai- • įr susirįnkimų.
miš- Girdėt, kad iki vienų metų

’ LIETUVIS GRABORIUS

I

Lietuviškas Skaptukas.

%
su.

sų

46

>
Daugelis i !•

ra

CASTON ROPSEVICH

S

pa
I

(Toliaus bus)

BALTIMORE, MD. ii

pra-

Automobilio Mokykla

■

-4

kas-
Bile

t®
Ji

K 
f i.

* 
3?

bet 
su-

čius, atsišaukus ar atėjus pa
tiems pasiimti? Mat, nepasto-

ma- > 
kad 
pra-1

Chinijoj, vietoj mėnesinio 
kalendoriaus, kuris buvo 
naudojamas. per šimtme
čius.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 18 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokite . .

Naujoky Cigary Dirbėjai 
267 Division Avenue, Brooklyn, -1^ } 
Vyrams geriausiai tinkamas prėzen 
tas KALĖDOMS, tai skrynute geri 
Cigarų. Mes visur pasiųsimb pi 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, fa 
tik prisius 3 dol. 60 centų.. O 1 
centinių boxas 4 doL 50 centų. Pa 
to lėšas mes apmokame. ?>4' :o 

. Kalėdų Dovanoms Padaryti Specif

Gruodžio 2 d., 8 vai. vaka
re, Lietuvių svetainėj, 852 
Hollins St., vėl bus svarbios 
prakalbos apie Rusiją.

j |R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 
NEBUS /SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

Chinija.
valdžios vi- 

mmisterija 
arba 
visoj

i Juos išdirba
STANLEY PAUL

- - 11 

geriausią p
nūs ir dūBI ;

L3

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėjome,

Padirbti iš suderintų Havanos tabal 
Vidurys vien tik iš importuotų tabal

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. I
JM. RALCHUNA5 hhvwiiiiiijw te|uoh<>o« Btagg <MH

Chinija Keičia Kalendorių 
NANKING,

\kreipdamasis į &, vėl pradėjo: 
“Na, Anasai mano kaimyne, papasakok 
man, kaip cm jum ėjosi karo metu.”

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu- 

< liūdimo' valan
doje, šaukitės 
pas:

d alinoj? : silici >ė ‘ h

Sulig
taipgi

kaipo užsakymus (orderius)

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLISKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

i Johą Naujokas nis, 2750 Arsen 
' St., nuolatos parsitraukia savo ko 
tumieriams John’s Cigarų^.ir-be j

u y* ;

4

O®

I' ‘ JLOT>t»iLI',Ve4B

‘GERAI PAT'AIKOI
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskfi 
užlaikytojas Restorano po nurp. 91 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “G£R> 
PATAIKOT PADARYT CIGARU 
kad j menesį laiko po 500 JOHN 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne t 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai nMį 
nes už penkių blokų nuo mano 
kostumicriai ateina ir saujomSų 
penkis cigarus ir po daugiau' pBf 
ima ant syk. VISI suprauyvi vyj 
myli juos rūkyt, nes i_ 
tinka Jodei kad malonūs 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbs?
187 Oak Strel
Lawrence, 
j savo krautu' 
kas mene si s- ] 
keliolika šim 
parsitraukia. N 
j tolimą Sjt. Loų 
(Mo.) A. Lep

joną Petruškevičių
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

> t : : 3|8 3rd ^Street
> SoY Boston, Mass.

Tet, So. BOsUn 0304 W.

ir tiek. Bet tu, kaimyne, jei nenori persi
skirt su savo .gerais batais, tai nelaikyk 
juos.-ant kojų, ba prūsai humauja. Jie vi
siems numovė, kai čebatų jiems pristigo. 
O Badaitis Matjošius sugrįžo iš zapa-

nusilpusioms , 
keponirhs i ‘ 

v . ......................... - —,.......  pataįsgpasiųsti emigrantams . laikras- miega, užkietėjimų, gaivos skaudėjimą, t. . iv , Ja-- jsvaigul], įsilfinus nervus, skaudamus raume-
Ir., r, rt + n.nn n nis j,, ■ neHIWUHlUI. Joj jŪS tU-

’ • jHte prastą Sveikatų arbą 'yta' iUgedę kokie
. svarbūs organai, tikrai vartoĮcit vJaukti-Toną ,

Hny-Lni ■nT-ivovpiSt llicm **' pastobekit puiku Savo pasitaisymą, .. kuHuvus darnai piiveicia juot> Kia- apgins į keIetlĮ ga)^ ;guutl

BBjnr;—i,

Lietuvaite
FOfriGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Numalia 
» voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
' studija atdara kiekvienu dieni Ir 

uedeliomis nuo 8:5# ryte iki
K po pietį

Margarieta Valinčiu*
Room 82 Weitzencorn BId’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

Tu0^

* Puslapis Ketvirtas
" ' ............... ,1'"‘~ i »

Pirmos Emigranto Dienos Kanadoj
Atvykus emigrantui Kana-1 ant vietos, apart už< 

don vientik su/lietuviška kai-Į džios duodamos tyruose

Čiasi apsivylę. , Bet abelnai, | darbo, kurti jvairių sričių bėn- 
visgi dauguma sako, kad ge- djiis

ba, neturint gerų draugų ir; ku bei krūmais-kelmais žemės, laiko emigrantas yra globoj 
, kurią paėmus ir jos išdirbimui Kanados valdžios. Nesant 
• neišleidus daug pinigų, visą1 darbo, jam yra parūpinama, 
savo amžį reikėtų vilkti sunkų l arba duodamas menkutis pra- 
jungą, bekuriant ūkį tik atei- j gyvenimas, pašelpa. Yra taip- 
ties ainiams, turi kilnotis gi ligoninės, kuriose gydo ir 
jieškodamas vis naujo darbo; neturint. užsimokėti—nereiką- 
ir be kalbos, nežinodamas.vie- • Jauja iš jo. 
tos sąlygų, kur kas daugiau.iš
leidžia pragyvenimui pinigų.

Tokioj padėtyj būdamas, Į 
i priverstas savo brangias jėgas 

•? atiduoti išnaudotojams už tiek, 
kiek ji(f pasiūlo.

Kanados valdžia, įsileisda- 
ma emigrantus, turi tikslą pa
daryti juos -savystoviais; ūki
ninkais ir kuoįabiausiai pemia 
medžiaginiai, paėmusius že
mę. Jiems duoda visas ūkio 
mašinas, sėklą ir kitką priei
namomis išsimokėjimuiv sąly
gomis, pradedant po keleto 
metų nuo dienos gavimo, žo-i 
džiu, deda kuodidžiausių n-.v ' 
stangų kūrybai naujų ūk iii. 
Bet ateiviai mažai linkę prie 
to; dauguma atvyko, manyo-:- 
mi prisisemti maišus dole; , n /■ 
vėl smukti savo senajan. 
tan, kiti vargti. Kurio /.. 
si rasti aukso kalnus, ;

daugiau kaip $25 atsargoj pi- i 
nigų, kartais reikia pakentėti, j 
turėti gyvenime įvairių keblu
mų ir bereikalingų išlaidų, kol 
surandi sukalbantį ir gerą 
žmogų—per jį sužinai vietos 
aplinkybes ir darbavietes. Ne
žinant anglų kalbos, daugiau
siai galima susikalbėti rusų > 
kalba, nes didžiumą vakarų į 
Kanados emigrantų ir vietinių , 
sudaro Ukrainai, įvairios sla
vų. tautos, dalis rusų, lenkų ir 
kitos sulig kalbos rusams gi
miningos tautos, su kuriomis1 
kaip nors galima susikalbėti. 
Todėl reikalinga būtinai žino-1 
ti rusų kalbą; kas žymiai pa-1 
lengvina pirmąsias emigranto 
dienas Kanadoj. Taipgi daug 

•randasi kolonistų, vokiečių ir 
francūzų. Lietuviai išsisklai
dę kas kur ir leidžia nežinys- 
tėj' ir varge brangias gyveni
mo dienas, kas juos priverčia 
tankiai pagalvoti apie susikuo- 
pimą ,į būrius—organizacijas? 
bet nelemtasai. gyvenimas ne
pavelija susirasti viens kito.

Emigrantas, negalėdamas 
gauti ilgo ir pastovaus darbo

Emigrantai Miestuose
Važinėjant po vakarinės 

j Kanados didesnius miestus te
ko patirti, kad ant žiemos, 
užsibaigus laukų, darbams, 
daug ten, privažiuoja darbi
ninkų gyventi iki pavasario, 
kiti išvyksta pabuvę į girias. 
Ten stokd yra veikėjų, lietu
vių oTgahizatorių, kurie leng
vai galėtų juos sutraukti į kai
riąsias darbininkų' organiza
cijas,. rengti prakalbas, vaka
rus, kurti darbininkiškus cho- 

; rus’ ir orkestras, kas žymiai 
patraukia suvargusių žmonių 
akį ir tuo palengvina minių 
b tiri mąsi į revoliucinį proleta
riato frontą galutinam jų lai
mėjimui.

Nors kiek didesniuose Ka- 
dos^ miestuose reikalinga vi- 

-• pirma, šalia organizacinio

ibgaš, tai susirinkusieji jį pa
sveikino griausmingu delnų 
plojimu. Kadangi Scott Near- 
ingas yra važinėjęs nemažai 
Tarybų Rusijoj, tai daugiau
siai apie, Rusiją ir kalbėjo. Jis 
labai aiškiai nurodė, kaip ten 
dabar patys darbininkai tvar
kosi, kad nei vienoj šalyj dar
bininkai neturi tiek laisvės, 
kiek Rusijoj ir t. t. Publika 
labai atydžiai klausėsi jo pra
kalbos.

Po prakalbų buvo duodami 
klausimai viešai ir raštų. Ka
dangi tų klausimų buvo labai 
daug, tai pradėjus atsakinėt, 
laikas užsitęsė ir jau buvo ne
toli šešių vakaro, o svetainė 
užimta tik iki penkių. Todėl 
kalbėtojas atsiprašė visų tų, į 
kurių klausimus nespėjo atsa
kyti, paaaiškindamas priežas
tį. u - D / . :

Buvo renkamos aukos, 
neteko sužinoti, kiek jų 
rinko.

Reikia pastebėti, kad šiose 
prakalbose’" lietuvių buvo 
žai. Tai labai negerai, 
lietuviai į tokias svarbias 
kalbas nesilanko.

IMI1’ 
•♦H..

K. S. Lietuvaitė.

CIVILIAI ŽMONES KARE
(Pabaiga)

“Na, sūnau, ar teisybė, kad vokiečit 
lavonus verčia į vieną duobę su rusų lavo
nais?” paklausė senukas. », 1/.)

“Ė, tėveli, matytum, kokie tie prūsą, 
šposininkai. Jie turi vis po du vežimu ii 
vienas neva skirtas vokiečių lavonams, ( 
antras rusų. Tai štai ką jie daro: kuome; 
atkasa negyvėlį, tai jie apžiūri ir pripažįs
ta, kad rusų. Rusų, rusų, ir rusų, jau vo
kiečių visai nebeliko. Vokietijon išveži 
tik du motorinius vežimus tų kaulų ir 
piat, daugiau ‘nelikę’, cha-cha-cha! ; Jiemt 
perdaug darbo visus Vokietijoj vežt. C 
žinote, kur šunytis pakastas lavoųų- apžiū 
rėjime? Jiem nereikia žinot, ar vokieti: 
ar rusas, bet ar jis netari auksinio ar šiai; 
brangaus žiedo ant piršto. Ot kas jiemi 
reikalinga. Po tautyste pasislėpę, jie’ žve 
joja< žiedus nuo lavonų pirštų. Paima ii 
kitus metalinius dalykus, ką tik ’randa 
Dar tų žiedų jiems negana. Juk pradžio 
j e karo, kaip tik jie atėjo, tai tuoj atkast 
visus turčių kapus, ant šventorių, po baž 
nyčiom ir koplytėlėse ir numaustė žiedus.’

“Kad jie kur surūgtų, tokie godišiai,”— 
juokdamasis padyvijo prūsas senukas.

“Tėveliai,” pradėjo Benediktas, “jm 
gerai žinote, uz' Alvito dvaro kluono tą 
eilę gluosnių. Matytumėt, kas dabar ter 
padaryta: visa ta pieva tarytum suart? 
nepaprastai didelėmis vagomis.

Pačią pirmąją duobę, geriau sakant 
grabę, iškasė palei tuos gluosnius. Na, tai 
kuomet ta, sulyg Jų nuosprendžio, buvo 
jau pilna, tai kasė kitą; žemes metė ant 
pirmosios ir tuomi ją užpylė ir dar vis ne
va tokį kapa padarė.

/Pirmųjų ir antrųjų karo metų karei
vių lavonus buvo daug .smagiau apdirbt 
baltus jų gražius kaulus lopetom sumėtei, 
subarškinai/ kaip šakalius į vežimą; iš ve
žimo .į duobes—ir pabaigta. Bet su tais 

į . . paskesniais ir /naujaisiais negyvėliais tai 
[į , tikrą .tyėda. Tas lavonas nesilaiko, dvoki

mas nepakenčiamas, o čia imk, nešk jį ii 
tiek. Jau trys darbininkai numirė nuo tG 
nelefnto darbo. O serga’ veik visi, kad’m 
Vienaip, tai kitaip nesijaučia, kankinasi

Tai, ką laimėjo numylėti motinų sūne 
liai kareivėliai!..’. Tik motinos kūdikių au 

įfo ' gintojos težino, ką reiškia darbininkei au 
gint kūdikį.^ Kartais pasitaiko, kad esi 
svaigstančiai nuo darbo perilsus, kūdikis 

w verkia,—nėra tau pasilsio. Per naktis ne-
X miegok, kąsnį nuo savo burnos jam ati

duok, o kada užaugo, jau tave šiek tiek 
šelpt galėtų, tai o t budeliai suginė, kaip 
avių pulkus į skerdyklas, į kard lauką, iš- 
skėrdė ir dabar valkioja, spardo kaulus,

veikėj ų-organizatorių 
kursus, kur ant greitųjų būtų 
priruošiami draugai ir išlei
džiami organizavimui darbi
ninkų, tvėrimui chorų, orkest
rų, rengimui prakalbų, vakarų 
ir t. t. žodžiu, kėlimui klasinės 
darbininkų sąmonės ir meno. 
Tuomet nebus fašistams sukti 
lizdams vietos- tarpe jų val
džios išguitų iš Lietuvos dar
bininkų.

Klajodamas emigrantas ne
gauna vietos kur užeiti, ko pa
siklausti ir gauti reikalingų ži
nių, jis tankiai nupuola dva
sioj, nerasdamas savo naciona- 
lės organizacijos, darbininkiš
ko centro. Jis, pakliuvęs kri- 
tiškan gyvenimo sukuriu, jau 
tankiai nebepaiso, ar atatinka 
organizacijos icleja jo idėjai, 
ar ne, jis ten eina, glaudžiasi 
it vėliau persitikrina darbinin
kiškų idėjų neklaidingumu ir 
lieka uolus jos pasekėjas. Jei 
nesusikurs Kanados miestuo
se darbininkiškų, organizacijų 
nors visai menkučiai centrai, 
tai su laiku Lietuvos fašizmo 
tremtiniai paklius į fašistų 
tinklus. Edmontono ir kitų 
miestų ukrainų organizacijos 
siūlo lietuviams visapusišką 
patarnavimą, kad tik jų ras- 
tusi keletas ir sudarytų orga-: prakaibos apie Rusiją. Kal- 
mzacinį lietuvių centro bran- bgs Max Bedach. Pasistengki- 
duolį. Kaip minėjau, kad su- te vjsi ir vįg03 būtj 
sipratę darbininkai yra sun-1 
kiai įsileidžiami Kanadon' 
(nors jų ir atvyksta), tai ir; 
veikimas yra sunkus .be pri-1 
ruošimo naujų, ant vietos) vei- ! 
kūjų ir jiems reikalingų kur- Nacionalistų 

' daus reikalu i v
i įsakė naudoti saulinį 
'Vakarų kalendorių

panešamos ' širdgėlos? Žinote, tą dieną 
atėmė arklius iš mažažemių, o man paliko 
del to, kad aš apsiėmiau Antanienės šeš
margį apdirbt. Matydamas, kad jie' taip 
keistai ir nepaprastoj vietoj atsisėdo, pri
rišau arklį prie gluosnio ir nuėjau pažiū-; 
rėt. Tai vienas jaunas vaikinas, o kitas 
apie mano amžiaus, žilais plaukais, ir abu
du taip verkia, taip verkia, kad net jų pe
čiai traukosi. Klausiau, ar jie valgyt no
ri, bet jie į mane .jokios atydos nekreipė.”

• '' žuvę Kaimynai
“Gerą dieną,” tarė į stubą įžengęs kai

mynas. “Gerą dieną?O! ką mes matome!” 
visi vįęnu kart sušuko. “Sveikas gyvas, 
Kulvihskai. Ak, kaip linksma mums tams
tą matyt! Sumenkęs, išbalęs, prisikama
vai, vargšeli, per tiek metų, a?/’ J‘O,” pra
dėjo Kulvinskas, “Vargo buvb ne tik iki 
ausų, bet ir augščiau galvos, bet lyg aš 
vienas.! Išskiriant saujelę turčių, vaitojo 
skurde ir kančiose visa Europos liaudis.”

“Ar nei nesužeidė jus^” paklausė se
nutė. i

“O, močiute, aš buvau sužeistas net 
vienuoliką kartų, dėlto dar ir namo savo 
kaulus parvilkau. Sušaudytos mano visos 
šlaunys; dešinė ranka du kart buvo sužeis
ta. Ve, čia ant sprando turiu randą.”

“Tegul bus pagarbintas!” įėjus, tarė

Literatūra Ateiviams
Platinimas literatūros ir už-! 

rašinėjimas “Laisvės,” “Vii-' 
nies” ir “Darbininkių Balso” 
tarpe emigrantų, klajojančių 
po įvairias darbavietes, iš vie
tos vieton bevažinėjant ir ne
turint organizacinio centro, 
beveik neįmanomas. ’ 
nori žinių gauti, bet negali. 
Organizacinis centras, kur at
eitų laikraščiai .ir kitkas, kas
dieną galėtų vis naujon vieton

Nuga-Tone prašalino jos: 
skilvio trubelius

A'.ai yra raportas ponios J. M. Blair, Ok- 
lawatha, Pa., kurį kiekviena teturėtų per
skaityti. Poniu Biair yra 64 metų amžiaus 
ir prieš vartojimų NugA-Tone jos skilvys vis 
buvo suiręs, k^. tik ji nevalgydavo, jai kenk- 

i davo. Dabar jj gali valgyti bile ką ir skil
vys visai lengvai suvirškina. Tai yra buiki 
žinia žmonėm,s, kurie turi prastų skilvį, pras
tų apetitų, -jie turėtų šias geras gyduoles pa
bandyti. 1

Nuga-Tone taipgi pagelbsti 
inkstams, pūslei, neveikiančioms

I arba kitiems svarbiems organams,

negaljs apsieiti., Taip pat drg. i 
Reikauskąs, £14 ‘Schuylkill Avenu 
Shenandokh, kaipo agentas, tūkstal 
čiais parsitraukia ir pasekmingi-' 
miestuose parduoda;, taip j ir 0. : 
Brooklyne ir kituose miestuose, kv ; 
yra geri lietuviai 'ir išmintingi jįgr 

j bininkai, pripažino, kad JOHN’S®!
riausi cigarai Amerikoje po 10 cer ' 
tų, arba po vardu Petro Cigaras. .

Todėl, draugai darbininkai it pre 
gresyviški biznieriai, ne tik Brool 

| lyne, bet ir kituose miestuose—visu 
(reikalaukite Restoranuose, Užeigos! 
I Kliubuose, ant Balių ir Storuose 
kituose bizniuose lietuviu išdiitįyst^ 
draugų cigarų viršminetais vąjdah 
tik pakeliant pirštą, o gausite, eiga 
ra, kuris visiems patinka, jąg Ytfky 
damas džiaugsies. Mūsą cigarai ga

! rantuojami. Cigarus pasiunČianie ari 
'. pareikalavimo visur į kitus miestu 
biznieriams ir privatiškiems žmb

š 18,000 žodžių
ite jį ir 

dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis. bus jū-

geriausias pagelbetojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

1‘LAISVĖ”
Ten Eyčlt St., Brooklyn, N. Y.

elgėta (ubagė). Poterių jai dar nei nebai-* 
gus, senukas paklausė: “Ar iš toli močiu- i 
te?” “Iš Alvito,; ten gimiau, ten augau ir 
visą, amžių dirbau, o dabar Kuomet spėkos 
sumažėjo, tai einu į svietą duonelės pasi- 
jieškot.” , '

“O kas Alvite naujo girdėt?” paklausė 
senukas.

“Nieko. Kaip apdraskė bažnytėlę prū
sų armotos, tai taip viskas ir stovi. Kris
taus mūką kaip nukirto per pusę, tai ta 
apatinė pusė tuomet žemyn nusviro ir taip 
kojomis, augštyn bekabo. Dieve, dieve, nei 
tą mūką, nei motinėlės švenčiausios pomni- 
ką ot niekas nepataiso ir' gana, kaip su- 
kriušino, tai ir beriogso viskas.”

“Ęet ji visogalinčio dievo motina, tai 
galėjo apsaugot ne tik save, bet1 ir bažny- 
:ČiUį” irpniškai tarė Š.

, Senutė, galvą linguodama: “Tai, gas- 
padorėli, ka Ji bėdina padarys prieš prūsų 
armotas?” / r. v.; Y

, “Taip) girdėjau ir aš, į kad, Alvito cū- 
veiAa Opą gerai, aptrankyta,” at-

joti ir grimstį tamsbs bedug
nėj. Kiti net laiškais negali 
susirašinėti, kartais neturėda
mi kur žinomos vietos. , Pa
sikalbėjus ęu daugeliu lietu
vių tuo/klausimu, visi sutiko, 
kad taip būtų gerai turėti sa
vo (centras, į kurį ir iš kurio 
plauktų žinios ir darbininkų 
vienybė.

Kitėjimas Emigranto 
Nusistatymo.

i

Iš pirmų dienų tankiausiai 
emigrantas nemano apie buri- ’ 
mąsi į organizacijas >su tiks
lu bendroš klasinės kovos arba 
jis ir visai 'nenori jokios orga
nizacijos, . nes tikisi prisisemt 
čemodaną dolerių ir su tuo pa
tim vėl smukti atgal? Bet 
kaip greit jis patiria kančias 
kapitalistinio surėdymo ir die
nos keblius gyvenimo klausi
mus, taip greit jis jau pagal
voja apie asmenišką būvio pa
gerinimą, bet ne visuomenišką. 
O kuomet jam nurodai kelius 
ir būdus atsiekti tai<L-jiš tam 
pritaria ir tokiu būdu patam- 

organizuotu kovos nariu.

Lapkričio 25 d. įvyko 
kalbos Hippodromo teatre, ku
rias, surengė vietos A, D. (K.) 

įP. skyrius. Kalbėjo profeso- 
“O rius Scott Nearing. Į minimą 

kaip čia pasakius: Sodoma ir Gomora buvo teatrą telpa apie 3,000 žmo- 
- - - - • • ' - • - - - - mų ir buvo kimšte pnsikimsęs.

Prakalbos prasidėjo 2 vai. po 
pietų. Pirmiausiai -vienas ru
sas pagrajino ant vargonų ke
letą gabalėlių. Kuomet ant 
pagrindų pasirodė prof. Near-

kaip nekenčiamą išdėvėtą drapaną. “Vai- so? Mudu buvom vienam pulke,” juoka- 
keli, tavo laimė, kad tu neatėjai ant šio vo senukas. x j /;
svieto keliais metais pirmiau,” bučiuoda
ma sūnaus kaktą, kalbėjo motinėlė. O se
nukas, taisydamas plėškę, pritarė: “Amži
nas verkSl^as dr dantų griežimas, ‘tik rje 
kunigų pragare, o čia pat ant žemės ka
pitalistų 'surengtuose karuose. Ar .jūs at
simenat, ketvirtais; karo metais, tuos du jiCI» f _ ». » - 1 - -
Uuka eidami, susmuko, parpuolė

AX A.WAW A A A ~ V VV A , A, yA V W |VXZ, j A A V J W A,^A.

vokiečių kareivius,:, kurie, per Jasulaičio Rugsėjis/. 1928.’ 
nuo \ nd- >,

“Negrįžo: žuvo vaikinėlis. žuvo jis, 
žuvo Jokūbas Jasulaitis, du broliai Gelgau-' 
dūkai, Stankevičjus, mes viso šičia savo 
apielinkėj surokiiojamąpenkioliką ?uvūsiųį; 
Gi karo apimtose ’srityse ęivilių žmonių 
žuvo nemąžiąu,’ o badas visus lygiai glos
tė, ”, paikojo senukas

o <■!

.y .j

Nuga-Tonė kur' gyduolės yra pareta vinė.iamos. 
Jei ju«u vertelga neturi jų savo 'sandalyj, 
reikalaukit, kad jis užsakytų jums iš ęUselio 
vaistinės.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smųi- 
kosi Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street /
PHILADELPHIA, PA.

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

f S'V'-**/

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kariį 
Jūs Pageidavot

MENDELO ■i1

if

PO 10c IR DAUGIAUi

Išbandykite šiandien
'■Jįt

s
Philadelphia/|w|526 N. 11th St.Praktikos pamokos išardyt, sutai- 

syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur Vedą ,lietuvių- ir. langių kalboj 
gerki žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. .TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vąk. Nfed. nup 11 r. iki 1 v. 
NEW Y-PĖK. AUTO SCHOOL 

, 228,^-2Įtd Ave., cor. 14th St., N.Y.



Puslapis Penktas

MONTREAL, NADA JUOZAS KAVALIAUSKAS

Aš patariu 'Lucky vietoj

MARCY BATHS

Rūšies

HAVERHILL, MASS.

Lady Mendl is Anglijos, buvusioji Elsie De Wolfe.

Nei Jokio Gerkles Erzenimo

-Darbi JUOKAI NE JUOKAI

nijos viršininkų pa

-centro
blanka

Miestas
Miestas

MOTERŲ
DIENOS:

Paned€Hais ir
Utatninkaia

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ II

Vėliau 
numušti 
ant fO

Bt. ir: Ava.
Stata—
8tate_-----___

aldumyno

ir pinigų 
juokėsi iš 
negynimo

■P) 19CT, The American Tobacco Co., Manufactured

Telephone, Stagg 8326
9745

Įstaiga Brooklyn©
VYRAMS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

82-86 MARCY AVENUE 
, BROOKLYN,' ft.' Y. , .

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

Elsie de Wolfe, 
Žymi Namų Vidaus 

Gražintoja-Dekoratorė

Naujoviškiausia Tos
MOTERIAIS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais

nakties

Lietuvos darbininkų ir kai 
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

APDOVANOKITE SAVO 
pRAUČUS IR’ GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” 

Uz $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam

LIETUVIS GRABORIUS
[R BALZAMUOTOJ AS

TELEFONAI:
---------------Oregon 5136
__________  Main 96G9

iki 12 valandai
’• VAIKAI

Įleidžiami utarninkais

Scredomis
K et vergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis 

dieną ir naktį

-NEW BRITAIN, Conn.— 
Panelė Mary R. Edwards, 
39 metų amžiaus, kuri bė
gy kelių metų pavelde j o ^180 
tūkstančių dolerių, apsiveda 
su savo 19 metu amžiaus ą _ • u ' ■
darbininku Edward Fanion. 
Jiedu jau išsiėmė apsivedi- 
mo leidimus. Fanion moti
na sutiko, kad jis su tur
tinga buržuje apsivestų, ne
žiūrint, kad. jo “mylimoj?’ 
gali būt jo motina.

Panelė Edwards valdo u 
operuoja’ “teixicab” (per- 
samdomų automobilių) tar
nybą; Fanion dirbo už šofe-

Brooklyn LABOR
’ j&arbinknkv įstaiga, j 

tealea del Balių, Koncertų, 
fidetUi Vestuvių, Susirinkimų ir 
Puikus steičius su ąaujaisiaU 
Mali, Keturios bolftji alley*. »

u KAINOS PRIEINAMOS „ ,

MS-959 WillMibF
į Staugt.

PanedSllais nuo 12-tos 
valandos diedą per visą 

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

nakties

Rinkite 
Lucky vietoj 
saldumyno.

39 Metų. Buržujė Apsiveda 
Su 19 Metų Darbininku

AMERICAN
'' AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla bu Reputacija”

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

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

Trys gariniai kambariai delei išsipėritno: Rusiškas, Turki&kaa ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, or ings s miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su. geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 

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

Norintieji platinti “Laisvę11 
Kanadoje,, tuojau atsiliepkite 
Gausite puikų, atlyginimą už 
platinimą. , - ,

Visais reikalais rašykite: ♦
i ' “LAISVfi”' 
46 Ten Eyck Stį

. ■,Brooklyn, Ni • Y.

kišėnius. prisįkrovę 
jų nesusipratimo ii 
savo reikalų. ! ,

Darbininkė.

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir - kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininke privalo užsisakyt 

“BALSĄ” )■
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Kompanijų Šmugeliavimas 
Darbininkais per Ofisus

%

Čia miestas platus ir iki žie- 
; mos eina namų statyba, kana- 

<>dizacijos vedimas, kanalų kasi
mai, gatvių taisymai ir kitokie 
panašūs, tik ateiviams prieina
mi, darbai, kurių neina dirb
ti kitų tautų žmonės; bet - ir 
jų daugelis nežinodami kur 
surasti darbą, eina i ofisus, 
užmoka ten už darbo davima 
3—5 dolerius ir dirba. Bet 

'nespėja kelių dienų išdirbti ir 
lieka atleistas nuo darbo, o jo 
vieton kitas priimtas, tas vėl 
atleistas ir vėl kitas priimtas 
ir t. t. Tik įmokėtų ofisui ke
lių dolerių jau nebegali atgau
ti, -nes jam buvo duotas dar
bas ir dirbo, o kad bosui nepa
tiko ir liko apšauktas tinginiu, 
tai ne ofiso kalte. Mat, jis 
jau išlupo iš tavęs kelis dole
rius, nors tu dirbai ir kuoge-j 

■{Iriausiai kompanijai. Prityrę | 
žmonės sako, kad taip daro' 
ofisai susitarę su kompanijo-l 
mis ir bosais, kad kuodau-[ 
giau klupus dolerių iš vargšų 
emigrantų, atiduodančių kar
tais bemaž paskutinius dole
rius, kad tik gavus darbą ir 
tuomi palaikius gyvastį. Man 
būnant viename ofise, atėjo 
ukrainas, apie 20 metų am
žiaus, ir prašo ofiso atiduoti 

- atgal 3 dol. už darbo davimą, 
kurio jam visai neteko gauti; 
iš jų. Bet pinigų vistiek ne-į 
grąžino, ir išmetė apie 50 Gen

ėtų, sako, imk jei nori,—dau
giau negausi. Jis paėmęs iš
ėjo lauk. .

Vakarų KanaddJ *tąip nėra 
ir ofisai uždyką duoda dar
bus, bet begėdiškas Monrea
lis tuomi labai atsižymi.

A. B.

Tai yra Šiandieninė išmintinga priemonė—imk 
Lucky vietoj riebinančio saldumyno. Tūkstančiai 
tatai daro*—vyrai tuo būdu palaiko savo sveikatą 
ir drūtumą, o moterys išlaiko savo figūras dailiai 
laibas. '
Lucky Strike, puikiausi tabakai Jmitriaijsuderinti ir 
sumaišyti, paskui apkepinti, kad išdirbt tokį kvap
snį, kuris smagiai pavaduoja tą pageidavimą riebi- 
nančių saldumynų. z. '
Apkepinamas’p aliuosuoj a Lucky Strike nuo nešva
rumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, sakydami, 
kad Luckies mažiau teerzina rūkytoją, negu kiti 
cigaretai/Atletai, kurie turi pasilaikyt geroj vikrioj 
sveikatoj, liudija, jog Luckies nekenkia jų kvėpa
vimui neigi abelnam sveikatos stoviui. Štai kode! 
Luckies visuomet buvo mylimieji cigaretai tų zmo- 

urie nori pasilaikyt augščiausiame kūno svei- 
ir miklumo laipsnyje ir supranta pavojus is 

lio svorio. 1 
s rū

,« i W '.’ * A 

A?

.. ’ Metams ........ į.$1.75 
,7 6 mėnesiams.. .•........ $1.00
Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moeriėke, Koenigs- 
berg. Pr., Untet-Haberberg . 92 
“Balso” Redakcijai.:

* t pasisako “Balsį,” tas 
' tuoki pat romia LMpvos dar

bininkų spaudą ir . padeda jų 
kovai prieš fašistų vnjdžią.

Bell____
Keystone.

kenksminga ir kad Amerikos žmonės perdaug valgo 
’ ‘ j saldumynų. Todėl, vardan apsirubežiavimo, 

mes sakome: — “IMKITE LUCKY 
rl VIETOJ SALDUMYNO.” “”

' Valkata.—Ar ‘daktaras na
mie? !

Jauna' ihoteAšftė, atidarius 
d'ūris.—Taip, hamife. ‘ ,

Valka.ta.—Ar / kartais' dak
taras neturi apnešiotų,* atlie
kamų kėlinių, kurias man ga
lėtų padovanoti ? ,

Jauna moteriškė.—Ne, ne
turi, o prie to, 'jums ir netiktų.

Valkata.—-Tikrai jūs taip 
manot ?

Jauna moteriške.—Taip, nes 
aš pati daktaras.

Surinko ' Vargo Vaikas.

Lapkričio 21 d. buvo A.L.
D. L.D. 85-tos kuopos susirin-’ 

Jvimas Laisvės Choro kambary-.
199 Washington St. • Iš 

jvairių komisijų raportų pasi
rodė, kad kuopos veikimas yra 
geras. Spalių 12 d. buvusia
me piknike Amerikos Lietuvių 
Organizac. Priešfašistinio Su
sivienijimo iiKo pelno $51. Pi
nigai pasiųsti centram Nuo 
buvusios vakarienės, 10 d. lap
kričio, kuri pavyko visapusiš
kai, nes publikos buvo daug, 
kuopai liko pelno $27.63. Lai
ke vakarienės d; M. M. Ple
pys pasakė trumpą prakalbė
ję, ragindamas vyrus ir mote7 
ris rašytis prie A.L.D.L.D. vie
tinės kuopos. Vakarienę su
rengė draugės 1. žilionienė ir
E. Radzevičienė ir atliko darbą
pagirtinai gerai, už ką vertos 

ipagyrinjo, taipgi ir tie, kurie 
"prie to darbo bent kiek prisi
dėjo. ‘ "

Susirinkime prie kuopos pri
sirašė trys nauji nariai, kas 
parodo, kad mūsų" kuopa na
rių skaičium auga. Laimingo 
veikimo naujiems nariams 
darbininkiškoj apšvietbj. Nu
balsuota A.L.D.L.D. 
viršininkų rinkimo 
1929 metams. ;

Nutarta parsitraukti 
ninku Kalendoriaus 1929 me-' 
tams 35 egz. Knygius pasakė, 
kad bus galima lengvai išpla
tinti, nes knyga gera ir pigi.

Nariai gavo po knygą “Ar
gentina ir Ten Gyvenanti Lie
tuviai.” j Knyga gera.

Išrinkta įvairios komisijos 
b tolimesniam kuopos veikimui.

Šiuom tarpu darbai čionai 
labai sumažėjo, nekurie darbi
ninkai dirba dalį laiko, o dau
gelis ir visai nedirba, tiktai 
vaikščioja gatvėmis ir keikia 
fabrikantus už nepildomus 
prižadus. Mat, fabrikantai, 
kiek laiko atgal, norėdami pa
daryti su darbininkais laikos 
sutartį, žadėjo duoti ctaug 
darbo.- Darbininkai, didžiu
moje, tam patikėjo, 
fabrikantai' sumanė 
darbininkams algas 
nuošimčių, žinoma, su nekuriu 
S. W. P 
gęlba ir žadėjo duoti darbi
ninkams darbo *dar daugiau. 
Vienok darbininkai už savo 
nusileiditną negavo nuo fabri
kantų daugiau nieko, kaip tik
tai prižadą, o fabrikantai, ga
vę nuo darbininkų, ką norėjo,

’s toasted
Nei Jokio Kosulio

niq, k
katos ir miklumo laipsnyje ir supranta pavojus is 
perdidelio svorio. Štai kodėl žmonės sako: “Tai yra 
geraą daiktas rūkyti Luckies.” į
Tam tikra, ąprubežiuota cukraus proporcija maiste 
yra patartina, bet žinovai griežčiausiai pabrėžia, 
jogperdidelisdaugis riebinancių saldumynų yra

tokių

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Ka» yra žmogaus amžinau priešas,—šaltis. Jis ne tik sunkiausia* 

ligas {varo, bet ir 1 grabą paguldo Bet tie, kurie vartoj* 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

/ URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuoii prieJ kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

ĮSI Metropolitan Avenue, Brooklyn. N V
Telephone: Greenpoint • 141J

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

Tel.: Juniper 9796
fiiqsdami pinigus su savo adresu, užrašykite!

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:_______________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, ut kurj 
malonžsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visai* nurodymais, kaip vartoti.

Vardas -- --------------------------------------------------------------- .......

NAUJAUSIO S MADOS ’n 

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA 

CVTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki EA PzinHi 
wlllxCl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75b Ov Uvulų 

M. TEITELBAUM, Manadžeru
Naajai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖR1MUI VANTOS VELTUI
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YONKERS, N. Y.

šian-

i . ---- -----------
PENKI {TARIAMI 
ROTHSTEINO 
^ŽMOGŽUDŽIAI PADĖTI 
PO DIDfctE KAUCIJA

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

MASPETH; N. Y.

■'t
%

Puslapis sestas
T" T

VIETOS ŽINIOS
NEBOSIANTI NUBAUSTA 
MILIONIERĖ, PAŠOVUSI 
VYRĄ

Milionierė ir labai 
tos” draugijos narė,

NEUŽMIRŠKITE
PENKTADIENI GEDULIŲ 
MITINGO!

Pagerbimui žuvusių nuo fa
šistų kulipkų Lietuvos bied- 
nuomonės kovotojų ir apkalbė
jimui dabartinių, pastarųjų 
Lietuvos reikalų, Brooklyn© 
Anti-Fašistinis Komitetas ruo
šia dideles prakalbas, kurios 
įvyks sekantį penktadienį, lap
kričio 30 d., Miller’s Grand 
Assembly svetainėje.

Kalbės L. Prūseika ir R. Mi- 
zara.

SENIAI PAVERČIAMI 
KŪDIKIAIS

Daugelis pasakys, kad senį 
paversti kūdikiu nieku šūdu' 
negalima, nes dar mokslas 
prie to nepriėjo. Ir jeigu kas 
sakytų, kad tokiš apsireiški
mas gyvenime įvyko, tai atsi
rastų tokių, kurie tuojau pra
dėtų aiškinti, kad čia stebūk-

f. , , BRlGlfrO^,’ MšįS.,
? A.L.D.L.D. 108-cios kuopos susi-, 

rinkimas jVyks 6 d. spalių-Oct., 1928 
m. (At tik ne' 6 d. gruod«io-Dec.— 
Rfed.) 7:80. vai, vakare, 26 Lincoln 
St. Neriai būtinai dalyvaukite, nes 
bus rinkimai pildomojo komiteto, 
gauta naujos knygos “Argentina ir 
Ten (gyvenanti Lietuviai’’ ir kitų 
svarbių dalykų.

J. Guligauskas.

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77-tos kuopos tsusirinki- 

,mas Įvyks pėtnyčioj, 30 lapkričio, M. 
Mažeikos svetainėj, 8 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit laiku, turime svar
bių reikalų. Taipgi gausit naują 
knygą. Sekr. V.- K.

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbias prakalbas rengia 

Priešfašistinis ’Susivienijimas nedė- 
lioj, 2 gruodžio, Slavokų svetainėj, 
510 Fairmount Ave. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Kalbės K. Petrikienė iš 
Brooklyn, N. Y. Kviečiame visus, at
silankyti, nes. šios; prakalbos bus la
bai svarbios. > ■ > Rengėjai,

j . ; ! 1 - , ». (284-286)
NANTICOKE, PA?

A.L,D.L.D. 135. .kuopos^ susirinki
mas bus nedėlioj, 2 gruodžio, papras
toj svetainėj, 2 vaL po pietų. Visi 
nariai ateikit, nes bus balsavimas 
centro valdybos. Taipgi yra ir kitų 
svarbių reikalų aptarti.

’ ; f y J. ’ Kareckas.
’ (284-285)

BINGHAMTON, N, Y.
L.D.S.A. 23-čios kuopos metinis su

sirinkimas bus nedėlioj, 2 gruodžio, 
pas d: Mikalajūnienę, 47 Hazel St. 
Pradžia .2 vai. po pietų., Visos na
rės ateikit, nes bus renkama kuopot 
valdyba, 
kusi jos 
lybė.”

DAR Iš. PRIĖŠFAŠIST1NIO " 
KOMITETO VAKARĖLIO

/ * k -------- ------------------

Lapkričio 25 d., “Laisvės” 
svetainėj, buvo vietinio pries- 
fašistinio komiteto surengtas 
vakarėlis, žmonių buvo .api- 
pilnė svetainė, ypatingai daug 
jaunimo, kurie daro parengi
mą gyvu ir smagiu. Progra-J 
ma buvo įvairi. P. Misevičiū- 
tė, dar jauna mergaitė, šoko 
per du atveju klasiškus šokius, 
akompanuojant RetikeviČiūtei, 
kas publikai ' labai patiko. 
Juozukas Gaškauskas, apie 12 
metų vaikas, dainavo, 'du sy
kiu; antru kartu išėjo nusigri
mavęs juduk.u.. ir reikia pripa
žinti, kad Gąškauskutis,( sulyg 
jo amžiaus, parodo stiprų ba)- 
są ir su artistiškumu dainuo
ja; už tokį auklėjimą vaikų 
priklauso kreditas .tėvajns. 
Lillian Kavaliaųękiūtą ^sudai
navo porą dainelių; Ji daro 

(gerą progresą dainavime; jei 
i lavinsis,, ateitis jai daug žada.1

Oktetas Ufa taipgi dalyva
vo programoj; nors nebuvo 
jų mokytojo V. Žuko, bet ką 
tas. reiškia jiems? Geri kar
eiviai ir.be oficierių laimi mū
šį. Taip i^ Ufa: akimis pasi
merkia vieni kitiems, ir jų bal
sai suharmonizuotai 
jausmus klausytojų, 
dainelę sudainavę: 
jo pasitraukti, 
publiką paleis 
kosi priversti 
giau. ’

Buvo thip'gi čekerių ir 
matų kontestas. Dar neteko 
galutinai pąįirti, kurie „ liko 
čam pi oriais. Apie tai gal vė
liau praneš, drg. Matuliu, kuris 
manadžeririvo > visą vakarą, 
bet, kiek aš galėjau patirti, 

■tai atrodo, kad čekerių čam- 
I pionu liks drg. Balsys, o šach- 
I matų—drg. Siurba.

Vakarėlis’ buvo gyvas ir 
įvyko smagus. /Kurie dalyvavo, pa-

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 
ir Amerikonišku Stilium

augs- 
Esther 

Evans Wilsoniene pernai kovo 
mėnesį pašovė savo vyęą, ir 
už tai tik po $500 kaucijos 
tebuvo pastatyta. Nuo to lai
ko jos teismas buvo jau aštuo
nis kartus atidėtas ir vis dar 

llšnaujo atidėliojamas.’ Jos 
advokatai tikisi ją išsu^t nuo 
bausmės, nes, girdi, nuo to šū
vio vyras nemirė. Bet papras
tas pilietis, nė milionierius už 
tokį darbą tikrai gautų bent 
desėtką iki dvidešimčiai metų 
kalėjimo • sulig . Baumes įstaty
mo.

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

J. MARČIUKIENĖ
Savininkė

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

Mes į stebuklus netikime, 
mes į jokias dvasias netikirtje, 
mes tik tikime tam, ką aiškiai 

. Ir štai, 
_ ... „_____ 4.‘30,.vai. po
pietų, . svetainėj , ,Our Civic 
Club, Liberty Avė., tarpe 113 
ir 114 gatvių,. Richmond Hill, 
kiekvienas ir kiekviena galės 
šavo akimis matyti, kaip dak
taras Kvailevičius, savo išras
tu jaunystės eleksiru, paver
čia senius i kūdikius. A.L.D.j 
L.D. 185 ir L.D.S.A. 111 kuo-Į 
pos stato scenon jųokingiau-i 
šią komediją “Gyvieji Nabaš- ei.lus 
ninkai” ir ten matysite tuos vi-i 
sus apsireiškimus. Juoko tu
rėsite užtektinai. Po persta
tymui bus šokiai.

Visus ir visas kviečiame at
silankyti, o mes tikimęs, kad 
visi 
n ai

žara. Dainuos Aido ir Lyros.savo akįmis matome, 
chorai, Vadovaujami V. Žuko. 12 d. gruodžio 
Dalyvaus ir mūsų Ufa. Tai' 
bus didelis masinis' mitingas, į 
kurį rengėjai kviečia atsilan
kyti kiekvieną Brooklyn© lie
tuvį darbininką ir darbini n-

Pradžia 7 :,30 vai. vakare.

lietu
si a n-

atsilankiusieji būsite pil- 
patenkinti.

Narys.

Svetainė atdara

■x Ar žinote, kas bus 
dien ?

Vietos ir apielinkių 
viai darbininkai galės
dien, 28 d. lapkričio, pasigė
rėti, kuomet scenoj bus stato
ma viena juokingiausių kome
dijų “Piršlybos.”

Šią komediją stato scenon A. 
L.D.L.D. 172-ra kuopa, svetai
nėj Krug’s Hali, 15 Warbur
ton Ave.
bus nuo 7 vai. vakare ir jau 
muzikantai grieš visokius šo
kius. Lošimas prasidės vėliau, 
nes norime, kad visi galėtų 
matyti. , Bet jeigu norite loši
mą matyti, tai jau svetainėj 
būkite apie 8:30 vai. vakare. 
Aktoriai bus iš Brooklyn©. 
Pasibaigus lošimui, vėl prasi
dės 
ant 
bus 
na, 
ti. ,

Taigi, visi ir visos atsilan
kykite ir laiką praleisite' links
mai.

šokiai. Diena gera, nes 
rytojaus, 29 d. lapkričio, 
šventė—Padėkavonės die- 
todėl visi galėsite pasilsė-

GREAT NECK,

Prakalbos

Rengėjai.

BROOKLYNIEČIAI, 
LAIKYKITĖS!

Kaipo įtariamus milionie- 
riaus gemblerio Rothstein o 
žmogžudžius, areštavo ir Ge
neral Session teisman (New 

j Yorke) pastatė prieš teisėją 
Fr. X. ’’Mancuso penkis kitus 

>, vienas kurių yra 
ir opiumo svaigalų šmugelnin- 

; kas. Keturi liko padėti po 
$100,000 kaucijos kiekvienas, 
o penktas po $10,000 kauci
jos iki reguliari© teismo. Bus 
tardoma ir buvusioji aktorė 
Inez Nortonaitė, kuriai, savo 
testamente Rothsteinas užrašė 
daugiau turto, negu savo pa
čiai. Arnoldas Rothsteinas 
vieną naktį buvo kortomis 
pralošęs $319,000, kuriuos at
sisakė išmokėt laimėtojams. 
Todėl, veikiausia, jis ir tapo 
nušautas.

Ufa 
bet kur 
juosius?- 
dainuoti

kutena 
Vieną 
norė- 

tau 
Li

ti au-

šach-

Po susirinkimui bus Sis
temoje “Bažnyčia ir Vals- 

Org. B.

CLIFFSIDE^ N. J. 
I

S., A. 68-ta kuopa rengia

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza”

221 South 4th Street I 
Brooklyn, N. ?Y. (

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

: Tel:, Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
.IRMALIOftlUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius paveik
slus įvairiomis 
spalvomis. At 
naujina senus ii 
krajavus ir su
daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai
šiuo adresu:

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

L. D.
draugišką vakarienę nedalioj, 2 d. 
gruodžio, M. Mažeikos svetainėj, 185 
Jersey Ave. Svetainė bus atdara 
6 vai., vakarienė 8-tą vai. vakare. 
J.žanga $1.25 ypatai. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir smagiai laiką pra
leisti. Bus gera mužiką.

Rengėjos.
(284-285)

ELIZABETHAN. J.
D. S. A. 4-ta kuopa rengia

Darbų atlieku
Kreipkitės

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

Gerbiamieji! 1
Mes, Great Necko kolonijos 

čekerninkai, atvyksime persi
imti su bile kokiu čekerninkų, 
kuris tik mano, kad jis moka 
lošti. Mes veik nesididžiuo? 
darni sakome, kad bųsv tiems 
karšta, kada susikibs su Great 
Necko čekerių “mėgintojais” 
(?). Mat, kliaučiai yra iš 
prigimties pagyros, bet ;kada po biskį nariais kyla. uyme prog-itunuB
kęhnaites koks pęjcnaucius susirinkime dalyvavo apstus ria širdingą ačiū už triūsą, 
pakerpą, tai labai knauciuhai būrvs ir visi dalykus svarstė; 
nuliūsta. Taip , mes manome, rįmtai. 
kad atsitiks su surengtu kon-, 
testu. Mat, kiek tenka girdė-Į L. D. S. 31-ma kuopa dąvė 
ti, kad tarp kriauęių yra zbit- propoziciją; kad surengt ben- 
riųs K ?)’čekernirikų. Tai, va-j drai abiem kuopom maskara-Į 
dinas, kontestinę dovaną $5.00 i du balių tuojau po kalėdų/] 
mano jie patys, kriaučiai, pa-!Sumanymas priimtas. Anglui

NEW YOKRO ŽINIOS
L.

“Vagių“ balių, kuris įvyks seredoj, 
lapkr. 28, 1928, (pribš Thanksgiving 
Day) L. D. P. Kliube, 69 So. Park 
St. Muzika bus getą.

Draugės ir draugai 1 šis vakarė
lis bus vienas iš puikiausių, gale-

Pereitą ; sekmadienį 
A.L.D.L.D. 23 kp. susirinki- silinksmino sfnagiai ii* tuomi...................... .
mas. Susirinkime prisirašė' paąiu parėmė priešfašistinį nakties» nes ant
trys nauji nariai. Reiškia,! 
mūsų kuopa, nors lėtai,, bet vis

kelinaites koks

parėmė
'darbininkų judėjimą. -

Visiems dalyvavusiems išpil-j
Narių dyine programos komitetas ta-j

rytojaus bus šventė.
Kviečia Komisija.

B. K.
-5. II

JAUKINT1NIS NUŠOVĖ 
MOTERS VYRĄ

New Yorko priemiesčių

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 48-tos kuopos pra
kalbos įvyko subatoj, lapkri
čio 17 d.

Prakalbos pavyko gana ge
rai. Publikos buvd pusėtinas 
būrelis sulig greatneckiečių 
skaičiaus lietuvių gyventojų; 
ir atydžiai klausėsi prakalbų.

Pirmas kalbėjo drg. Abe
kas temoj “Kas yra Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
Organizacija” ir kokius dar
bus ji atlieka. Gana gerai nu
švietė. Mes manom jau gau
ti naujų narių, nes pati publi
ka gali spręsti, kad Tarp. 
Darb. Apsig. kovoja už dar
bininkų būvį.

Antras kalbėjo drg. Siurba 
apie Lietuvos padėtį ir puikiai 
nušvietė darbo žmonių būklę 
po; fašistiniu jungu ir kitus 
dienos klausimus.

Ženfiaus telpa aukotojų var
dai, kurie aukojo padengimui 
lėšų svetainės ir kalbėtojų ke-| 
lionės lėšų. Po dolerį sudėjo: 
P. Marcinkevičius, U. Bara
nauskienė, P. Bečis, A. Bečie- 
nė ir K. Sauseris; po 50 cen
tų : T. Plakštis ir A. Petraus
kienė; smulkių aukų sudėta' 
$5.35; iš viso suaukota $11.35.' 
Visiems aukotojams tariame 
ačiū. . .

siimti. Bet ar nebus apsiriki
mo su ta nuomone ? Mes ma
nome, kad farmeriai auksą 
myli, nes jo pakankamai tu
ri. O jau gyvenime yra pa
tilta, kas ko turi, tame geriau 
ir sekasi. . .

Su pagarba,
i Great Necko Farmerys.

Gerbiamieji!
Mes, Richmond Hill lietu

viai, parinkome jau vieną iš 
gabesniųjų čekerninkų ir pri
siusime ateinančioje subatoje 
į kriaučių Lygos vakarą, ku
riame manome, kad prieš mū
sų galijotą neatsilaikys čeke- 
riais nei vienas baltas žmogus.

Draugiškai, /
Lendorius.

Draugai!
Bayonės lietuvių čekęrnini 

kai praneša, kad jau ią mūsų 
tarpo vienas iš gabiausiųjų 
yra išrinktas del. koptesto įa-

Kuopos Komitetas.

$100,000 PLĖŠIMAI 
GREAT NECKE IR 
KENSINGTONE

šiomis dienomis Great Nec- 
ke ir Kensingtone, L. L, pada
ryta keturi dideli apiplėšimai 
dienos laiku; plėšikai laimėję 
suvirš $100,000 deimantais ir 
kitomis brangenybėmis. Per
eitą sekmadienį iš milionie- 
riaus Ed. Snyderio namo, Kėn- 
singtone, liko išvežta deifnąn- 
tų, perlų if auksų už $22",000. 
Plėšikai pataiko tokį laiką, 
kuomet ponų nebūna namie.

New Yorko priemiesčių bu
vusi gyventoja Elizabeth Deat- 
inienė, £1 metų amžiaus, pa
metus savo vyrą, nuvažiavo 
Baltimorėn ir apsigyveno su 
nauju numylėtiniu Fr. Ledpet- 
teriu, 26 metų amžiaus.
f Beatinas nuvyko Baltimo
rėn maldaut, .kad pati grįžtų 
su juorn gyvent, o jis atleisiąs 
jai visus nusidėjimus. Vos 
Beatinui įkėlus koją į kamba
rius, kur mylėjosi jo moteris 
su tuom “sportu,” pastarasis 
(Ledbetteris) šovė iš revolve
rio ir ant vietos nudėjo Beat- 
iną.

Ledbetteris dabar laikomas

kalba literatūros platinimas 
paliktas pačioms moterims, 
pagal jų geriausį supratimą, 
fr tik tuomet imtis darbo, jei
gu draugės motėrys reikalaus 
pagelbos.

Ateities žiedo vaikų draugi
jėlės organizavimo klausimas, 
pakeltas per drauges moteris, 
tapo paliktas, del platesnių in
formacijų, kadangi kuopa tą 
dalyką likvidavo ir reikalauja 
platesnių nurodymų, ant ko
kių pamatų būtį galima palai
kyti minimą draugijėlę.

Nubalsuota A.L.D.L.D. cen
tro valdyba. , . . . , . „

Nutarta surengti prakalbas kalėjime, kaipo pirmo, < -P 
sveikatos klausime ir jeigu bus nio žmOgzudis.
galima, kviesti Daktarą Kaš- Beatinai tun <e venų . 
kiaučių. Prakalbos turės įvyk- vaikutį, kurį motina uv

MC ADOO; PA.
A.LDX.D. 120 kuopos mętinjs su

sirinkimas bus nedėlioj, 2 gruodžio, 
J. Mickūno svetainėj, West Blaine 
St. Pradžia ,3-čią vai. po pietų. Vi
si nariai ateikit, yra svarbių reika
lų. Taipgi bus balsavimas centro 
valdybos. Atsivegk.it ir naujų narių.

Sekr. J. 'Stalgaitis.
(283-284)’

L. D. S. A. IV RAJONO KUOPOMS
L. D. S. A. IV Rajono metinė kon

ferencija bus nedėlioj, 30 gruodžio- 
December, po No. 206 S. Main St., 
Wilkeą-Barre, Pa., Prasidės 12 vai. 
dieną. Turime daug svarbių reika
lų aptarti. Taipgi bus renkamas 
rajdno 'komitetas. Todėl visos to 
rajono kuopos pasistengkit prisiųsti 
delegates. Draugės wilkesbar rietės 
rengia puikią vakarienę prieš kon

ferenciją,1 tai yra subatoj, 29 d. 
i gruodžio. Tad visos, delegatės pa
sistengkit dalyvauti. '' 
Komiteto narė J. K. Navalinskienė.

(283-284)

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

BpeciAlistas del visų ligų ir ope
racijų:- Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai, ) ' , .

; 127 East 84th Street 
Tar> Park ir J^xington Avenues;

NEW YORK CITY 
Valandos: 10 ild 12 A. M.; 6 Iki' 

’i P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

J. LEVANDAUSKAS
i GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, ftagg 0788

Beatinai turi ketverių metų

PAJIEŠKOJIMAI
PAJ1EŠKAU apšive'dimui vyro. vAš 

esu' 34 metų, šviesiais plaukais, 
suvirš 4 pėdų didumo.—<Shebelsky, 

*425 ,W. 26th St., rear house, top 
floor, New York, N? Y. (284-289)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy. Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Grabin ius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

ti sekamą mėnesį.
Pereito parengimo komisija 

pranešė,’ kad pelno mažai te
liko iš priežasties didelių iš
laidų.

lyvauti Čekerių»;k6voje ęuNbile 1 Augščiausios Prieglaudos Lie-
paskilbusiu čekerninkų, , Da
bar'dar'ima praktikus, prisi
rengia ir manome,, kad /koų- 
testo dovana teks Bayonės čer 
kerių mėgėjams. \ 7 .’

•Draugiškai, l((
Kuzma.

Matote, visi rengiasi, visi 
ruošiasi į kriaučių Lygos va
karėlį, kuris įvyks subatoje, 
gruodžio 1 d., z7:3O vai. vaka
re, “Laisvės” name, po pui
kiausia RetikeviČiaus muzika. 
Atsilankykite. ' 1

Rengimo Komitetas.

VIETOJ MILIONIERIAUS 
APSIVEDĖ SU PLĖŠIKU

vežus į Baltimorę.

aSPORTAS I
i&inmimiiiiiiM

tuvių Ąrperikoję 49 Kp

Minimoj i^uopcjs 3 susirinki
mas įvyks sekamą sekmadienį, 
2 diena gruodžio, Astoria 
Hall, &2-64 East 4th’ St., New 
York City. . šis susirinkimas 
bus 'metinis; rinkimas valdy
bos ir nominacija Centro Val
dybos. Kiekvieno nario 
valumas dalyvauti jame, 
sirinkimo pradžia 2 vai. 
pietų.

pri
su
po

Dz. Rep.

$l,00p,000 GAISRAS

K. POŽĖLA
VĖL LAIMĖTOJAS

, t .Pereitą pirmadienį Madison 
Sq, Gardene, New Yorke, įvy
ko rįstynęs., Ruųgėsi keletas: 
porųt tarpe kurių buvo ir mū
sų svečias, Karolis Požėlą, pa
klojęs bostonietį Frank ' Dut
cher. Paguldė jį mikliu iv į- 
prastu sukimu savo oponento.

■ Wladek Zbyszko rungėsi su 
rusų jKvariani. Valandą lai
ko išsikočiojo ir vienas antro 
neparrito. Tik susirėmus, 
Kvarianiui pradėjo bėgti iš 
nosies kraujas, betgi jis laikėsi 
prieš paskilbusį lenkų ristiką 
gerai.

PAJIEŠKAU , Antano Burneskio ’ ir 
Jono Armausko, Telšių apskričio. 

Meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
malonėkit pranešti.—-A. Buneckis, 
Box 53, Crucible, Pa. (284-285)

i PARDAVIMAI
TURIME 4 lotus 100x100 Lynden- 
hursj, L. I. Parduosime arba mai
nysime ant automobiliaus.—A. Les- 
niauskąs, 2334 Bedford Ave., Bropk- 
lyn, N. Y. (284-285)

:------- ,—r-rri-------r—'------
PARSIDUOŲA 2 šeimynų mūrinis 

namas, yra visi įtaisymai. Del 
informacijų kreipkitės ypatiškai ar
ba laišku šiuo adresu: Ą. Lesniaus- 
kas, 2334 Bedford .Avė., Brooklyn, 
N. Y. . ' i , , ’

* (284-285)

REIKALAVIMAI

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

Milionieraitė Editha Shanks 
buvo apsivedusi su Louis Kos
teriu, kuris jai persistatė esąs 
didelis Harrimano firmos ban-( 
kininkas. Paskui pasirodė, 
kad jis yra . plėšikas ir, jieško- 
maš policijos. Dabar jinai 
kreipiasi j teismą, reikaląuda- 
ma perskyrų (divorso).

McCollum Anglies Kompa
nijos kieme, gale Oakland St., 
Brooklyne, ištiko didžiulis gai
sras, padaręs nuostolių milio- 
ną dolerių. Gaisrui gesint at- 
pleškėjo ugnagėsiai net iš 
New j Yorko,; ant . degančios 
viętps-pumpavo vandenį ir ke
turi gąisripįai; laivai.

REIKALAUJU “housekyperio.” Ge
ra užmokestis ir šviesūs kamba

riai. Taipgi turiu ir kambarių ant 
rančos, 4 šviesūs ir su visais įtai
symais, randa $20.00 ir $18.00 i me
nesį. Kreipkitės pas J. Kashmore, 
Real Estate & Insurance, 275 Bed
ford Ave., Brooklyn, N. Y.

■ - (283-284)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J. . ' ;

A.L.D.L.D. ,5-tos kuopos ir Tarp
tautinio Darbininkų Apsigynimo kuo
pos susirinkimas bus pėtnyčioj, 30 
d. lapkričio, J,. Kubio svetainėj, 79 
Jackson St., 8 vaL vakare. ' Visi na
riai ateikit, tūrime- svarbių reikalų 
aptarti. ; . .; ? , Organizatorius

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand SU Brooklyn, N. Y.
N-Oim ■ bib ■■■ , . į but,■ ■ i ■I',

KUNDROTO TIKRI, LIETUVIŠKI VAISTAI!
11 ršr &'fišų sferai žino, kokią didelę verte Lietuvoje tun
i ai šokios mū$U’vientaučių, Vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai’ 
į vklatii, ’ ąHasųl žmoftsftaip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
{kiekvieną Ijgą. žinodamas tą ir norėdama? mūsų vientaučiams kuo 
įgeriausiah patarųrfuti. pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
: ttivišku žolfų, įšakrių ir kitokių Žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
įžfemiau padubtus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

’’ Grybelių * •**-• «-•—
Gvazdikėlių 
Imbiero iaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų

, Metelių 1
Medetkų 
Mėlynių uogų

• Našlelių 
Puplaiškių

Debesilų Parušanijos ir
Garstyčių . ' , daugybę kitokių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimto! kalboj apie kokią lietuviškų 
gydančią žolę arba Vaistą, tegul tu o jaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Rod ford Avenue, Brooklyn. N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
iPkome, Greenpoint 2017, M6O-1114

Apynių 
Aviečių uogų 
An i žiu sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Cobrių 
CyŠčių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Bene so plokičiuJdą 
Salmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
Safronų

. Trijų devynerių 
Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Atsivegk.it



