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Vienykite*! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Springfield, Mass 
necticut upėj,, prie Long 
Meadow, tapo atrastas mo
ters lavonas. Manoma, kad 
tai yra lavonas panelės 
Frances St. John Smith, ku
li pražuvo iš Smith Kolegi
jos apie metai laiko atgal. 
Lavonas suiręs ir sunku 
pažinti. • No. 77

3,000 NORTH CAROLINA TEKSTILIEČIU 
RENGIASI PRIE STREIKO

Reikalauja 8 Valandų Darbo Dienos ir Pakelti Algas Ant 
50 Nuošimčiu; Kairiujy Unija Vadovauja

Prašalinimas 60 darbinin
kų iš darbo ir išmetimas jų 
šeimynų iš stubų yra signa
las tai atvirai kovai. Tarp 
darbininkų kyla bruzdėji
mas už streiką.

Lokalų susirinkimuose ta
po išdirbti reikalavimai, ku
rie bus patiekti masiniame 
darbininkų mitinge, kuris 
įvyks šiomis dienomis. Kuo
met svarbiausia bus reika
laujama aštuonių valandų 
darbo dienos, unijos vadai 
planuoja reikalauti pakelti 
algas ant 50 nuošimčių. Čia 
labai mažai apmokama dar
bininkams. Suaugusių dar
bininkų didžiausios algos

GASTONIA, N. C.— Su
svirs 3,000 tekstilės darbi- 
^Qinku, kurie dirba Manville- 
wfenckes kompanijos teksti
lės dirbtuvėj, rengiasi prie 
streiko po vadovyste Nacio- 
nalės Tekstilės Darbininkų 
Unijos.

Darbininkai negali pakęs
ti persekiojimo ir bjaurių 
darbo sąlygų. Darbininkai 
pasipiktinę ant kompanijos 
del prašalinimo iš darbo 60 
Nacionalės Tekstilės Darbi- 
ninku Unijos vietinio lokalo 

S *narių. Tie darbininkai 
taipgi išmetami ir iš stubų.

Per tūlą laiką Nacionalė 
Tekstilės Darbininkų Unija 
organizavo lokalus. Dabar 
ji rengiasi išstoti į atvirą $11 ir $12 į savaitę. Del Jto 
kovą prieš vergiškas sąly- darbininkai ir 
gas tekstilės dirbtuvėse. streikuoti.

pasiryžę

Išgelbėjo Neskęstančios Nutarė Paskelbti Lokau- 
Valties Išradėją

John P. Schuttevaer, 70 
metų amžiaus kapitonas, ku
ris išrado neskęstančią val- 
tį, su ja išplaukė iš Rotter- 

*%dam, Holandijos, į New 
Yorką suvirš metai laiko at
gal. Su juo išvyko dar trys 
vyrai. Jie planavo pasiekti 
New Yorką į 60 dienų. Ne
senai jie tapo išgelbėti vi
dury jūrų; išgelbėjo Ispani
jos laivas Marques de Co
mmas, plaukiantis į San 
Juan, Porto Rico.

Ta valtis yra dvidešimts 
pėdų ilgumo. Jos išradėjas 
ja atplaukė į Angliją iš Ho- 
įjĮpidijos kovo mėnesį, 1928 
m. Jis kelis kartus bandė 
plaukti į Ameriką, bet .vis 
negalėjo. Pagalios suvirš 
du mėnesiai atgal atplaukė 
į Corunna, Ispaniją. Iš ten 
išplaukė Amerikon vasario 
8 d. Nuo to laiko apie juos 
nieko nebuvo girdėti, iki pa
staruoju laįku, kada jie ta
po išgelbėti vidury jūrų.

Miranda, kapitonas laivo, 
kuris išgelbėjo tos valties 
žmones, pranešė, kad kovo 
18 d. jo įgulos nariai pama
tė šviesos signalus. Tai bu- 

, vo šauksmas pagelbos. Lai
vas plaukė į pagelbą. At
rado valtį. Žmonės iš val
ties sulipę į laivą pasakojo, 
kad jie nebegali valtimi ke
liauti ir apleidžia valtį. Val
tis tapo paimta ant laivo.

Kapitonas Miranda taipgi 
pranešė, kad keliaujantieji 
valtimi jam sakė, kad jie 

vJ oūtų numirę iš bado arba 
nutreškę, jeigu nebūtų pa
matę laivą.

Scluttevaer sakė, kad jis
vyks į New Yorką parodyti! Works" iš South (Bend., Ind., 
savo; neskęstančią valtį. lir Nicholas-Shepard Kom-

Jis ta valtimi plaukė perĮpanija iš Battle Creek, 
Atlattiką, kad parodyti, jog;Mich.. susivienijo į trustą 
ji. y A praktiška. Jis sako, | su $50,000,000 kapitalu.

Naujas trustas
Farm Equipment 

Kompanija.
' /...... ..  .. ..... .....

Los Angeles, Cal.— Per il
gą laiką negalėdamas susi
rasti darbo, Peter Mersh- 
dorf, 52 metų amžiaus 
kriaučius, pasikorė.

kad tokios valtys, įtaisytos 
ant Hle laivo, išgelbėtų žmo
nių gyvastį, jeigu laivas 
skęstu. Nors jis neperplau
kė Atlanįiką, bet iis.irodė, 

lt kad a galima ilgai laikvtis 
* ant Vandens. ’ To negalima 

būtų padaryti paprasta val- 
timl į. n j

Kapitonui J. P. Schuttevaer nepavyko savo išrasta neskęstančia valtimi atplaukti iš 
Roterdamo, Holandijos, į New Yorką. Paveikslas parodo, kaip jis išvyko į kelionę. 
Kovo 18 d. Ispanijos laivas Marques de Comillas išgelbėjo jį vidury jūrų.

Grąsina Suareštuoti Kongres- Meksikos Vadai Riejasi;
maną Už Būtlegerystę

CHICAGO, Ill.— Jungti
nių Valstijų komisionierius 
Edwin K. Walker pareiškė, 
kad jeigu kongresmanas M.

Nepasitenkinę Gene
rolu Escobar

Negrės Darbininkėm Buvo 
Laikomos Kaip Vergės

. 9C non Hnvk.'n;nb.. ^lfred Michaelson nepasi- žama> kad tar 13 JJjUvU l/dlDlIUnKŲ įduos geruoju, tai jis pasiųs barinių vadų 
VIENA, Austrija.— Penk-I detektyvus jį suareštuoti, nesutikimas.

tadienį Austrijos industria- ^1S kaltinamas butlegerystėj nepasitenkinu 
~ _   - — - zm f'* L\ s~\ ■vi z J z*\ za»-t- i iz> z', r-. •> - ..listai nutarė paskelbti Vie

noj lokautą 35,000 metalo 
darbininkų, kaipo atkeršini- 
mui už streiką automobilių 
pramonės darbininku, kurie 
čia sustreikavo pereitą ant
radienį. Jeigu derybos, ku
rios dabar tęsiasi, nepavyks, 
tai lokautas apims visos Au
strijos metalo pramonę ir 
palies 90,000 darbininku.

Fašistai organizuojasi ko
voti prieš streikierius. Ma
noma, kad gali įvykti susi
kirtimas tarp darbininkų ir 
fašistų.

12 Mėty Mergaitė įkalinta 
i Už Būtlegerystę

GREENVILLE, S. C. — 
Freddie May Johnson, 12 
metų amžiaus mergaitė, ne
grė, penktadienį tapo nu
teista ant 30 dienų į kalėji
mą už blaivybės įstatymo 
laužymą.

Mergaitė teisme sakė, kad 
kita moteris prašė jos nu
nešti kvortą degtinės sker
sai gatvę tūlam vyrui, kuris 
nupirko. Ji nešė degtinę ir 
policistas ją suareštavo.

Mergaitė buvo viena teis
me, neturėjo nei advokato. 
Ji prisipažino prie kaltės.

MEXICO CITY.— Prane-
nepasi- gama, kad tarp sukilėlių mi-

— gabenime degtinės.
Iki įšiol tasai kongresma- 

nas buvo žinomas, kaipo 
“sausas.” ’ ‘ ‘

Indijos Liuosnorių Korpusas 
Prisidės Prie Anti-Impe- 

rialisty Lygos
CALCUTTA, Indija.—Hin

dustani Seva Dal, Visos In
dijos Nacionalistų Kongreso 
liuosnorių korpusas, orga
nizacija ant milithrinio pa
mato, parašė Anti-Imperia- 
listinės Lygos sekretoriui 
padėkavojimą organizacijai 
už Lygos kovą del Indijos 
nepriklausomybės.

Liuosnorių konferenciją 
pataria savo sekretoriui Dr. 
Hardiker atstovauti liuosno- 
rius būsiančio j Anti-Impe- 
rialistinės Lygos konferen
cijoj, kuri įvyks birželio 
mėnesį Paryžiuj. Taipgi 
liuosnorių konferencija pa
sisakė už prisidėjimą prie 
tos Anti-Imperialistinės Ly
gos.

Sūnus Nužudė Tėvą
LOS ANGELES,- Cal. — 

Jack Crawford, jaunas Vai-
Farmų Įrankių Trustas kinasv prisipažjnd, kad. jis

Charles City, Iowa.—Trys 
farmų įrankių išdirbimo 
kompanijos, Hart Rarr 
Tractor Kompanija iš Char
les City, Oliver Chiled Plow

vadinasi
Oliver

nušovė savo tėvą ketvirta
dienio vakarą. »

Policija pradėjo klausinė
ti jo motinos, rodydama aL 
rastą namuose revolverį. 
Motina iš pradžios gynėsi, 
kad nieko nežino, bet paga
lios įvėlė savo sūnų. Sūnus 
taipgi iš pradžios < gynėsi, 
bet paskui prisipažino, kad 
jis nušovė tėvą. Jis sake, 
kad jo tėvas tankiai girtas 
pareidavo namo. ' Parėjo 
girtas ir ketvirtadienio va
karą. Pradėjo mėtyti indus 
į jo motiną ir atakavęs jį 
peiliu. Sakė, kad save ap; 
sigindamas nušovė tėvą.

Dabar sūniji gręsia min
ties bausmė.

RAUDONOJI ARMIJA TREČIA TIEK 
MAŽESNE Už BUVUSIĄ CARISTINĮĮ

Kiekvienas Beraštis Kareivis Išmokinamas Skaityti ir Ra
šyti; Armija Turi Devynis Milionus Knygų

l eina didelis 
Daugelis jų 

nepasitenkinę! vadovybe ge
nerolo Escobar. Jie sako, 
kad Escobar nesugebi atsi
laikyti prieš valdžios,, spė
kas. Del to . sukilėlių spėkos 
suirę visuose frontuose.

Valdžios lakūnai, praneša, 
kad sukilėliai pilnai pasi
traukė iš Jimenez miesto, 
Chihuahua^ valstijoj. Visose 
vietose sukilėliams nepavy
ko gauti rekrūtus, išskyrus 
Mayo upės sritį, Sonora val
stijoj, sako valdžios oficialis 
pranešimas. Kad gauti re
krūtus, sukilėliai žmonėms 
pasakojo, būk sukilėlių spė
kos jau esą prie Mexico Ci
ty ir tą miestą tuojaus už
ims.

Specialiai valdžios agentai 
praneša, kad 100 sukilėlių 
tapo užmušta laike mūšių 
prie Mazatlan miesto ir 300 
tapo sužeista.

Sukilėliai praneša iš No
gales, Sonora, kad jų spėkos 
rengiasi atakuoti Naco mie
stą, Sonora valstijoj, kuris 
randasi valdžios rankose. 
Sakoma, sukilėlių generolas 
Fausto Topete su 3,800 ka
reivių maršuoja ant to mie
sto.' Bet valdžios spėkos 
įsitikinusibs, kad atmuš su
kilėlius. ■ i ■ .

Laivas Susikūlė į Uolą

Hankow, iChinija.-*-. Nau
jas Jungtinių Valstijų gin
kluotas laivas Tutuila penk
tadienį plaukdamas Yangtse 
upe susikūlė į povandeninę 
uolą netoli Wanhsien miesr 
to. Du skyriai prisisėmę 
vandens, bet laivo pumpos 
pajėgė išpumpuoti vandenį 
lauk. Laivas plauks į Shan- 
ghajų pataisymui.,

/

Williamsport, Pa.— Perei
ta ketvirtadienį čia numirė 
100 metų senumo moteris, 
Catharine G. Rhoads. Ji 
šiame mieste užgimė i Y visą 
laiką čia gyveno; - L

MASKVA.— Sovietų Rau-!daro įvairūs kiti elementai, 
nosios Armijos vyriausybė 
paskelbė kariuomenės skait
lines ir josios sudėtį. Šian
dieną Raudonoji Armija te
turi tiktai trečdalį vyrų, pa
lyginus 
mija.

1914 
Rusijos 
423,000 
riais. Sovietinė armija 1918 
metais turėjo 106,000 vyrų. 
Bedidėjant kariškam pavo
jui iš užsienio imperialistų 
pusės, Raudonoji Armija tu
rėjo būt padidinta, ir 1919 
metais buvo jau 430,000 
raudonarmiečiu, 1920 m. — 
3,538,000; 1921 "m. — 4,110,- 
000. Tais 'metais kontr-re- 
voliucinčs užsienio ir namiš
kės caristu spėkos liko su
muštos. Todėl galima buvo 
Raudonąją Armiją mažinti,! 
taip kad 1922 m. raudonar
miečių skaičius numuštas

su buvusia caro ar-

metais nuolatinėje 
armijoje buvo 1,- 

kareivių su oficie-

Kiek Komunistų yra 
Raųdonarmijoj

1920 m. 34 nuošimčiai vi
sų Komunistų Partijos na
rių tarnavo raudonarmiečių 
eilėse; 1920 m. komunistų 
skaičius armijoje siekė 278,- 
040; dabartiniu laiku 99,- 
226 Komunistų Partijos na
riai tarnauja Raudonojoj 
Armijoj.

Šiandieninės Raudonarmi- 
jos tautinė sudėtis yra šito
kia: Rusų apie 65 nuošim- 

ukrainiečių virš 17 
baltgudžių virš • 4 

žydų 2 nuošimčiai;

CLARKSDALE, Miss. — 
Negrė moteris Ella Hunter 
ir jos dvi dukterys' buvo 
laikomos kaip vergės ant J. 
O. Scott plantacijos, netoli 
nuo čia. Apie tai sužinotai iki 1,590,000; ’ 1923 m.—iki 
tik tuomet, kuomet prieš 703.000, o 1924 m. beliko tik- 
poną Scott tapo padaryti tai 562,000 pastovios kariuo- 
kaltinimai.

Pono Scott pasamdyti sar- 
gąi dabojo tas moteris, kad 
jos nepabėgtų nuo "plantaci
jos. Sakoma, kad plantaci
jos čia, kaip ir kitur pieti
nėse valstijose, yra pekla 
negrams darbininkams.

menės.
1913 m. Rusijos armijoj 

buvo 14 nuošimčių darbinin
kų, 69 nuoš. valstiečių, o li
kusioji dalis įvairių kitų.

Dabartinė Raudonoji Ar
mija turi 18 nuošimčių dar
bininkų, 71 nuošimti vals
tiečių; likusiąją jos dalį su- siekia 7,628.

čiai; 
nuoš.; 
nuoš.; 
totorių 2 nuoš. Visos kitos 
tautos sudaro truputį ma- < 
žiau kaip du nuošimčiu visų 
raudonarmiečių.
Raudonarmijos Knygynai, 
Kliuhai, Jtulžiai ir švieti

mo Rateliai
Nepaleidžiamas nei vienas 

raudonarmietis, kad nebūtų 
išmokintas skaityti ir rašy
ti. Raudonoji armija turi 
1,523 knygynus bei skaityk 
las, su devyniais miliefta* 
knygų. Ji taipgi turi *730 
kliubų; 640 įtaisų rodymui 
krutamu jų paveikslų. Skai
čius specialių armijos kuo
pelių varymui apšvietos jau

‘i

Sudegė 70 Metų Moteris su 
Sūnumi

Elkton, Md. — Motens 
Anna Mahoney, 70 metų, ir 
jos sūnus Edward, 50 metų, 
anksti šeštadienio rytą su
degė savo namuose. Polici
ja mano, kad Vagys uždegė 
namą, pirma nušovę moterį 
ir jos sūnų.

Reikalauja, kad Marinai 
Pasiliktą Nicaraguoj

Atmetė 48 Vai. Darbo 
Savaitės Bilių

Peršovė Kunigą
CHICAGO.— Penktadienį 

Gaetano Menna peršovė ka
talikų kunigą Charles A. 
Erckenswick jo bažnyčips 
kieme.

Menna, sunkiai kalbėda
mas angliškai, aiškino, kad 
jis norėjo nušauti kunigą už 
tai, kadekunigas pasiuntė į 
kalėjimą jo du sūnus, ku
riuos įtarė apvogime kąr- 
bonkų bažnyčioj. U.; U

“Kunigas pasiuntė mano 
du vaikus kalėjiman,” sako 
Menna, “Mes badaujame. 
Aš bandžiau jį nušauti.”

Jis paleido į kunigą tris 
šūvius: du pataikė į ranką, 
vienas į nugarą. Daktarai 
sako, kad kunigas . nepa- 
sveiks.

Jo sūnūs uždaryti kalėji
me, yra Paul, 20 metų am
žiaus, ir John, 17 metų. Jie 
sako, kad jie nieko nepavo
gė iš tos bažnyčios.

20 Sužeista Sulūžus Tiltui 
Londonas. — Dvidešimts 

asmenų tapo sužeista, ne- 
kurie ju pavojingai, kuomet 
penktadienį sulūžo tiltas ant 
Tees upės netoli Barnard 
Castle. Asmenys, kurie bu
vo ant tilto, krito 22 pėdas 
i upę-

COLON, Panamos Kanalo 
Zona.— “Aš nepatariu iš
traukti marinų iš Nica ra
guos dabartiniu laiku,” pa
reiškė generolas Logan Fe- 
land, Amerikos marinų ko- 
mandierius Nicaraguoj. Jis 
dabar vyksta į Jungtines 
Valstijas pasitarti su nauju 
valstvbės sekretorium Stim
son Nica raguos klausimu.

Feland pripažįsta, kad 
daug marinų ten serga.

Belgijoj Mainieriai Streikuoja
BRUSSELS, Belgija. — 

Belgijos anglies kasėjai 
Branco'nnier .kasyklose su
streikavo prieš blogas darbo 
sąlygas. Streįkieriai sušau
kė masinį mitingą apkalbė
jimui streiko padėties.

Francijos Senatas Ratifika
vo Kelloggo Paktą

Penktadienį,• Paryžius.
pasakius užsienio reikalų 
ministeriui Briand prakal
bą, Franci jos senatas ratifi
kavo Kelloggo anti-karinį 
paktą. Kiek laiko atgal tą 
paktą užgyrė atstovų butas.

Roma.— Italijos fašistų 
naujas kreiseris Trento 
nuleistas į vandenį pereita 
ketvirtadieni, gali padaryti 
vidutiniai 36 mylias į valan
dą. Bandyme padarė 38 
mylias.

ALBANY, N. Y.—New 
Yorko valstijos seimelis ne
priėmė nei vieno darbinin
kams šiek tiek naudingesnio 
biliaus. Kadangi seimelį 
valdo kapitalistai ir jų tar
nai, tai seimelis atmetė bi~ 
lių, reikalaujanti įvesti 48 
valandų darbo savaitę mote
rims ir vaikams. Tas bilius 
neperėjo del to,, kad kapita
listai nori priversti moteris 
darbininkes ir vaikus dirbti 
ilgesnį laiką.

Senatvės pensijos bilius 
nei nebuvo svarstomas.

New Yorko Valstijos Dar
bo Federacijos švelnus, silp
nas ir praktiškai bevertis 
bilius suvaržymui indžionk- 
šinų nei neišėjo iš komiteto 
rankų ir nebuvo svarsto
mas. ■

O tuo pačiu sykiu buvo 
apsvarstyta ir perleista ma
žos svarbos biliai. Pavyz
džiui, perleista bilius, lei
džiantis kapitalistams me
džioti lankais ir vilyčiomis.

Išgelbėjo Užgriūtus Mainierius
SHAMOKIN, Pa,— Mai- 

nieriai George Ritman, 28 
metų, ir Wallie Adamskie, 
35 metų, išbuvo užgriūti ka
sykloj suvirš 16 valandų. 
Tapo išgelbėti penktadienį. z 

Susquehanna kompanijos 
kasykloj, kur jie dirbo, nuo 
viršaus anglis atsiliuosavo, 
kuomet jie dinamitąvo, ir 
apgriuvo aplink juos taip, 
kad jie negalėjo išeiti.

t
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New Yorko birža yra ta kas kitas, kaip stambesnie- 
kapitalistinė tvirtovė, tas ji kapitalistai.
kapitalinis štabas, kuris Pasekmės tos dienos su-

*
*•**
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Kapitalinis štabas, kuris Pasekmės tos dienos su
valdo visą pasaulį, kuris vi- mišimo tokios, kad smulkie- 
so pasaulio finansus kon- ji biznierėliai, kurie svajojo 
troliuoja ir duoda įsakymus, greitai praturtėti ir skolin- 
Čia į trumpą laiką vieni 
.tampa1 milionieriais, kiti 
ubagais; čia j kelias minu- 
tas vieni uždirba milionus, 
kiti juos praranda ir paskui 
eina švilpaudami.

Kovo 26 d. buvo viena iš 
tų dienų, kurioje įvyko bir-

darni pinigus pirko akcijas, 
prarado virš biliono dolerių, 
o stambieji, kurie jų dkcijąs 
supirkinėjo numuštomis kai
nomis, uždirbo virš biliono 
dolerių. ; H i H

Daugelis paprastų bįznie- 
rėlių skverbiasi biržon spė- 

žoje didžiausias sumišimas, i kuliuoti, bet didelė jų di- 
Dar New Yorko biržos isto- j didžiuma praspekuliųoja yi- 
rija nežino tokios dienos, to- sps savo pinigus. Stambie- 
kio sumišimo. Visokių kom- ji kapitalistaHs jų paima 
panijų akcijos (Šerai) buvo į viską ir paskui įspiria į už
kišamos kitiems, kad tik jas 
kas pirktų. Viena diena 8,- 
246,740 akcijų perėjo iš rąn- 
-kų į rankas, žinoma, nupi
ginta jų verte. Apskaitliuo- 
jama, kad. tą dieną akcijų 
savininkai prarado virš bi
liono dolerių. Pačios biržos'
eiga buvo suparalyžuota ir'turtesi.

pakalį. Biržoj paprastai 
taip daroma. Pirmiausiai 
kokių nors kompanijų Šerai 
išpučiami, pakeliami iki 
augščiausio laipsnio ir pas
kui pardavinėjami lengvati
kiams įkalbant, kad jie kas
dien kils ir tu tuoj aus pra- 

, Kuomet jau būna 
išparduoti, tuomet vėl juos 
pradeda puldyti, kad atpir
kus žemomis kainomis. Ro
dosi, kiekvienas tą turėtų 
suprasti. Vienok atsiranda 
lengvatikių, kurie neprotau
ja ir tik veržiasi į tą speku
liaciją. Kovį 26 diena turė
tų būti lekcija tokiems 
lengvatikiams. Bet ar jie 
pasimokins?

Dabar, kuomet jau leng
vatikiai prarado virš bilio-

Jie Patys Nežino, Ką Tauškia 
“Tėvyne” nė iš šio.nė iš tol 

ima ir nuriečia:
“Brooklyno komunistų orga

nas sako: “Grąnd Rąpids,1 
Mich., SLA. kūdiki lėšavd teis
mas su pažangiaisiais nariais 
virš šešių šimtų dolerių.” Va
dinasi, komunistų ( ’organas 
džiaugiasi, kad jo “pažangie
ji” draugai su pagalba “kapi
talistinio teismo” ištraukė S. 
L.A. '60 kuopai viršaus, šęšių 
šinltų dolęrių.’’ , ; , [
Kiekvienas, turįs blaivų 

prptą asmuo, perskaitęs mi
nėtą pasakymą, ne nėpąsva- 
jos,;kad. čia,kas, ( džįaųgiasį 
teismo išlaidom, -kurias pa
darė SLA. 60 kuopa. Bet 
“T.” redaktoriai, kaip ma
tome, toki daro išvedimą. 
Tie žmonės įpuolę į despe- 

t i raciją taip giliai, kad jiems 
antru" kart iš nieko rodosi viskas.

Nė Brooklyno, ne Chica- 
gos, nė kurio kito miesto ko
munistai nesidžiaugė ir ne
sidžiaugs kapitalistinių teis
mų išlaidomis, nepaisant 
kas ir kada jas turėtų pa
nešti. SLA. pažangieji na
riai yra priešingi visokiam 
bylinėjimuisi po teismus. 
Jie griebiasi už teismo tik 
kaipo už paskiaūsios prie
monės apginti savo teises,todėl daugelis stambiųjų 

kapitalistų ir bankierių su
sirūpino tokia padėčia. Kai 
kurie bankai tuojaus suor
ganizavo tam tikrus fondus, 
kad sulaikius tą suirutę.

Kodėl visa tai įvyko?
Kaip minėjau, birža yra 

tą įstaiga, kur vieni per ke
lias minutas gali tapti mi
lionieriais, o kiti ubagais, 
^odelj kiekvienas smulkus 
oižnierėlis nuolatos svkjpją 
tapti milionierium ir skver-Ino dolerių, tai vėl skelbia- 
biasi ’ į biržą spekuliuoti. - - ■ ’
Pastaruoju laiku tiek daug 
tų spekuliantų atsirado, kad 
jau sunku ir įsivaizdinti. 
Jie skolino pinigus ir pirko 
įvairių kompanijų akcijas. 
Vadinami rezerviniai ban
kai davė pinigus komerci
niams bankams, o pastarie
ji skolino biržos spekulian
tams. Vieni nuo kitų lupo 
didelius nuošimčius. Bet 
tokių spekuliantų skaičius 
vis didėjo. Kiekvienas sko
lino pinigus ir pirko akcijas 
manydamas ant jų pelnyti, 
manydamas greitu laiku 
pralobti.

Kadangi labai daug privi
so tokių kandidatų į milio- 
nierius, tai rezerviniai ban
kai, norėdami nuo jų atsi
kratyti, staiga ne tik sulai-- 
kė komerciniams bankams 
tolimesnes paskolas, bet pa
reikalavo ir-pirmesnių pa
skolų. Pastarieji tuoj aus 
paėmė už pakarpos savo 
skolininkus, nes paskola bu
vo duota “iki pareikalavi
mo.” Skojininkai; prisipir
kę visokių akcijų ir dar ne
patapę milionieriais, priver
sti būvo • jieŠKOti pinigų, kad 
užmofcėjus> bankams skolas. 
Bet kur jų gausi ? Kitokios 
išeities hęrd, kaip tik reikia 
nešti nupirkiąs akcijas į tą 
pačią biržą ir siūlyti, kad 
kas jas imtų. O* kuomet 
žmonės patenka bėdon, .kuo
met jie siūlo savo turtą, tuo
met, suprantama, atsiranda 
tokių, kurie tuomi pasinau
doja., Ir štai, pradeda tų 
kandįdatų į milionierius ak
cijas pirkti numuštomis 
kainomis. Pradeda skelbti, 
kad tos akcijos kainoje nu
puolę. Tarpe jų savininkų 
dar didesnis sumišimas pa
sidaro ir kiekvienas sten
giasi išleisti už tiek, kiek 
duoda. Supirkinėja jas ne

ma, kad biržoj ramu, kad 
keli bankai sukėlė tam tikrą 
fondą ir išgelbėjo tą suiru
tę. Vadinasi, jau vėl yra 
pinigų, galite skolinti ir 
pirkti naujas akcijas.

Reikia pasakyti, kad ne 
tik tarpe smulkiųjų biznie
rių įsigyvenus mintis kada 
nors tapti milionieriais, bet 
yra ir tarpe daugelio darbi
ninkų, kurie tikisi kada 
nors praturtėti ir dar spe
kuliacijos keliu. Bet tokie 
visuomet pasilieka be kel
nių.

General Motors Argentinoje
Amerikos automobilinių 

kapitalistų General Motors 
Co. turi savo fabrikų per 
visą Pietų Ameriką. Viena 
— Chevrolet išdirbystės —- 
yra Buenos Aires mieste, 
Argentinoje. Tačiaus ten 
darbininkai kąringesni, ne
gu Jungtinėse Valstijose, ir, 
jie nesibijo skelbti kovą iš-> 
naudotojams. Mūsų įrangų 
savaitraštis“Rytojus” žy-; 
mi, kaip ši kompanija, ta
čiaus, apgavo ^'arbiiįinkus.l 
Laikraštis sako::’ . LL '■

“ “Rytojui” ’bįųvb j pįip^ta, 
kad General Motors [kojųpąni- 
ja 8 d. vasario pįrį^ądėjo; iši- 
pildyti streikuojančią* darbi
ninkų ręikalayimus, ir kupmet 
susirinko, paskirtą dieną į fab
riką pasirodė apgauti esant, 
ir tuomi darbininkai priversti 
buvo iš naujo streikuoti. Iki 
š. m. vasario 10 d. 13:30 vai. I 
visi darbininkai i___  ___
metė darbą išeidami vėl į 
streiką.

“Keliatą dienų rodėsi, kad 
bus galima streikas išlošti: ne
buvo jokio karnieriaus, fabri
kas stovėjo, ir kompanija pra
dėjo skaitytis su darbininkais, 
tik nesulygo iš karto priimti 
visus darbininkus, su kuom 
darbininkai sutiko, bet su pa
staba, kad nedirbantiems kom
panija turi mokėti ir nepatil- 
pusiems.
Tačiaus,
“Fabrikas stovėjo 10 dienų 

ir 20 vasario susigriozdus ke
letą avinų ėmė pūsti švilpuką,, 
kas davė suprasti, kad i pradėS' 
nesiskaityti su mūsų rįeikalavL, 
mais. Paskiaus paaiškėjo, kad 
streiklaužiuose randaĮsi t ' visa 
dauguma tų nešceštlyi^ ■ lietu
vių, kuriuos vėliaus’ norėjau 
perkalbėti, . kad neitų- dirbti, | 
kad duotų išlošti ; streiką.' hėt 
kas tau,., jie atsako, kad' ge
riausia proga per streiką gau
ti darbas, dar su tokiu pasity
čiojimu, kad, girdi, tu dirbai; 
dabar mes dirbsime.”
Šitaip darbininkų streikas 

buvo sulaužytas. Ateityj 
jie bus pasimokinę ir mokės 
pasisaugoti kompanijos ap- muo, pralakęs protą ir są- 
gavysčių. žinę.

Iš keletos skaitytojų gavome paklausimą apie 
tai, kas per lapelis ta “Darbininkų Tiesa,” kurią lei
džia tūli tipai Buenos Aires mieste, Argentinoje, ir 
stengiasi piršti amerikiečiams pardavinėjimui ir pla
tinimui. “Laisvės” redakcijai to lapelio nesiuntinėja 
(matomai nedrįsta), bet suinteresuotiems tiek gali
me apie jį pasakyti, kad tai yra sabotažninkų ir iš
matų laikraštukas, spausdinamas tikslu pakenkti* 
“Rytojui” ir visam, lietuvių darbininkų judėjimui Ar
gentinoj. Leidžiamas poros asmenų, tūlo Broniaus 
Švedo ir jo žmonos, kuriuodu tapo išmesti iš Argen
tinos Komunistų Partijos už tai, kad sabotažavo ir 
niekino “Rytojų”—Argentinos lietuvių darbininkų 
savaitraštį. z Lapelis leidžiamas grynai asmeniškos 
ambicijos ir pelno sumetimais ir todėl jis negali būti 
platinamas ir remiamas Amerikos lietuvių darbinin
kų skatikais, nežiūrint, kad jis dangstosi “kairiais” 
ūbaisiais.

Visi “Rytojaus” platintojai ir skaitytojai, ku
riems šis lapelis bus prisiųstas, arba kurie būsite pra
šomi jį užsirašyti bei platinti, raginami boikotuoti ir 
neduoti tam šalmštui nė vieno cento.

Mūsų parėiga turi būti rėmimas visais galimais 
būdais “Rytojaus.” ■ '

“Gyvenimo Bangos” Apysaką Peržvelgus
Visai nesenai draugas S. 

R. Maptūnas perleido per 
“Laisvės” špaltas bene tik 
pirmutinį savo kūrinį, apy
saką—“Gyvenimo Bangos.’

Nors ypatiškai drg. Map
tūną, gal būt, ir nepažįstu, 
tačiaus literatiniame darbe 
jis, matomai, nėra naujokas 
ir su rašyba jau gerai apsi
pažinęs. Vienok iš jo apy-Įmą ir nustoja pasitikėjimo 
sakos, “Gyvenimo Bangos,”’pas skaitytojus. Ši yda,

7 galima spręsti, kad šioj Ii-:kaip tik ir lydi drg. Maptū- 
ant kurių pasikėsina reak-jteratūros šakoj drg. Map-Ino kūrinį net keliose lygiai 
cinga pild. taryba. Taip bu- tunas dar yrą tik rekrūtas. —-------- 1---*—- -- ------------

, G^rand Ra- Bet su laiku, nestojant ra- 
~ ......šinėjus apysakaites, vaizde

lius, neskūpėjant laiko stu
dijavimui, kad -ir tų pačių

mis susidedančiomis aplin
kybėmis, patsai autorius bū
tinai turi būt susipažinęs iki, kas. 
smulkmenų ir įeiti į aprašo- į 
mos ypatos padėtį, kaip ak
torius į lošiamo veikalo rolę. 
Dalyko gerai nežinodamas, 
apie kurį rašai, sugadini pa
tį veikalą ir veikalas pra
randa realį įvykio teisingu-

Rašo P. Buknys
Pasimokykime iš žemiaus 

paduodamo draugo laiško:
Gerbiama Laisvės Adminis

tracija: *
Prisiunčiu tamistom pre

numeratas už praeitus ir > - 
šiuos metus. Atleiskite, kad 

j anksčiau neatsiteisiau. Il
gai sirgo mano žmona, tad 
buvau labai suvargęs ir ne- 
galėjau užsimokėti prenu
meratos. Dabar prisiunčiu 
$15.00. Atsiskaitykite “L.” 
prenumeratas už du metu, o 
kas liks, tai paskirkite į 
“Laisvės” mašinų gerinimo . 
fondą, j Draugiškai A. J. 
Maziliauskas, Chicago, Ill.” (. ...

Bepig tokio . draugo pa
kaukti mokesties, kada bėdo
je. . < Pasitaisius gyvenimo L-- 
sąlygom atsiteisia su prie
du.- Taip visi turėtume da-^ 
ryti. Jei kada aplinkybės' 
sutrukdo nuo atsiteisimo ar 
darbo savo įstaigom, tai at
ėjus gyvenimui į normales 
vėžes rūpinkimės padaryti 
taip, kaip šiame atsitikime 
padarė draugas Maziliaus-

vo Clevelande, < 
pidse, ir visur. Puolamieji 
iš pild.* tarybos pųąės nariai 
sakė ir sako: neskaldykit 
kuopų, negpįąukit orgąniza- 
cijos, leiskit' ■ patiems ba
riams klausimus išrišti. Bet 
pild. taryba su tuo nesiskai- 

I te. Ji siuntinėjo kuopų dis- 
organizatoriū Vitaitį, kuris 
švaistė SLA. pinigus, ‘erzino 
narius, kąs ir privertė puo
lamuosius griebtis už teis
mo. Ir štai,dabar tie patys 
žmones sako, jkąd “komunis
tai džiaugiasi” teismų išlai
domis. 1 '

Šitaip gali kalbėti tik as-

žinę.

Iš Priešfašistines Darbuotes

vietose, prie pabaigos einant 
— ypatingai.

Daugiausia į akį metasi 
aprašomas įvykis, tai šitas: 
Kuomet Malinauskas tampaapysakų, iš minėto draugo ™i; nuteistas 10 metų i kaleji-gali išeiti geras beletristas 

ir šiuom žvilgsniu galima 
pasveikinti: drg.: Maptūną ir 
phĮiiįkėti jam gero pasiseki
mo šiame darbe. Bet gi ma
tau reikalo pažvelgti į. drg. 
Map tūno kūrinį ir iš kritiš
kos puses, būtent:

mą už organizavimą anglia
kasių į uniją, per pasidar
bavimą savo tikro sūnaus—

Į “Laisves” pasisakymą 
rengti ekskursiją į Sovietų 
Sąjungą atsiliepė daug 
draugų. Bėda, kad atsilie
pusieji, didelėje didžiumoje, 
nori ten apsigyventi. Del 
apsigyvenimo “L.” žieves nė 
vieno. Ekskursija reiškia 
tą, kad nuvažiuoti, pamaty
ti socialistinę kūrybą ir vi
siem vėli sugrįšt į šią šalį. 
Atsiliepkite tik tie, kurie 
norite važiuoti į Sovietiją 
tik pasisvečiavimui.

Trockizmas, kaipo nauja 
kontr-revoliucįonierių srovė, 
smarkiai prakalbino buržua-'Henriko ir kada Heni ikas i,z« spaudą. Kad pąrę-fį. 

sužino kad Malinauskas da’s darbininkams Trockio .. ' 
yi a jo tiki as tėvas pate- suniekščjimą, “Laisvė” jau 
gubernatorius kalėjimo .vir
šininkui ir i valandą laiko,
10 metų nuteistas kalinys, i ^^rbatg^ balandžio6“ Ap“ 
per telefoną tampa pahuo-■ i vaifeiojfmuose Darbininkų

rengia spaudai brošiūrą 
apie trockizmą . Ją rašo. 

’į drg. A. Bimba. Bus gatavaKo Tai Apysakai Trūksta, 
Kas Netobula bei 

Klaidinga?
Pats apysakos pagrindas 

gan tvirtas, veikalas turi
ningas ir kombinacija gerąi 
suderinta. Šiuom žvilgsniu, 
nieko autoriui negalima už
mesti. Tačiaus pažvelgus 
kiek giliaus į minėtą veika
lą, randame ir daug trūku
mų, kuriuos negalima pra
leisti nepastebėjus, idant 
ateityj gerbiamas draugas 
galėtų jų išvengti ir savo 
kūrinius išleistu tobules- 
nius, su mažiau stambių 
klaidų, kurios nesužiniai iš 
autoriaus pusės glūdi “Gy
venimo Bangose.”

Pirmiausia, drg. JVIaptūno 
kūririyj trūksta gyvumo, 
jautresnėse vietose — jaut
rumo ir charakterizavimo 
veikiąnčių ; ypatų, figūruo
jančių L pačioj , apysakoj. 
Apysaka niekuomet nebus 
gyva,; patraukianti, charak
teringa,, jei jos,autorius va
duojasi vien sausais vei
kiančių ypatų pašnekesiais, 
neliesdamas, ypatų typų, 
charakterio bei jų ypatybių. 
Nenupiešiant ypatos typo, 
judėjimo, apysakoj ypata 
palieka nejudanti, medinė, o 
jos kalba — žodžių sėja, bei- 
žirnųi bėrimas į sieną. s

Tokiu būdu, drg. Maptū- 
no apysakoj, kaip tik ir 
trūksta tų visų pagražini
mų, nors .pamatiniai ir ga
na turininga, bet perdėm 
sausoką, veikiančios ypatos 
be judėjimo, be jausmų, be 
gyvumo — medinės nuo 
pradžios iki galui.

Kita itin svarbi apysako- 
riaus pareigą, tai ta, kad su 
aprašomuoju dalyku, visi

sūotas iš kalėjimo, sugrįžta 
į namus ir bankietas pasida
ro dar linksmesnis.

Tai teorija, drg. Maptū- 
nai, o ne realis įvykis. Jau 
niekam nėra nežinoma ta pa
slaptis, kad kalinys be tam 
tikro formališkumo, be pa
sirašymo kelių lygiai virši-1 •1 ' 1 1 11 ♦

šventės — Pirmos Gegužės 
jau galėsime platinti ją.

Kai kurie iš draugų skun
džiasi, kad pasiųstus spau
dos ‘darbus jie negreit gau
ną. Nors jau nekartą bu
vo rašyta, bet dar kartą 

ninku,' be oficialio“ apskelbi-1 reikia priminti, kad ryšu- 
mo, per telefoną negali būt liai, siunčiami paštu trečia

simą po kelis sykius ir visuo
met buvoih tos nuomonės, kad 
tame klausime kada nors pri
sieis daryti panašias permai
nas. Dabar, šioms permai
noms įvykus, mes jūsų tarimą 
užgiriam ir pasižadame su'di
džiausia energija toliaus vesti 
kovą prieš fašizmą.” Tai taip

Pastaruoju laiku priešfašis- 
tinis veikimas, buvo kiek su
mažėjęs. -Sumažėjęs /todėl, 
kad centro sekretorius J. 
Alekšis, delei perdidelio užsi
ėmimo kitais darbais, negalė
jo savo pareigų tinkamai at
likti. Centro sekretorius pri
valo būti ta sprendžina, kuri 
tą darbą turi stumti pirmyn. 
Kuomet centro sekretoriaus (kalba draugai chicagiečiai ir 

____ _c ___________ _____!darbas nors kiek apleidžia-Įmes tikime, kad draugai chica- 
parengė prakalbas paminėji- ;mas> tai tuojaus veik visas mū- gįečiai darbais tatai įrodys, 
mui tarptautinės darbininkių sų priešfašistinis veikimas pra- Mes tikimės panašių laiškų ir 
dienos. Kalbėtoja buvo drg. ,deda šlubuoti. Teisybė, ne mūsų veiklesniųjų ko-
J. Bondžinskaitė. Pirmoje da-[ . ??e. kolonijose lygiai ; kur jonįjųe Philadelphiečiai, cleve- 
lyje savo kalbos ji nurodė,: ,komitetų nariai’ lyra jandiečiai ir Detroito draugai
kain kanitalistmės šalvs ren-' velI*lus draugar ir savo ,parei-| - ...........Kaip kapitalistines saiys j en tinkamai atlieka, ten vei-l

* TT • . i • i • • , . kimas mažiau Aiukenčia, 7 betapie Lietuvos politinius kali- ^‘ur pas komitetuose esančius

(mad, ten mūsų vęikifnas pusė
tinai daug, pakrinka. ? O kuo
met veikimas kiek pakrinka, 
tai nekurie iš mū^ų draugų į- 
puola į apątiją; ir suvis rankąs 
nuleidžia žemyn. Bet tai tik 
nekuripse kolonijose, didžiu
moje kolonijų šis tas veikia- 
ma. ' . „.. .. .

Štai džiuginantis 
nuo drg. Jį V. Millėr, 
gos : 
Priešfašistinio* 
raštininko. Tarp kitko rašo: 
“Jūsų pranešimą^ apie permai
nas centre pastebėjom. Per
mainos, mūsų r supratimų, bu
vo būtinos ir gerai, kad jos 
padarytos, nes drg. Alekšis 
buvo apsikrovęs kitais darbais 
ir šios įstaigos darbas buvo 
apleistas, o tas silpnino prieš- 
fąšistinįt veikimą abelnai. Mes, 

i chicagiečiai, svarstėm ta kiau-

švenčioniškis.

HARTFORD, CONN.

Kovo 17 d. Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo 18 kuopa’

Pertraukoj buvo priim- [draugus pasireiškia .ąpsileidi-mus.
ta protesto' įezoliucija prieš 
tokį budelišką elgimąsi su po
litiniais kaliniais.

Antroje dajyje kalbos nuro
dė blogą padėtį .moterų Ame
rikoje ir kitose šalyse.

Buvo renkamos aukos atsta
tymui “Vilnies” sudegusio ną- 
mp. Aukojo sakanti: J. J. Kaz
lauskienė, M. Butkevičia, J. 
Beržinis, G. Urbonas, M. Pen- 
kaitienė, P. Krikščius, A. Kva- 
ra tie j us, V. Trinka ir V. Kaz
lauskienė po $1; A. Ramoška, 
V. Staugaitis, A. Šimanskis, 
A. Karalius, M. Ramoškienė, 
J. Margaitis, S. Ūla, Jurgis 
Ticska, J. Mažeika, U. ‘ Lau
rinaitienė, S. Amšiūtė, O. Ak- 
somaitienė, J., Urbonas, Šiman
skienė, Karpavičia ir V. Kli
mas po 50c.

O. Giraitieuė.

tikrai atsilieps. Na, o jeigu 
draugai ateis mums talkon su 
savo naudingais patarimais ir 
draugiška kritika, tai darbas 
eis pirmyn.

J. Weiss, 
A.L.O.P.g. Centro įSekr.

TORONTO, ONT , KANADA

laiškas 
Chica- 

Lietuvių Organizacijų 
Susivienijimo

Padėkos Žodis Draugams
Sunkiai susirgau 7 d. kovo 

ir grįžau iš ligoninės 20 d. ko
vo. Man ligoje esant, jeigu ne 
draugai, tai gal būčiau su Ab
raomu pasimatęs. Bet 'drau
gams subruzdus, išlikau gy
vas. Daugiausiai pagelbėjo 
Petrąs Pajubtis ir F; Siauru
kas <( pavardė neaiškiai" para
šytai todėl tik spėjame, kad 
Siaurukas. — Red.), kuriems 
tariu širdingą ačiū. Taipgi ta
riu širdingą ačiū ir tiems, ku
rie tmane' lankė ligoninėj 
esaąt, . /r K. Pempė.

klase ima arti tris kartus 
tiek laiko pasiekti adresatą, 
kiek ima laiškas. Kada 
siunčiate “Laisvei” klišes 
ar paveikslus, jie ateina vi
sada dieną vėliau, negu laiš
kai. Taip pat, kada “Lais
vė” pasiunčia padarytus 
plakatus ar kitokius darbus, 
tie siuntiniai užima daug il-

paliuosuotas, ant ilgų metų 
nuteistas kalinys ypatingai.

Jeigu tatai būtų galima 
padaryti, tai mūsų visi poli
tiški prasikaltėliai nesėdėtų 
kalėjimuose — paėmei tele
foną, pašaukei kalėjimo vir
šininką ir: “Čia kalba pat
sai gubernatorius ir liepiu 
paliuosuoti tą ir tą kalinį, 
kuogreičiausia, nes jisai ne- giau laiko pasiekti savo vie- 
kaltas.” Kalėjimo viršinin- tą, negu laiškai. Nedaug 
kas duos orderį sargur, taskas duos orderį sargur, tas pagreitina siuntinių siunti- 
atrakys1 kalėjimo duris ir mas ir “special delivery.”

Ne taip Jengyai, drauge 
Maptūnai, yra paliuosuoja- 
mi> kaliniai,* kurie nuteisti 
ilgiems metams kalėjimo už 
vienokius, ar kitokius prasi- 
kaltifnus/ Čia reikalinga 
pereiti visi smulkiausi for
mališkumai, o ne vieno gu
bernatoriaus žodis ir dar 
per telefoną.

Paskui seka teismo eiga, 
kurią draugas autorius daro 
labiaus panašią į kokios lie
tuviškos susaidės susirinki
mą, negu į teismabutį su 
prisaikintuoju suolu ir tei
sėju. Kur jau jūs, drauge, 
matėte, kad teisėjas šitaip 
prabiltų į kaltinamuosius 
žmones bei pilną teismabutį 
publikos, kur jisai sako:

• (Tąsa, ąnį 4 .pusi.)

Pertaisytas “Laisvės” na-i 
mo priekis ir numaldvotas 
namas atrodo taip gražiai, > 
kaip naujas. Draugai atva
žiavę iš toliau, kurie pir
miau yra buvę, stebis , kfeų^ 
namas atrodo visai 
Šią vasarą taisysime 
koruosime viršutinę 
nę, tai bus kitas dide 
gerinimas ir naujanylė. iBet 
kaštų pasidarys daug. Ture- 
jome parengimuką ta n tik-* fe 
slui, pavyko gerai, tičiaus v 
toli gražu negana pe taisy
mui svetainės.

:itaip. : 
r dė
vėtas
is pa-

Turė-

Bucharest, Rųmu 
Rumunijos valdžia u 
dė pardavinėti alkoh 
gėrimus nedėldieniais

i j a.— * 
drau- 
liniu?’
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Pirmadienis, Baiand. 1, 19^9
Puslapis Trečias

ĄPSUKRŪS DARBININKŲ APGAVIKAI
Žmonės, kurie turi ne visai rėš išleist sumą pinigų tūkstan- 

trumpą atmintį—pamena labai tį sykių didesnę, negu Morgano 
gerai ir aiškiai, kas įvyko pa-'biznis vertas ir paklot tūkstan- 
sauly tarpe 1914 ir 1918 metų, čius gyvasčių. Taip, žinoma ir 
Per ištisus keturius metus be daroma. Pinigai, surinkti nuo 
perstojimo liejosi darbininkų šimto milionų žmonių, pavidale 
kraujas upeliais. Per ištisus j visokių, taksų, leidžiama karo 
keturius metus Europoj buvo j reikalams, kad apgint Morgano 
žudomi darbininkai desėtkais Į biznį, o ne tėvynę. “Tėvynė” 
tūkstančių ir per tą laiką išžu- Amerikoj, o ją gint važiuoja- 
dyta apie penkiolika milionų jų. m a net į Chiniją, virš 3,000

už mylių nuo Amerikos. . .
i loliau tas gudrus apgavikas!

Kuomet žmogus eini gatve h, .sa|<0> įvairūs žmonės ir 
matai iškabą: Recruiting!Spauda perdaug žmones gązdi-
Station , Army builds men ,1 na ^aro pavojum, o toksai gąz- 
arba Travel ^and see the-dinimas po tam bijojimas, kad 
world , tai tuojaus dasiproti,; |<as neužpultų, veda prie lenk- 
ką tas reiškia. Dasipioti, ^ad^yaja ginklavimosi, 
čia yra ta vieta, kur surenka,' L 
prikalbina ( gražiuoju ) Jau~i tas ponas “pacifistas” nenori, 
nūs vyrus, užvelka, ant jų ka- i 
reiviškasi uniformas, išsmutri- 
na,įduoda į rankas šautuvą ir į 
pasiunčia ten, kur^jie kitus pa- Į 
guldytu arba kiti juos paguldy
tų. T

Įėjus į tokią “rekrutų stotį”.

o žudomi ir

darbininkų

vieninteliai, 
taikos skel- 

Jie ne tik

ta j auri apgavystė
klasės.

Komunistai yra 
teisingi ir ištikimi 
bėjai ir vykintojai,
siūlo planą (visuotiną tuojauti- 
nį nusiginklavimą), kurį priė
mus karams galas ateitų, bet 
jie taipgi moka, žino, kaip su 
ginklu rankoj kariaut už. galu
tiną ant visados karų panaiki-

nimą ir visuotinos ir amžinos 
taikos įvykinimą ant viso že
mės kamuolio.

Visuotinas darbininkų klasės 
Sukilimas ir kapitalizmo galios 
viešpatavimo nuvertimas ir pro
letariato 
užtikrins 
nimui.

Gumauskas, A. Večkys ir B. 
Mizara.

i Reikia pasakyti, kad paren
gimas pavyko gerai visais at-

LIETUVIS GRABORIUS

diktatūros įsteigimas 
sąlygą karų panaiki-

Dimas Bemtmis.

TAI TIKRAS ROJUS VEDUSJEMS VYRAMS

6 d. balandžio Laisvės Cho
ras rengia šokius savo svetai
nėje. Darbininke.

CASTON ROPSEVICH

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

Apie vyrų rojų tarp kai i Vedusiems Vyrams 
kurių laukinių tautų paša-Į Nereikia Dirbt, 
koja Lee S. Crandall, virsi- r 
ninkas New Yorko Zoologi- tai" jo'darbo' dieno
nio Parko paukščių sky
riaus, B,ronxe, ką tik sugrį- 

či'a jau aišku kaip diena, kad iš, Naujosios Gvinėjos 
nenori salos, kuri yra netoli Aus- 

į v v* VZ a C vL- IaIoLCLO 11 V. 1 1 Vz 11^ • > a
i kad žmonės bent ką, nors žino- trallJOS. x
■ tų apie kapitalistų klasės rengi- į 
Imąsi į karą. Jo supratimu ■ 1 
'nereikia laikraščiuose kalbėt!
i apie gręsiamą kokios nors ša- 
jlies užpuolimą, nes, mat, tuo- 
!met atsiranda žmonių, kurie

Sykį vyras įsigyja pačią, 
is tuom 

jau ir užsibaigia. Moteris 
apžiūri daržiuką, šeria kiau
liukes ir aprūpina vyrą rei
kiamais dalykais ir patogu
mais. Jeigu tas mažas ūkis 
pirmai pačiai gerai vykstaTen jis nuvyko, kad parsi-

~Įvežti kai kurių nepaprastų ir šeimyna pasidaro ištek- 
paukščių. Juos begaudyda- lingesnė, tai vyras gali da
mas, turėjo pasikviest tai- sipirkt dar kitą pačią; ir 
kon laukinius gyventojus, pirmoji moteris didžiuojasi,

TeL, Greenpoint 5765

I

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smuL 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu'

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Lietuviška Akušerė

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių Hgųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, 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 vaist
žolių, kurios jums sugražins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport. N. Y.

pirmoji moteris didžiuojasi, 
kad jos vyras gavo dar an
trą, nes dviem pačioms triū
siantis apie namus lengviau 
apsidirbt ir patenkint vyrą.

Kuris vyras negali gaut 
pačios, toks skaitosi labai 
nelaimingas, nes pats turi 
dirbti. Tačiaus, kaip kad 
pastebi nariai minėtos mok
slinės ekspedicijos, tai “sin- 

tuomet "atsiranda vyzdingi> W galėtų skaity- gelis” nelenda prie jau tu- 
tis “šventais” palyginant su rinčių vyrą moterų; už to-

įvjuo i ivnjq ovvu| > ; 1111? L HlblIčUlUcl £inUlXllj, nUUL v. ,* . v

aiškiai matai ir supranti, kas | pradeda išsigandę bijot ir todėl 1 laciam pasauliui tie gy
’ . ventojai yra pagarsėję, kai-

- . J. O kuomet viena šalis pra- po kanibalai, tai yra žmog-
paveikslai deda intensyviai rengtis, gihk- ėdžiai. Bet mokslininkas

ir luotis, tuomet ją paseka kitos Crandall atrado, kad jie yra
šautuvų ir ant apšarvuotų lai-Į šalys ir viena už kitos lenkty- anaiptol ne tokie baisūs,
.... i j. nėmis ginkluojasi išpaskutinių- Raįn Į<ad sau piešdavosi eu-

Rpt vm tnkin ic+jucni ir nn_!in Savaime suprantama, kad popiečiai ir amerikonai. Jis 
sak°, kad doros žvilgsniu tie 
“žmogėdžiai” yra tokie pa-

do “biznio” vieta, nes ten tau. šaukt ir agituot už ginklavimą- 
atvirai, visokį gražiomis spal- sj. r 
vomis išmaliavoti, ] 
įrodo, kaip prie kanuolių

vų mokinama žudymo amato.
Bet yra tokių įstaigų ir pa-i jų. 

-.vienių ir grupių žmonių, kurie (kuomet 
visur ir visuomet, o ypatingai 
pruf'’ pat karą, vartoja šiokią 
iško/ą: “Pacifists”, “Peace”, 
“No more war” ir tt. Toki 
žmonės vadinami “taikos šali
ninkais” yra labai apsukrus 
apgavikai ir baisiai pavojingi 
darbininkų klasei. Jų uždavi
nys yra malt su liežuviais viso
kias nesąmones, nesąmones tan
kiai pridengtas garsiais šūkavi
mais neva prieš valdžioj gink
lavimosi žygius ir siūlymas 
“vaistų” taikos įvykdymui. To
kie “pacifistų” “vaistai”, tai ir 
yra nuodai, kuriais užbovina, 
nuramina ir užliūliuoja darbi- 
ųnkų klasę, kuri sau ramiai 
.audžia ir sapnuoja apie ilgą 

ramybę ir mano, kad jokio ka
ro pavojaus nėra.

Giltikslas tų “pacifistų” yra 
bendras visos kapitalistų klasės 
tikslas. Tikslas, kad iš patylu 
užklupt snaudžiančią ir saldžiai 
sapnuojančią, neprisirengusią 
darbininkų klasę ir įblokšt į ka
ro nasrus. Kuomet karas esti 
jau paskelbtas, tuomet visi tie 
“pacifistai” sako: “mūsų gerų 
pasiūlymų valdžia nepriėmė, o 
dabar, kuomet gręsia pavojus 
priešui lengvai užimt mūsų šalį 
ir pavergt visus gyventojus, ki
tokio išėjimo nėra, kaip tik vi
ii turi/Imt ginklą į rankas ir 
gint savo tėvynę.”

Kad aiškiau prirodyt “paci
fistų” veidmainingas apgavys- 
;es, čia priduosiu ištrauką vie- 
W tokio frukto kalbos.

Magazinas “The Forum”, už 
zasarį š. m. talpina debatų te- 
ną, “Ar turi Amerika nusigin- 
duoti”. (Should America Dis
arm?) Į tą temą pacifistas 
<irby Page savo straipsny 
'Naujas Tautos Prisirengimas” 
(A New National Prepared- 
less) sekamai kalba: “Jeigu 
ilietis eina į tolimiausias vie-
• daryt biznį ir jo nuosavybė 

iduria pavojuj, jo valdžia
ehto sau už pareigą apgint jį 
-jeigu reikalinga, lėšomis tūk- 
tantį sykių didesnėmis, negu
• nuosavybė verta. Kad ap- 
ugojus savo teises ant plačių-

jūrų, i tauta (nation) eis į 
arą ir praleis bilionus dolerių 

paklos tūkstančius gyvybių”. 
Iš šios ištraukos to pacifisto 
šku, kodėl ir už ką kariauja- 
aV* *ai ^as: PavYzdžiui, P. 
organas įdėjo kelius šimtus 
ilionų dolerių kur nors Chini- 

‘j, kad išbadėję chiniečiai dar- 
ninkai, kuriems, už 7 dienų 
vaitę, dirbant po 12 vai. kas- 
en, tas viešpats mokės algos 
etai po vieną dolerį, kad to- 
ua būdu jis pasekmingiau ga- 
tų krautis sau pelnus. Bet 
nglijos arba Japonijos tokie 
.t viešpačiai da labiau išnau- 
dami biednus chiniečius ir 
akėdami jiems da mažesnes 
gas, rinkoj savo prekes galės 
Huot pigiau už Morganą, 

Ma paveržt iš Morgano 
.nerius. Tai, kad apgint 

rgano biznį, J. V. valdžia tu-

nė tokie baisūs,

kia, kad jau kas nors rengiasi 
užpult ir turime ginkluotis kuo- 
greičiausia, t____  _______
kiti (klasiniai susipratę darbi- ...... ... -
ninkai), kurie, suprasdami la- kriminahai palaidu .gyveni- kj elgės} jis būtų perdaug 
bai aiškiai prasmę ir tikslus 
ginklavimosi ir karų, pradeda 
vest tarpe darbininkų agitaciją 
prieš karą ir organizuot atvirą 
pasipriešinimą. Vadinas, prieš
karinės agitacijos ir organiza
vimas darbininkų atviram pa
sipriešinimui veda prie išvados, 
kad būtinai reikia panaikint 
priežastis, kurios gimdo karus. 
Karų priežasčių panaikinimas 
—nuvertimas kapitalizmo tvar
kos.

Matomai, Page ir visi kiti 
“pacifistai” to labiausia ir bi-! 
jo, todėl ir sako, kad nereikia1 
apie karus ir ginklavimąsi nie
kur užsimint, kad žmonių fteiš- 
gązdint. yiską 
slaptai. Bėt tas 

| labai gerai žino 
,|kad tokiam milžiniškam ir pai
niam kapitalistiniam valstybi
niam aparatui visa ko slaptai 
negalima atlikt į karą rengian- 
ties. Tokio plano jis ir nesiū
lo. Bet siūlo planą darbininkų 
akių muilinimui. Tas jo planas 
arba programa susideda iš pen
kių punktų. Tuose punktuose 
jis siūlo įsteigti prie šalies val
džios skyrių—Department of 
Peace (taikos departmen tas) su 
visa eile činovninkų-činovninkė- 
lių, sekretorių-sekretorėlių. Vie
nas milionas kopijų mėnesinio 
taikos magazino turi būt dykai 
dalinama; 12 milionų brošiūrė
lių kas metai turi būt dykai da
linama; plakatai (posters) apie 
taiką turi būt visur dalinama 
ir lipinama, žėdną metą turi būt 
pagaminta po 
mų paveikslų 
ir tt.; ir dar 
nesąmonių.

Visos panašios^ kalbos ir pi a- į0 kaimelio visi gyven-
""g/- n.e®ąmangs.to ‘Paęiflsto tojai, bet ir kitų artimųjų reiškia nieko daueriau. kam tik < Vt -t v

mu civilizuotuose baltųjų paniekintas ir nubaustas to- 
*---- --------------------- 1-- ije iaukįnėje, pagoniškoje

papuasų visuomėnėje. Tuo 
žvilgsniu burdingieriams, 
vadinasi, pas juos kur kas 
blogiau, o ženočiams daug 
geriau, negu, sakysim, Chi- 
cagoje.

žmonių didmiesčiuose, ku- v 7
riuos galima esą pavadinti
“velniavos lizdais.”

reikia daryt 
“pacifistas” 
ir supranta,

20 filmų, kruta- 
apie taiką ir t.t. 
toliau visa eilė

Norečiautfenbut.

HAVERHILL, MASS.
23 d. kovo buvo, Lietuvių 

Svetainėj, 324 River St., Lais
vės Choro ir. A., L, I). L. D. 
85 kuopos surengtas juokingas 
teatras “Piršlybos,” dvfe^jų ak
tų komedija. Veikiančii ypa- 
tos buvo: Pelėsys, buvęs kapi
tonas — A. Žilionis; Bimbilas, 
jo draugas—B. Mizara; Bly
nas, kupčius—V. Račkauskas; 
Baltanosis, bajoras—J. Stra- 
kauskas; Magdutė šarkaitė, 
miestietė panelė—Jadvyga Ta- 

Marcelina Per-

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, eczema, odos išbėrimų, 
įsisenėjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

110 East 16th Street, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

GERAI PATAIKOT

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip

patarnavimo 
kreipkitės:

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

stagg

5043

GRABORIUS
lt

i

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

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

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
po j e.

Reikale

Mes išmokiname taisyti ir valdyt’ 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi' dubdame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLAJohn Naujokas ; Pat drg. S. Rei- 

kauskas, 214 ‘ Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir: kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tu- . /

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Šekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!
- Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

Mandagūs žmogčdžiai.
Crąndall’o vadovaujama, 

ta mokslinė ekspedicija tu
rėjo susidraugaut su Nau
josios Gvinėjos papuasų 
tauta, pirm negu galėjo pri
eit -prie paukščių, vadina
mų “rojaus paukščiais” už 
jų gražumą. , , ■

Ir'štai ką jie patyrė apie 
tuos papuąsus. Jie daugiau
sia yra vegetarionai ir labai 
retai kada tevalgo bile ko
kios mėsos, paprastai mai
tindamiesi riešutais, vai
siais ir įvairiais daržovi
niais augalais.

Kai del žmogienos valgy
mo, tai ve kas paaiškėjo, jmulevičiūtė; 
Papuasai niekad tiksliai ne- įjuostpilvienė, jos tetulė — R.

- ~ ; Cicilija, piršlė—L
|žilionienė; Rožytė, tarnaitė— 

- A. Račkauskienė; Motiejus, 
kapitono tarnas—A. Večkys. 
Suflioriavo E. Radzevičienė, 
grimeris—A. Remeika.

Aktoriai savo užduotis atli
ko labai gerai ir publikai pa
darė nemažai juoko, kurios 
buvo bemaž ką pilna svetainė. 
A. Marčiulionis pasakė du mo
nologus — “Lietuviškas Ponai
tis Amerikoj” ir “Karas Pavy
ko Gerai.” Publikai patiko.. 
J. Jūrelioniūtė gražiai skam
bino pianu.

J. D. Pearl, organizatorė 
Tarptautinės Darbininkų Pa- 
gelbos, pasakė trumpą prakal- 
bėlę apie T. D. P. ir ragino 
darbininkus ją remti.

Rengimo komisija buvo: B.

rapuasai nieKau LiKsnai ne- jjuv»vpn vk 

žudo žmogų, kad paskui vai- Genienėj 
gyt jo mėsą; bet jeigu .
“karą” su kita tautele lieka 
nukautas saviškis ar sveti- 
mas, arba jeigu kas užsimu
ša kokiam nelaimingame at
sitikime,—tuomet tai jie iš
sikepa jo lavoną ir suėję į 
bankietą suvalgo.

Kiaulė Tai Visiems Sykiu
Papuasai auginasi po vie

ną kitą kiaulaitę; bet kiau
lė būna skerdžiama tiktai 
šventėm.

| kaimely paskersta kiaulė, 
-jtai į pokilį sukviečiama ne

Jeigu viename

nai ■ 
reiškia nieko daugiau, kaip tik 
darbininkų nu viliojimą, darbi
ninkų domės nukreipimą nuo 
artimo gręsiamo karo pavojaus.

Karas yra neatskiriama ka
pitalizmo dalis. Kapitalistų 
klasė, kapitalistinė tvarka ir 
visa kapitalistinė sistema nega
li be karo ekzistuot, lyginai, 
kaip ji negali nei vienos dienos 
ekzistuot be darbininkų klasės, 
nenaudodama tos klasės; ne
gali egzistuot be marketų, kur 
savo tavoriis parduoda.

Geresnio plano įvykinimui 
taikos niekas neišmislijo ir ne
pasiūlė pasauliui, kaip Sovietų 
Sąjungos atstovo pasiūlymas 
nusiginklavimo konferencijoj 
Haagoj. “Tuojautinis ir visuo
tinas nusiginklavimas”, sako 
Sovietų Sąjungos pasiūlymas. 
Ir tas pasiūlymas nebuvo pri-i

kaimelių. Pokilis, žinoma, 
neapsieina be šokiiį; o tuose 
šokiuose dalyvauja šimtai 
tautiečių. Visi svečiai, net 
neužkviestieji lygiąi yra 
maloniai vaišinami.

9

Jokių svaiginančių gėri
mų gyventojai nedirba, bet 
jų krašte yra tokie riešutai 
(betel), nuo kurių 
pasigerti.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

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

Brooklyn© anielinkūie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

“LAISVĖS”

galima

7 Liepos (July), 1929
Šiemet “L.” piknike < bus 

daug senų veikėjų revoliu
ciniame darbininkų v judėji
me, nes tai bus nepaprastas 
piknikas, bet

Bedieviai.
Toje tautoje nėra 

religijos, • kiek teko 
Crandall’ui. Jie gyvena daug 
maž bendrai-komunaliai; ki
tokios privatinės nuosavy
bės pas juos nėra, kaip tik 
mąži daržiukai, kiaulaitės, 

imtas todėl, kad jis reiškia gra- šunės ir pačios. Jokių šliū- 
bą (karstą) kapitalizmui. bo ceremonijų nėra. Jau- 

Visokeriopų taikos apaštalų nikis perka nuo> tėvo dukte- 
siūlomi nusiginkla- rį ir tuo patim- jinai lieka 
taikos, planai yra jo moteris.

Dabar gaunami iš fabriką šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakareir pacifistų 
vimų arba

jokios 
patirt

Jubilejinis
Sukanka dešimts metų, 

kaip “Laisvė” eina dienraš
čiu. Dešimts metų, kaip 
mūsų judėjimas apsivalė nuo 
buržua žinių pašlamokų— 
Grigaičių, Michelsonų, Ba- 
gočių ir kitų.

Būkime Visi!
bo ceremonijų nėra. Jau Visi būkime piknike ir 

sveikinkime savo dienraštį 
dešimties metų jubilėjumi. 
Išanksto organizuokim gru
pes vykimui į pikniką. t
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Kaip Mes, 18-ka Politiniu Kalinių,
Pabėgome iš Kalėjimo

Gamtos Sūnus.

(Tąsa)
Bet visgi laiku suspėjo sutaisyt ir 14 rug

sėjo 1908 m. viskas buvo gatava. Su sar
gu buvo sukalbėta, kad mes turime pradė
ti leistis virvėmis žemyn, kada jis, sargas, 
paduos mums sukalbėtą signalą. O tas tu
ri įvykti po 12 vai. nakties, už 15 minutų 
nuo jo užėmimo vietos ir ilgiau • negali 
trauktis pabėgimo procesas, kaip 15 minu
tų, tai yra ligi 12:30 nakties, nes per kiek
vieną 20 minučių pereina dežiurnas, per
žiūrėdamas visus sargyboj stovinčius sar
gus ir kareivius. Tame kambaryje, kur 
mes buvome rengęsi prie pabėgimo, apie £ 
20 politinių kalinių, bet kada tas pabėgi- -

sų kameros, pažiūrėjo per duryse esantį 
langelį ir nuėjo. Toliaus paėjęs ir sutikęs 
kitą koridoriaus sargą, sako: “Politinėje 
kameroje grabinė tyla ir kaliniai ramiai 
miega,r. Susėdę abu sargai, pradėjo apie 
ką tai kalbėtis. Tie gi draugai, kurie iš
lindo per skylę ant lubų apžiūrėti visą pa
dėtį, ropodami nuo skylės prie to lango, 
per kurį reikės išlysti ir leistis žemyn, iš
budino ramiai miegančius karvelius,.’kurių 
čia buvo daugybė ir ant kalėjimo viršaus 
gyveno. Išgąsdinti karveliai išskrido į 
lauką per tą patį langą, per kurį mes pa
tys turėsime leistis. Bet išskridę, apsuko 
aplink ir per kitą langą vėl sulėkė į kalė- 

ijimo viršų. Tas lermas ko nesuardė mū-

“Gyvenimo Bangos” 
Apysaką Peržvelgus

(Tąsa nuo 2 pusi.)
“Ei, jūs niekšai, niekšai,” 

ir tt.? Ir ta pirmutinė tei
sėjo prakalbėlė, su keliose 
lygiai vietose pakartojama 
— “niekšai,” prie jokių ap
linkybių nėra leistina, jeigu 
teisėjas nėra pamišęs?

Eidamas prie pabaigos, 
draugas autorius, nueina 
dar toliaus. Jis daleidžia, 
kad teisėjas išsitraukia iš 
kišeniaus revolverį, teismui 
einant ir meta savo motinai 
po kojų, sakydamas:

“Še jums įrankis; sušau- 
dyk dabar mane, pribaigk 
mane.”

Čia jau, draugas autorius, 
užmiršęs teisėjo pareigas, 
perdaug užsikarščiuoja ir 
išeina į lankas. Jis dalei
džia teisėjui sakyti teisma-

'naudojimo, kokis buvo pir
ma, tik su ta išimčia, kad 
neteko savo veiklaus ir rim-; 
to darbuotojo — senio Mali-' 
nausko.

Tačiaus už tai negalima į 
kaltinti draugo Maptūno. 
Tos klaidos pas jį, kaipo pir
muose bandymuose, įvyko 
nesužiniai ir mes visi pada
rome daug nesužinių klaidų 
savo kūriniuose, nepaisant, 
kaip senai mes būtume toje 
literatūros šakoj dirbę. To
dėl kritika visiems mums 
yra reikalinga ir mes priva
lome vieni antrų veikalus 
kritikuoti. Kritika mokina 
mus, kritika taiso mūsų kū
rinius ir per kritiką tyrėja 
mūsų literatūra.

Todėl, linkęs esu manyti, 
kad ir draugas Maptūnas 
nenupuls energijoj del šios 
mano peržvalgos ir jo atei
ties kūriniai išeis su mažiau 
klaidų ir tobulesni.

Senas Vincas.

sublimatu {apsinuodijoApsinuodino Prostitutė sublimatu (Apsinuodijo
Kaunas.— Policijos žinios stitutė Marę VankroŠai 

praneša, kad antradienio Padėta ligoninėn. Gyd 
vakare Nemuno g-vėj 7 nr. jas manąs, kad ji nemir

EKSKURSIJA Į SOVIETU SĄJUNGĄ
Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draugai 
darbininkai? ’

musų gene;olų, diaugu bimanu Januliu persimainymą sargų ant Hemo. Ir kada « net nusiplesti teisėjo plos- 
S°Va ii^lTd rušsėio 1908 m Vakare atčJ'° mūsų sarSas užimti vietų, tai pirma- ęių, bei keturkampę kepurę va, n 11 a. rugsėjo iuuc> m. vaKaie . .umvhu mikn cormii ir suminti įuos no savo ko-

GREAT NECK, N. Y.
ir suminti juos po savo ko
jomis! Tai jau perdaug.

TT. , . . , v. Nors čion teisėjas norėta
—Viskas gerai, bet kažin delei kokios padarytiAarštu bolševiku, 

priežasties karveliai buvo išskridę nuo vir-. įet per autoriaus įsikarščia- 
šaus, ar nereiktų užlipti ant viršutinių lu-|vjmą jr neapsižiūrėjimą — 

išėjo visai priešingai. Išėjo 
Bet mūsų sargas atsakė, turbūt pelė- ne kaįp0 rimtas teisėjas, bet 

minučių turime leistis nuo viršutinių lubų da karvelius pabaidė, o gal taip sau mė- kaipo lietuviškos susaidęs 
supykęs, ant Jurgio, ar 
Baltraus, sekretorius: tren
kė knygas, nusiplėšė nuo at-

po patikrinimo ’ įvyksta kritiškiausia lau-1^perduodamas sargybą mūsų sargui,
kiamoji valanda, nes išmušė laukiamoji 
liuosybės valanda, prie kurios taip ilgai 
buvo rengtasi.

Po patikrinimo mes pranešame visiems 
draugams kaliniams, kurių iš viso buvo 27 bų ir pažiūrėti, begu viskas ten gerai? 
kameroje, kad šią naktį, kaip 12 vai. 15 . .
1 *• * • 

žemyn, nes tai yra ta naktis, kurią pade-.nulio šviesoje jie sumanė palekioti.
Mūsų sargas įtikino pirmesnįjį ir nie

kas nėjo ant viršaus pažiūrėti. Ir mūsų į

išėjo visai priešingai. Išėjo

dame ant svarstyklių savo gyvenime. Ka-i 
meroje užvirė darbas: vieni draugai išė
mė įrankius, bet pirma negu eiti prie lu
bų pjovimo, reikia nuimti nuo lubų tinka- 
vonė, kurią imant kyla debesiai dulkių. 
Todėl, kad būtų mažiau dulkių, tinkavonė 
pirmiau suvilgoma karštu vandeniu, nes 
mes, kurie žinojome, kad įvyks pabėgimas 
atsinešėme karšto vandens iš virtuvės prieš 
patikrinimą ^neva arbatai. Kiti draugai 
pradėjo pjaustyti ir draskyti paklodes 
(marškas), ant kurių gulėdavome ir vyti ’

draugai, nulipę nuo viršaus, pranešė, kad dapo susaidęs ^kukardą, su-
visi pavojai praėjo ir dabar jau yra pato
giausias laikas visiems lysti pro skylę ant 
viršaus. Ir mes visi 18 kalinių sulipome 
ant viršutinių lubų ir išlengvo priropoję 
prie lango, per kurį išlindę leisimės 
myn, išlengvo užrišome dvi virves už 
go gegnių.

Dabar tik laukėme, kada sargas

mynė ją ir rėžia bolševikiš-

Kovo 17 d. įvyko prakalbos, 
kurias surengė vietos draugi
jos ir kuopos bendromis jėgo
mis. Prakalbos pavyko ir da-! 
vė geras pasekmes. Veikiau-' 
šiai dar pirmu sykiu šioj ko-: 
lonijoj tiek daug publikos su
sirinko. Už tai priklauso gar
bė vietos draugijoms ir kuo
poms, kurios prisidėjo prie šio 
prakilnaus darbo. Prakalbas 
surengti buvo atsiuntusios sa
vo atstovus šios d-jos ir kuo
pos: Šv. Pranciškaus, L. Sūnų 
ir Dukterų Draugystė, A. L. D. 
L. D. 72 kuopa, L. D. S. A.1 V. v i T • I •L7’ ' . KJ. Al.ką spycių švento Jurgio pa-|64 kuopa> T. D. A. 48 kuopa,

ze- 
sto-

rapijos pobažnytiniame skie
pe.

Teisėjas, drauge Map tū
nai, tik staiga sumišęs prie

Priešfašistinis Komitetas ir 
Amerikos Komunistų Partijos 
L. F. skyrius. Susirinkę atsto
vai nutarė kalbėtoju .kviesti 
drg. Mizara ir vieną moterį,

Ar negražu bus matyti teatru^, muziejus, knygy
nus ir mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klasei 
kaipo apšvietos įmonės?

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkeiius, darbininkų valdo
mus, darbininkų vedamus ir duodančius naudą darbininkų 
klasei.

PAMATYKITE RAUDONĄJA ARMIJA, KURI GINA 
PROLETARINES REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS
$303 IŠ NEW YORKO J MASKVĄ IR ATGAL 

“Laisvė” nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietų Sąjungą. 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios vaoęti 
su “Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir vadą eks
kursijai, kuris nuveš į Maskvą, kartu su ekskursantais 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje ir 
kartu sugrįš į Jungtines Valstijas. Kelionės kaštai į abi 
pusi $303. Čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas 
ir Sovietų Sąjungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Są
jungoje pasfdengs patys ekskursantai. Ekskursijos laiką 
mes skiriame 30 dienų Sovietų Sąjungoj. Bet norėdami 
ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės pa
būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais.
Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės, 
kultūros,, darbininkų poilsio vietas ir aplankyti lietuviu, 
kolonijas Baltgudijoje ir kitur.,.- Kartu su savim twąės 
vadą, kuris viską išaiškins lietuvių kalboje.
UŽSIREGISTRUOKITE IKI BALANDŽIO 15 DIENAI
Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvės” 
administracija nori žinoti, ar daug rasis norinčių važiuoti 
su ekskursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašome 
norinčių važiuoti tuojau užsiregistruoti. Nesiųskite pini
gų pirma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykite že
miau paduotą aplikaciją; iškirpkite ją ir prisiųskite 
“Laisvei” iki 1 d. balandžio šių metų.

pa- 
dvi po 125 pėdas ilgio virves, su kurio- duos ženklą, kad jau leistis žemyn (mūsų 
mis turėsimefhuo septinto augšto nusileisti buvo sutarta su sargu1 taip, kada jis var
ant kalėjimo’kiemo. Dar kiti dirbo iš vir- nos balsu ’suknarks sykį,‘tai rėngtis, bet 
yių kopėčias. Kopėčiomis turėsime per- kada kitą sykį, tada leistis), žinoma, mū- 
lipti per augštą kalėjimo tvorą (sieną), sų buVo priimta visi mažmožiai atsargumo. 
Kiti su plieninėmis pielomis pj’auna geleži-1 Mums truputį palaukus; užgirdome 
mus retežius, kuriais buvo sukaustytos jų sargą sykį suknarkiant. Laukiame kito, 
k?j.os.’ Par kiti draugai su geležiniais re- ngfa. Reiškia, pavojus. Užgirdome,
teziais (kandolais) permainomis esti P^-kas ten kur kalba. Tylime, kaip negyvi, 
huosuojami nuo darbo ir marsuoja po^ ka- peį jr vgI pasigirdo “varnos balsas”, 
merą, darydami didelį žvangėjimą ir cers- Laukiame antro sykio. Greit sukrankė ir 
kejnną su pančiais ant kojų, kad padaryti an^r^ sykį, ir mes žaibo’ greitumu išmetė- 

ir kad savo didesniu bildesiu me per ]angą dvi virves. Tuojaus nusilei- 
apgaleti visas tas kameroje siugzdejimas, ję žemyn, keturi draugai, (kurie buvo ap- 
kuris darėsi šiame prisirengimo darbe.! sįgįnklavę su peilinis) atsistojo prie dviejų 
Žodzm, kamera virto tikra dirbtuve, ku- .kalėjimo kampų ir jeigu sykiais ateitų di- 

ziurnas, ar kas kitas, jie turėjo jam duoti 
persergėjimą, kad tylėtų, o jei ne, tai gra
syti su peiliu, kad būsi nužudytas, jeigu 
suriksi. (Buvo galima į kalėjimą įnešti ir 
brauningų, bet mes nenorėjome, nes mūsų 
draugų buvo tokių karštuolių, kuriems pa
davus brauningus,'ir jei laike pabėgimo 
ant jų užpultų sargyba, tai jie šaudysis 

ipatol, pakol patys nekris, arba neiššaudys 
^sargus. O mes, kiti draugai, kaip jau bu- v v • Vi . V I • I

rioje buvo kalama laisvė. Kai kurie drau-1 
gai per durų langelius vaktavo kiekvieną! 
žingsnį ir pasijudinimą sargų, esančių ko- 
ridoryj. Devintą valandą vakare virvės 
nusileidimui ir kopėčios buvo gatavos ir 
išbandytos ar užtektinai yra stiprios, kad 
laike nusileidimo nenutruktų. Bet nugrę- 
žimas ir išėmimas lubų daug vargo ir rū
pesčio mums pridarė. Nes, nuėmus tinka- 
vonę ir nugręžus lubas, paskiau su peiliais i 
tarpe grąžto skylių nupjovus, pasirodė.1 
kad tų medinių lubų buvo vienas sprindis per iavonus tokių pat vergų darbininkų, 
storumo. , ... 'kurie už mažą duonos kąsnelį vaktavo

Bet koks mūsų visų buvo nusiminimas, mus> gauti sau iiuosybę). 
kada, išėmus medines lubas, pasirodė ant 
tų medžio lentų, užmūrytos antros lubos Nusileidus tiems keturiems draugams 
iš plytų! Ir jau buvome pametę viltį išeiti n; užėmus strategines pozicijas, pradėjome 
ir visas darbas žuvo, nes tie draugai, ku-: vienas paskui kitą leistis. Kadangi leido
me išėmė medines lubas nuo pečiaus nuli- mgs septinto augšto,, o kiekvieno augšto 
po ir pasakė, kad jie nežino, kas dabar rei-; lesioje e^jję> mums piįsie-
f. , .. , t , .'jo leistis per langus sesių kamerų, pripil
ki daryti.^ Bet .greitu atsirado du draugai kaliniais. Aš nežinau, ar kiti draugai 
mūrininkai, kurie paėmė įrankius, užlipo, patemijo, ką darė kaliniai tų kamerų, per 
ant pečiaus ir vienuoliktą valandą mūrinė-, kurių langus mes važiavome žemyn, bet aš 
se lubose buvo skylė padaryta. Ant mūri- ] tai išlengvo laisdamasis žvilgterėjau per 
nių lubų, dar pasirodė trečios, medinės lu-, lanS^ i kiekvieną kamerą ir mačiau,, kaip 
bos, kurios buvo su grąžtais nugrąžytos ir kaliniai gulėdami ant narų - _
11 vai. 45 min. naktį skylė buvo gatava.

Kada laisvės vartai buvo atviri, mes an^ 
pirma negu išeisime, ant narų sutaisėme 
ir išpurenome šienikus, ant kurių gulėda
vome ir apklojome užklodais. Lempas ap- 
statėme knygomis taip, kad kameroje pa
sidarė tikra prieblanda ir kada sargas pa
žiūri per langelį, tai jam matosi, kad tik
rai visi kaliniai sugulę.

Dalis kalinių išlindo per skylę ant davikas, j eigų tik susekamas, esti nuteisia- 
viršaus apžiūrėti pozicijas. Atėjo lygiai n}as mirties ir nužudomas. 7---- --
12 vai. nakties. Koridoriuj persimainė

tokio akto gali.. dasileisti, bet negavus kalbėtojos moters, 
bet ir tai policija neduos | prisiėjo pasitenkinti vienu kal- 
jam taip toli nueiti. Gi drau- bėtoju.
gas autorius perstato jį ne- bėjo apie Pietų Ameriką ir 

• V • * l.i 1 1 • • 1 i X/* 1 • J • T T

Draugas Mizara kai-

pamišusiu, bet darbininkų 
vądu, bolševiku, pasižadėju
siu kovoti prieš skriaudas, 
prieš kapitalistinį supuvi
mą, bet tuom patim kartu— 
viso labo tik karštakošiu.

Jau šių dienų progresyvių 
draugijų sekretoriai bei pir
mininkai taip kvailai nepa
sielgia: Nemėto knygas, nė i Draugystės atstovas 
draugijos ženklelius nemina S mui prakalbų.

ten gyvenančiais lietuvius. Ka
dangi tą vakarą pasitaikė bū
ti/draugui Abekui, tai jis bu
vo (pakviestas pasakyti keletą 
žodžių apie bėgančius reika
lus. Visi pu tuomi sutiko. Bet 
vienas žmogus, palei duris, 
pradėjo save garsinti visokiais 
žodžiais. Paskui patirta, kad 
ten buvo Šv. Pranciškaus 

i surengi- 
Reikia fcasa- 

po kojomis, bet priduoda sa-. kyti, kad tokie atstovai drau- 
vo reziganacijas, jeigu jiems ; R’ystei garbės nedaro, bet ją 
kas nepatinka. Tuo labiaus, 'zemina žmonių akyse. į 
teisėjas, panašiomis taisyk-L Po drau^° i^aros praka- 
i- • \ .-i -i ’i i 1 bai buvo renkamos aukoslenus,, ne tik privalo,-betiP,Wašistiniam Komitetui. 
n‘ turi vaduotis,.o ne lauzy-, Aukojo sekami. ,
ti, draskyti, mindžioti po j Sauseris, A. Velikienė ir Ba- 
kojomis. .Jranauskas po $1; O. Stadulie-

nė, Tetenienė, Baranauskienė, 
Pusčius, Povilaitis, Žiurlis, J. 
Elekasas ir S. Petkienė po 50 
centų. Viso su smulkiomis 
surinkta $12.20. Rengimo pra-

Idėjinis žvilgius
Pažvelgus idėjiniu žvilgs

niu į drg. Maptūno apysaką
tnaiosi, kad is autoiiaus pu- ica]bų komitetas taria širdin- 

, vn šno-ąnimi npnnrpinnm norypncrH <S^S 3UV0 .S, didelės pa-1 ga agju visiems aukotojams, i.VO augsciau lasyta, nenoiejome pei žengti stangos, išlaikyti visą apy-i k. L.

į ir pasirėmę 
viena ranka su kita ranka mosykavo ir su

, davė mums geriausius 
linkėjimus mūsų kelionėje. Bet nei vienas 
burnos neatidarė, nes sušukimas bei iš
tarimas žodžio gali atkreipti atydą sargų. 
O visuose Rusijos kalėjimuose tarpe kri
minalistinių kalinių buvo amžiais išsidir
bęs savitarpinis įstatymas, kad už išdavys
tę arba periškadijimą kaliniui pabėgti, iš-

, Todėl ir 
tie visi kaliniai, atsisveikindami su mumis,

sargai, naujai užėmęs vietą sargas Petro- stengėsi nepakenkti mūsų pabėgimui, 
vas su dideliais batais atklambino prie mū- (Tąsa bus)

saką raudonose gijose* Bet,; 
su apgailestavimu, turime | 
pasakyti, kad pabaigoj au
dimo, tos raudonos gijos su- 
sinarplioja ir jų visai nelie
ka. Apysakos pabaiga, la
bai artimai priglausta prie 
amerikoniškų judžių — buč
kis ir taškas. ,

Darbininkams jokios vil
ties nelieka. Nes Malinaus
kas, kuris ir kalėjimą gavo 
už organizavimą angliaka-l 
siu ir papirkti savęs nedasi- 
leido, nueina į šiltus rūmus 
pas kapitalistą savo sūnų 
Henriką, papranta, kad tar
nai apie jį tupinėtų ir ding
sta nuo darbininkiškos plat
formos.

Gi naujasai už darbininkų 
reikalus “kovotojas,” Jonas 
Malinauskas ' (augintinis), 
einąs pas darbininkus, ko
vot prieš supuvusį surėdy
mą, perstatytas ne kaipo 
rimtas žmogus, mokslą pa
siekęs advokatas, bet kaipo 
su nevįsais savo galvoje na
mie — karštakošis. Darbi
ninkams nieko nelieka, 
apart to paties vargo ir iš-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų,, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronaB ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigydc o ■ 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis / yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą*

Klauskite pas «aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Deksnis Ointment Co, 
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedelioinis nuo 9;80 iki 

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32,, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE

Į WILKES-BARRE, PA.

Aš sutinku važiuoti su “Laisves” organizuojama ekskursija į So
vietų Sąjungą, kuri rengiama pradžioj birželio mėnesio, 1929 metų.

./Vardas -------------------------- ---------------------------------------

Antrašas _______________________ -—~--------------------

Miestas __________________ -______________________— '

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne________________ tu- **
Išpildę iškirpkite ir tuojaus prisiųskite:

“LAISVĖ,” 46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Greenpoint 9632 i

K. M. S. '
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą. U

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.x
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Kurių Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų ,.

Vidurys vien tik iš importdotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi- ir 
per paštą išsiuntinSjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Wiai Gaunama 
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laikraštyje užimti.
Petras Montellietis.

T
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SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkais

Kadangi del mirties T. 
Paukščio, S. L. A. centro iždi
ninko, liepos 29, 1928 m., rei
kėjo užpildyti tą vietą kitu 
žmogumi S. L. A. Pildomojoj

ją,” keturių veiksnių teatrą.
Lošimas prasidės 

7:30 vai. vakare.

Parašyta, kad Jurgis Kli- 
prigulėjo prie Roko

navičius $8; K. DzeVečka $2; žavis jai pagelbsti. Drg. A. 
po $1 aukojo: E. Butkus, V. Butinavičius iš Gilberton, Pa., 
Katinas, J. Tamavičius, J. Ba- nors ir mažesnėj lietuvių ko-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”

ill VJ CL U uaiOVUo liuill. V*-x

apie šios ypatos veiklumą, tat Perimais, juokų skyrium ir anglų1 .. v v. . , , kalbos skyrium. Djdfll’A famatA nonėra reikalo čia dabar kalbėti, mažiau 32 puslapių.

> 
4>
\ >

>
<I>

“TARPININKAS,”
W. Broadway, So. Boston, Mass.

Leidėjas
Aj J. KUPSTIS

< >

<
o

iždininką nuskyrė, 
būtnent, laikiniu iždininku

merikos, Cliffside irgi neat- Frackville, Pa., < 
"L , didelį būrį žmonių,

FYTRAI L3ike bedarbes pirties kaina nupiginta iki rn LiAllUl* jjuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Jv UCulų
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

• LAPUOTOS 1ŠS1PĖRIMU1 VANTOS VELTUI

Pirmadienis, .Balandi 1/^1929 Puslapis Penktas

KIEK PINIGŲ LIETUVOJ 
IŠLEIDŽIAMA DŪMAIS

Kilogramų 
.. 773,000 
.... 874,800 
.. 915,600 
.. 1,074,000

Polemika ir Kritika
v

pri- na.
(tai
pui-

kurias ir pati publika atsime- 
Lyros Choras išsimokino 

naujų dainų, o ir tų operečių 
žąvėjančių arijų dar neužmir
šo. Šiose prakalbose Lyros 
Choras puikiai sudainuos. Ly-

WORCESTER, MASS.

žįstate proletarišką draugin
gumą? Juk draugiškumas su- 
sipratusiems rankpelniams yra 
labai naudingas, gelbstintis 
vest į vienybę. Jei gerb. kores
pondentas pastudijuosit virš- 
minėtus klausimus, tai tokios 
rūšies užmetimų' nedarysit.

Gerb. korespondentas, baig
damas savo polemiką, dar pri
dūrė : “Tolesnių polemikų ne
vesiu, kol ‘Mylimas Draugas’ 
neišlys iš po slapyvardžio, nes 
įdomu matyti, iš kur tas sve
tys.”

šis išsireiškimas mane labai 
'stebina. “Štai “Laisvės” num. 
48 gerb. korespondentas savo
je pastaboje apvainikavo ypa
tų Mylimo Draugo “vainiku” 
(vardu), bet “Laisvės” num. 
63 jau pats įdomauja, nežio- 
no, kam tą» vainiką uždėjo. . .

Jei vesit polemiką su manim, 
tai linkiu pacituoti iš rašinėlio 

I “Kelionės Įspūdžiai iš Wor
cester, Mass.” Malonėkite ne
maišyti R. R. korespondencijos 
prie mano braižinio. Draugiš- 

i ką polemiką ir puolančią, į kri
tiką myliu vesti, todėl čia ir 
duodu faktišką atsakymą, sy
kiu apgailestaudamas brangią 
vietą

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Toli gyvendamas negaliu 
susitikti veidas į veidą, todėl 
esu priverstas duoti aiškų at-

kūnas ir M. Mažeika. Išviso nom, kad pereitą sezoną Ly- 
“Vilniai” pasiųsta $15. iros Choras pastatė dvi opere-

Tie cliffsidiečiai, kurie dar Į tęs—“Sylvia” ir “Grigutis,” 
neaukojo, veikiausia, vėliaus kurias puikiai atvaizdino, apie 
paaukos.

Čia prie progos noriu 
minti, kad 7 d. balandžio 
bus nedėldienis) įvyksta
kus balius N. Carrello svetai
nėj. Balių rengia bendromis 
spėkomis darbiečių kuopa ir 
A. L. D. Susivienijimo 69 kuo
pa. Bus puiki Retikevičiaus 
muzika.

Į šį balių rengiasi pribūti, i Mačiūtė-Jackevičienė. 
kaip teko girdėti, 
Jersey City, Yonkerso, Pater- 
sono, Passaic’o ir Maywoodo.

Kiek.,cliffsidiečiai daro pa
rengimų ir kiek padaro pini
go,

ros Choras stiprėja, nes daug sakymą per laikraštį.
T. D. A. 13 kuopos kores

pondentas “Laisvės” num. 63, 
y. rašydamas polemiką ir kriti

ką, sako: “Raudonosios Ro
žės kritiškai apie kuopą apra-

gražaus jaunimo atėjo, o prie 
to, sugrįžo ir senosios daini- 

Ininkės—M. Vaidžiulienė i
Lyros 

svečių iš i Choras eina geryn ir geryn.
Per L. D. S. A. 10 kuopos turėjau tiesą pastebėti, 

susirinkimą “Vilnies” pagelbaiHca(^ svečiai korespondentai 
aukojo šie draugai po dole-į vengtų klaidų, puolančių į kri- 
rį: Gegžna, A. Liaudanskas, i1’ užtai,. Laisvės 54 
A. Bakšys, J. Vaitkus, Mase- num- ‘Mylimas Draugas’ išpei- 
konis ir Puodis; po 50c: A.:zu°ja mane. čia del aisku- 
Petkus, A. Krištaponis ir Bal-Jmo turiu ve ką pasakyti. Nei 
čauskienė. Viso $7.50. Mylimas Draugas, nei aš nie-

Per Lyros Choro susirinki- neturim prieš gerb. kores- 
Vilniai” po 50c: pondento padarytą pastabą |

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Esamomis valdžios įstai
gose žiniomis, Lietuvoje su
vartota akcizuoto tabako:
Metais
1925 .
1926 .
1927 .
1928 .

Čia įeina tik tas vietinis 
ir užsieninis tabakas, už ku
rį imta akcizo mokestis, o 
kiek surūkyta naminio, ku
rio pasigamina patys rūky
tojai.

Akcizo mokestis už taba
ką gavo tokias pajamas:

Litų
. 11,200,000
. 12,265,000 
. 12,381,000 
.' 13,696,000

Tai tiek davė valstybei, o 
'$iek dūmais , supūtė į kapi- ■ 
talistų-fabrikantų kišenių— 
nebesuskaitysi.

Vertėtų žmonėms susipra- : 
sti ir tuos milionus pavers- ; 
ti geresniems tikslams.

Trumpickis.

TELEFONAI:
Keystone_____ _______ Main
Bell_______________ _—Oregon

9669
5136

tai, paprastai, išaukoja.
Draugas.

SHENANDOAH, PA.
Mylimas Draugas, nei 'aš nie- Labai Parankus Kišeninis

LIETU VIŠKAI-ANGLIŠKAS
Bell Phone, Poplar 7545

1926;.
„1927 .
$1928 .

Padėka Drg. E. Mandell

Draugas E. Mandell, gyve
nantis 1553 N. Hoyne Avė., 
Chicago, prisiuntė ir paauko
jo kuriančiam Toronto Lietu
vių Jaunimo Kuopelės knygy
nui 21 knygą. Visos knygos 
geros vertės. Už tai širdingai 
dėkui.

T. L. J. K lės Valdyba.

“Blinda—Svieto Lygintojas”
Kas buvo Blinda, kuris no

rėjo svietą sulyginti, ir kaip? 
Gal didelius žmones sutrum
pinti, o mažus pailginti ? O 
gal turtuolius sulyginti su 
biedniokais? ši paslaptis iš
siaiškins balandžio 13 d., High 
School Auditorium. Visi pa-' 
sižymėkite tą svarbią dieną sa-' 
vo kalendoriuje, kad nepamir-Į 
štumėte.

Praeitą žiemą Blinda šeimi
ninkavo Wilkes-Barre, Pa. Vi
siems lietuviams labai patiko 
vaizdas 
įvykęs Lietuvoj, 
Blindos gyvenimą ir jo dar 
buotę. 
Gabiausi Wilkes-Barre akto- 
riai-mėgėjai šauniai vaidino-’ 
lošė. Shenandoahriečiai, suži
noję, kad wilkes-barriečiai su-' 
tinka atvažiuoti pas mus, A. 
L. D. L. D. 17 kuopos nariai 
nutarė pasinaudoti proga. Tai- 

bus pas mus. Vi-Į

mą aukojo 
Rudavičius,
po 25c: Lipčius ir 
Viso bus pasiųsta 
$9.50.

Nakutis; j 
Terozas. I

“Vilniai
l. J. S.

S. L. A. 57 KUOPOS
REZOLIUCIJA CENTRO

IŽDININKO REIKALE

. ... V M A* V, K VZA* A KZ J J

netolimos praeities, Taryboj •
perstatantis i Kadangi S. L. A. konstitu- 

- cija aiškiai pasako, kas tokia- 
lai puikus teatias. me atsitikime turi pirmenybę, 

būtent, paskutiniuose rinki- 
tV’jmuose antras kandidatas, ga- 
zl" vęs daugiausia balsų;

Kadangi J. J. Gerdauskas 
kaip tik ir yra tuomi kandida
tu, kuris paskutiniuose rinki- 

, ,, , T_. imuose gavo per*narių referen-
:gi • Blinda bus pas mus. Vi- j (]uma 3,662 balsu ir seime 136 
S! vietos ir apielinkių mieste-:delegaty balsus;.

ihų lietuvutl, nepraleiskite sios I q kadangį Pildomoji Tary-
111 V11 PA O’UI D TY1 PI T.VT.l I PI. • i m t-a i v v • • i • •puikios progos pamatyti tą nuo rp. Paukščio mirties jau 

garsų “Blindą—svieto lyginto- net antrą
•. . būtnent, ............

lygiai paskyre s. Gegužį, kuris yra 
Įžanga 50c, g prezidentas, ir lapkri- 

.v!čio 12 ir 13 d., 1928, savo su- 
,1S važiavime paskyrė į iždininko

Cliffsidiečiai, kaip papras
tai, visuomet pasirodo gerai su 
aukomis. Priešams įsigeidus 
suuhikinti “Vilnį,” kuomet;75c ir $1; vaikams 15c.~

adėjo aukos plaukti iš visosDraugė Bacvinkienė ...... .. t ........
’ organizuoja,vįetą K/Gugį; kadangi pildp-i

didelį būrį žmonių, iškalno j mojį Taryba, atmesdama J. J.
“Vilniai” aukojo: K. Stepo- pardavinėdama tikietus, o drg. Qerdauska, kuris turi teisėtą

jaučiasi g&taV aM nugaros

Reumatizmui 
kankinant

Jonijoj gyvena, bet draugams 
Bacvinkienei ir žaviui nema
no pasiduoti. Ką mano ir 
veikia kitų kolonijų draugai— 
parašysiu vėliau.

Rimbas. ‘

KURI i 
GEL5STI 

Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 

^gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL

Dešimts Dienų, Ką Sukratė 
Pasaulį’’

Nuo kovo 25 d. čia pradėjo 
rodyti Sovkino studijos pa
veikslą “Ten Days That Shook 
the World,” The Little Theatre, 
ant Market St., ties 22 gatve, 
šį veikalą ilgai rodė New Yor
ke, apie kurį “Laisvėj” buvo 
rašyta.

Norff cenzūra apkapojo tą 
veikalą, bet philadelphiečiai 
nepraleiskite šios progos, ma- 
tykit tą veikalą. Pamatysit, 
kaip caro sostas-griūva ir pa
matysit, kaip Kerenskis demo
kratijos bačkoj ritasi paskui 
carą.

čia labai žingeidu, kaip 
proletarinės revoliucijos tech
nika rengės sudaužyt buržua
ziją, kuri norėjo persiorgani- 
zuot ir vėl smaugt darbo žmo- 

i nes. Tai yra geriausias vei- 
! kalas, ką esu matęs. Papras
tai šitame teatre rodo impor- 
tuętus paveikslus po Į dvi sa- 

jvaites. Gi šį veikalą rodys 
i dar 6 d. balandžio, kada bus 
priešfašistipio komiteto vaka
rienė. Eastoniečiai, riversidie- 
čiai, gibbstoniečiai, chesterie- 
čiai ir camdeniečiai, pasinau
dokite proga. Po pietų (suba- 
toj) pamatysite judį, o paskui 
traukit į vakarienę ir balių.

Vakarienėj bus svečių ir iš 
Brooklyno. Ant rytojaus kal
bės drg. R. Mizara apie Pietų 
Ameriką, 'Lietuvių Tautiškoj 

(Svetainėj, Moyamensirig Avė., 
2 vai. po pietų.

Taipgi dainuos mūsų pagar
sėjęs Lyros ‘Choras. Visi ži-

pirmenybę prie S. L. A. iždi
ninko vietos, apšaukė, būk J. 
J. Gerdauskas esąs nekompe- 
tentiškas ir nekvalifikuotas 
baigti T. Paukščio iždininkys- 
tės terminą;

Kadangi Pildomoji Taryba 
savo protokole, tilpusiame mū
sų organe .“Tėvynėj,” nepa
duoda jokių faktų įrodymui! 
J. J. Gerdausko nekvalifikaci-į 
jai;

Ir kadangi ta pati Pildomo
ji Taryba rado J. J. Gerdaus- 
ką pakankamai kvalifikuotą 
ir tinkamą statyti savo kan
didatūrą rinkimuse narių re
ferendume, ir kadangi jo kan
didatūra buvo seimo delegatų 
perbžtlsuota ir tuomi patvirtin-; 
ta, tat savaime aišku, kad J. i“.'... 
J. Gerdauskas yra pilnai kom- 
petentiškas ir kvalifikuotas — 
užimti centro iždininko vietą, J/ 
taip kaip ir T. Paukštis kad 

įbuvp. .< į
Todėl S. L. A. 57 kuopos 

nariai skaitlingame ir regulia
riame mėnesiniame susirinki
me, laikytame vasario 3, 1929 
m., Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St., Worcester,- visapu
siškai apkalbėję Pildomosios 
Tarybos elgesį viršminėtame 
klausime, atranda, kad Pildo
moji Taryba tik partyviškais 
išrokavimais Vaduodamas! taip ( 
galėjo pasielgti. j

O kadangi S. L. A. yra sa
vitarpinės pašelpos ir apdrau- 
dos organizacija ir kadangi 
sulyg S. L. A?konstitucijos na
riai, nežiūrint kokių pakraipų 
ir įsitikinimų, turi lygias tei-1 
sės,—

Todėl susirinkimas vienbal
siai nutarė išnešti neužsiganė- 
dinimo rezoliuciją prieš Pil
domosios Ta/ybos tokį elgesį 
ir laužymą S. L. A. konstitu- 

1 cijos.
Taipgi nutarta rezoliucijos 

kopijas pasiųsti S. L. A. Pildo-- 
majai Tarybai ir spaudai.

Rezoliucijos Komisija:
L. F. Budriūte, 
D. ; G. Jusius, 
S. Steponavičius.

Raudonajai Rožei. Jei R. R. 
| neturi faktų paremti savo va
isytą korespondenciją bei “at
isakė” tylėjimu į jūsų darytą 
’jai užmetimą, tas reiškia—jūs 
pasakėte teisybę. Nuo savęs 
linkiu daugiau tokių pastabų...

Pagaliaus, korespondentas 
vėl sako: “Pažymėjau kaipo 
faktą, kad Raudonoji Rožė, 
kaip ir Montellietis...” Na, 
jau čia, gerb. korespondentas, 
neatsižvelgdamas į teisingą 
rašinėlį ir klaidingą korespon
denciją, stengiasi Montellietį Klaidu atataisimas Laisves 
sujungti su Raudona Rože. į 69 ir 71 parašyta kad Povilas 
Vadinasi, jei R. R. rašyta ži-1 Jančis nuveštas ligoninėn nu- 
nia yra puolanti į kritiką, o,mirė. O turi būti teip. Nuve- 
Montelliečio briežti kelionės žie ligoninėn numirtu dar te- 
įšpūdžiai iš Worcester Mass., bėra gyvas nenumirė 
yra paremti faktais, tai kam 
dar Montellietį sodinti į kri- maitis 
tiška puolantį suolą? Mano idraugyjos, o turi būti prigulė- 
rašinėlis buvo naudingas del , j0 prie Baltromiejaus draugy- 
darbininkų, tik proletarų prie j jos. 
šam nemalonus... Ten palie-j 
čiau keletą svarbių nuotikių, 
liečiančiu darbininkiška veiki
mą. Dar svaidžiau užsipelny
tą juodą dėmę darbiečių prie
šų D. Gal gerb. koresponden
tas ta “dėmę” vadina vaini
ku?

Taip jau tenai priminiau 
apie susįpratusio darbininko 
draugiškumą. Bet apie tos 
ypatos veikimą pats gerb. ko
respondentas, rašydamas “Lai- 

“j” apie T. D. A. 13 kuopos 
parengimą, pasakė: Pirminin
kavo H. Stankus. Vadinas, 
drg. H. Stankus’ sykiu veikia 
su T. D. A. 13. kuopos kores
pondentu bei draugais. .• Aš, 
pateisindamas savo rašinėlį, 
pažymėjau “Laisvės” num. 64

Dar gerb. korespondentas 
rašo: “Nebent kad pietus ga
vo pavalgyti, iš ko draugam ir 
labelnam veikimui nei šilta, nei 
šalta.” šis sakinys be jokio 
svarstymo yra pasakytas ir 
verčia mane statyti klausimą: 
Ar gerb. korespondentas gerai 
pažįstate darbininkišką gyve
nimą ? Ar galite užtikrinti; 
kad kiekvienas susipratęs dar- 

įbininkas visuomet gali turėti 
idel pietų skambučių kapitalis- 
jtiškoje . tvarkoje ? Ar pripa-

“ TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS IR i)AILĖS KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
40 Puslapiij, Didelio Formato 

“Tarpininkas” duoda $200.00 arba 
laivakortę į Lietuvą ir atgal dovanų. 
Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, MorgĮ- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatas skyrium, legališkais 
. ‘ ‘‘ j i
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 

_ Prenumerata 
metams $1.00, vienas numeris 10^c; 
užsienyje—metams $1.50, pavienis 
num. 15c. Užsirašykit sau ir ki
tiems. Sausio numery telpa labai 
puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. “Tar
pininkas” pagelbės jums apmokėti 
bilas. Įsigykit “Tarpininką” tuojau, 
tai sužinosit, kaip tą galima pada
ryti.

„“RAUDONASIS ARTOJAS” nuo naujų metų pradėjo eiti kas 
savaitė ir teikia savo skaitytojams dvigubai daugiau įvairiz svarbių 
žinių, negu pirma.-

. “RAUDONASIS ARTOJAS” yra vienintelis Sovietų ‘Sąjungoj 
lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug įvairių žinių iš lietuvių 
kolonijų gyvenimo. , ■

L

“RAUDONASIS ARTOJAS” teikia savo skaitytojams daug žinių 
iš politinio ir ekonominio Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” bendradarbiauja skaitlingas selkorų 
darbkorų, proletarinių rašytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir valstietis, kokiam jis pasaulio krašte 
nebūtų, skaitydamas “Raudonąjį Artoją” visuomet ras sau įvairiais i 
klausimais naudingų žinių, feljetonų ir eilių.

Amerikos darbininkai, užsiprenumeruodami sau “Raudonąjį Arto
ją,” tuo pačiu palaikys tamprius ryšius su Sovietų Sąjungos darbi
ninkais ir valstiečiais.

Užsisakyt metams Amerikoje ir šiaip užsienyj kainuoja 
' 2 doleriai, pusei metų—1 doleris

Užsakymus ir pinigus geriausiai siųst tiesiai “RAUDONOJO ARTO
JO” redakcijai piniginiais laiškais šuo adresu:

B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 45, red. gaz.
“RAUDONASIS ARTOJAS”

ir <
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c
“LAISVE”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

<■■>

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje Saulu
tes pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA 
yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių 
Idetėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių li< 

Lietuviškų, Bulgariškų,’’Homeopališkų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS < 
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: Juniper 9796

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK: ___________

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

Vardas ------------- --------
No___  ____St. or Ave.
Miestas State

AUTOS SCHOOL
PHONE, REGENT 2-177-0474 “Mokykla su Reputacija

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

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

RUSIŠKA ' PIRTIS TURKIŠKA

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties
Trys gariniai kambariai delėi i^sipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas 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
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VIETOS ŽINIOS
Kodėl Nenori Būt 
Prisiekusiais Teisėjais?

Laukiame įdomiausios 
Paskaitos
Dr. Kaškiaučiaus Atsakymas

Į drg. Jankūno, Literatūros 
Draugijos pirmos kuopos orga
nizatoriaus, pakvietimą ir už
klausimą, kokia tema Dr. J. 
J. Kaškiaučius sutiktų patiek
ti paskaitą, gauta sekamas 
laiškas nuo D)-. Kaškiaučiaus.

v Prisiekusiems teisėjams 
(džiūrimanams) iki šiol buvo 
mokama tiktai $3 į dieną. 
Daugiau uždirbantieji žmonės 

’> todėl visaip išsisukinėja nuo 
tos pareigos. Bet, iš antros 
pusės, randasi asmenų, netu
rinčių bei nepalaikančių dar
bo, kurie tik ir laukia, kadaiDrg. Jankūnas tikisi, kad Dr. 
bus pašaukti į prisiekusius tei-ĮKaškiaučius nepyks už-jo laiš- 
sejus. Teko patirti, jog‘ko 
Queens paviete apie teismus i skamba sekamai: 
jie nuolat sukinėjasi ir pakar
totinai tarnauja, kaipo prisie
kusieji teisėjai. Jie pažįstami 
advokatams ir juos lengva esą 
papirkti.

Kad geresni piliečiai nesi- 
šalintų nuo prisiekusiųjų tei
sėjų pareigos, todėl, S. A. 
Rudd, New Yorko miesto val
dybos narys, žada stengtis, 
kad Šios valstijos seimas Al
bany išleistų įstatymą, 
kurio prisiekusiam teisėjui 
tų mokama bent $5 vietoj 
bartinių $3.

dienė New Yorke liko suimti, 
kaipo trijulė, kuri suklastavo 
ir bankuose pinigais išsikeitė 
virš 150 falšyvų čekių. Pa
darius kratą pas Goldbergą, 
surasta du revolveriai, keli 
šimtai šovinių, beveik visų 
New Yorko bankų čekių blan- 
kos, daug vogtų money orde
rių ir čekių, kuriais buvo ki
tiems asmenims) siunčiami pi
nigai. Minėta trijulė, pasiro
do, vogė laiškus ypač , iš ma
dingų apartmentinių namų 
laiškinių dėžučių, jieškodami 
jose čekių, money orderių, in
surance (apdraudos) popierų 
ir tt. Farrellienė pastatyta 
po $30,000 kaucijos, o Gold- 
bergas kol kas laikomas ka
lėjime be jokios kaucijos.

Taigi tapo susirinkimas su- IšSIRANDAVOJA šviesus, apšildo
mas, su visais parankumais, kam

barys Richmond Hill daly j. Iki Ja
maica eleveiterio eiti virš 10 minutų 
ir iki Lefferts apie 5 minutos. 
Klauskite “Laisvės” raštinėj.

t 75-77

trukdytas; ir lokalo pirminin
kas, negalėdamas pakęsti to, 
leido žiūrėti į pereitų metų 
užrašų knygą. Pats “eksper
tas perkratė visą knygą perei
tų metų ir nerado jokio pana
šaus užrašo, kaip tas didelis 
ekspertas sakė.

J. StakvilevČius, 
Lokalo Korespondentas.

Bus Paskelbtas Visuotinas 
Kafeterijy Streikas

išspausdinimą.

Drg. J. Jankūnui.
Gerbiamas Drauge:—

Jūsų laišką gavau.
atvykti su paskaita sekmadie-j 
nį, balandžio (April) 7 d.,i 
kaip 2 po pietų, i “Laisvės” 
svetainę.

Tema bus apie nervų ligas, 
apie nervų išsėmimą. Ryšyje 
su šituo klausimu teks pagvil
denti visa eilė iškrypimų iš

Išsuko $5,000,000 su 
Prigavimais Šerais

Federalis teismas New-Yor
ke pripažino kaltais G. F. 
Shurtleffą, H. C. Lockę ir du 
kitus viršininkus vadinamos 
Canario Vario Kompanijos. 
Tai buvo prigavikiška kompa
nija, kurios beverčius šėrus 
pardavinėjo tie poneliai, iš- 
lieždami iš žmonių virš $5,- 
000,000. Bausmė žulikams 
dar nepaskirta.

Protestas ■ Prieš Gazolino 
Aptaksavimą

.sulig normalių higienos dėsnių. Teks 
bū- užsiminti ir apie alkoholizmą, 
da-|apie girtavimą.

Nervų išsėmimas yra labai 
paprastas liguistas apsireiški
mas. Taip dažnai jis pasitai
ko, jog nelabai kas tekreipia 
Į tai savo domesį. O tuo tar
pu šituo klausimu reikia būti
nai susidomėti. Juk nuo ner
vų energijos pastovumo pri
klauso gerbūvio laipsnis, kaip 
vieno žmogaus pavieniui, taip 
ir visuomenės abelnai. Svarbu 
yra mažinti nervų paliegimo 
nuotikiai, bet dar svarbiau jų 
vengti—dar svarbiau taip da
ryti, taip gyventi, kad išven
gus tos nelemtos katastrofos.

Sveika, mikli nervų sistema 
yra didžiausios svarbos daik
tas kaip 
aplamai.
platėliau 
sistemos 
mis, ypač kada ji pradeda šlu
buoti ir pergreit pavargsta, 
prilįsta. 1 ' ■ ■

Pačioje dalyko esmėje, per-

protui, taip ir kūnui 
Būtinai reikia kiek 
susipažinti su šitos 

normalėmis pareigo-

gjjitomobilių, . Pardavinėtojų 
New” York e šian

dien laikys susirinkimą, kacl ______ ~ ____
užprotestavus prieš mokesčius, j greitas pavargimas, pergreitas 
uždėtus po du centu ant kiek-h 
Vieno galiono gazolino, šitaip 
gazoliną aptaksuot nutarė pa
skutinis posėdis New Yorko 
Valstijos seimo. Gazolino mo
kesčiai duosią valstijai $24,- 
600,000 įplaukų į metus.

i Iš Kriaučių Mėnesinio
! Susirinkimo
j

Sutinku | Kovo 27 d. buvo kriaučių 54 
n rl I skyriaus mėnesinis susirinki

mas. Pirmininkas Jokūbas 
Šarkvietis atidarė susirinkimą 
ir, kaip paprastai, paskyrė po
rą maršalkų, reikalui prisiė
jus suskaityti balsavimo pa
sekmes.

Lokalo sekretorius V. Čer
niauskas perskaitė užrašus iš 
pereito susirinkimo, kurie li
ko priimti vienbalsiai. Taip
gi finansų sekretorius J. Kai
rys perskaitė įeigas ir išeigas 
mėnesio laiko; jo. raportas ir
gi priimtas.

Raportą iš Piki. ' 
davė V. Michelsonas; 
tas priimtas.

Išrinkta vienas narys į P. T.,
K. Grybas,7 į shop committee 
narius išrinktas drg. J. Stepo
naitis. .jį.)

Buvo laiškai prisiųsti, 
vienasynuoj Sirvydo, varde S.
L. A'.-y8 kuopos, o antras nuo 
Didž. New Yorko Darbinin
kiškų Draugijų Sąryšio, kuris

prie Pirmos 
Lo- 

priėmė abudu laiškus, 
likosi palikti apsvarsty- 
Laiškąs nuo Sirvydo, 

38 kuopos, su tikietais, 
radio;

Amalgameitų Maisto Darbi
ninkų Unija ruošiasi netolimoj 
ateityj paskelbt visuotiną 
New Yorko kafeterijų strei
ką, kad priverst savininkus 
pagerint nežmoniškas sąlygas 
ir pripažint uniją.

Jau einą streikaszprieš Fan- 
kaf eteri ją, kurią streikię- 

neatl aidžiai pi k i etų o j a. 
kafeterija buvo daugiau- 
lankoma paprastų darbi- 

Buvusieji jųsios kos- 
praeidarni pro 

užtikrina,

J. KENTS
Barber Shop

209 East Westfield Avenue 
Roselle Park^ N. J.

Del vyrų, moterų ir vaikų 
plaukai apkerpama gražiai, 
nes daug metų patyrimą turiu 
šiame amate. Taipgi galite 
gauti visokių reikalingų toni
kų del sulaikymo plaukų nuo 
slinkimo.

J. KENTRUS, Savininkas
(59-82)

LIETUVIU VALGYKLA

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

Savininkė

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

“Sausiausias” Kongresmanas 
Parsivežė Degtinės

“Sausasis” kongresmanas 
W. M. Morgan, atvažiuodamas 
iš Panamos, savo bagaže atsi
gabeno keturias bonkas deg
tinės. Tai tas pats, kuris Wa- 
shingtono kbngrese yra desėt- 
kus sykių garsiai pareiškęs, 
kad niekados savo gyvenime 
beragavęs bei lašelio alkoho
lio. žadama jis areštuot. Mor
ganas yra kongresinis atstovas 
sausosios Ohio valstijos dalies.

ir nepaprastas nuovargio jaus
mas,’ yra nervų išsėmimo po
žymis. Tai jau yra pavojaus 
ženklas. Jei savo laiku to pa
vojaus neprašalinsi, tai visam 
organizmui lemta suirti ir pir
ma laiko sugesti.

Paskaitoje teks smulkme- 
ningai palukštenti tos priežas
tys, nuo kurių paeina nervų 
išsėmimas; tie požymiai, ku
riais tas išsėmimas pasireiškia, 
ir tie būdai, kuriais galima 
pasigydyti ir kaip ateityje 
vengti pirmalaikio nervų pa
krikimo.

Man bus labai malonu vėl 
pasimatyti su skaitlinga 
Brooklyno publika, nes jau se
nokai neteko ten žmonėtis, 
tarpe svetingų Brooklyno 
,draugių-draugų. . .

Iki malonaus pasimatymo, 
Drauge Jankūnai! Spaudžiu 
Jums dešinę širdingai.

Jūsų
Dr. J. J. Kaškiaučius.

ray 
riai 
Ta 
šia
ninku, 
tumeriai dabar 
pikietuotojus, užtikrina, kad 
neisią jon valgyt, kol baigsis 
streikas.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J.

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų, ar pūsles nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YI’ATISKA ATY- A A A 
I)A IR PATARNAVIMAS I I 1,1 III 
IKI PAGYDYMO ^av.vv

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnoze ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

namus, 
atlieka- 
t ai some 

Reika- 
S., 114 

i Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Tarybos; Stagg 0452. ?

; ra p or- -------------------------------------------

Paskutinė Proga

r—. > . ...... į

Telephone, Stagg 440»

A. RADZEVIČIUS

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA groserne ir delikate- 

sen, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
ir gera proga pirkti. Pardavimo 
priežastis—turiu apleisti šį miestą. 
Kreipkitės po num. 235 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. 75-77

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

Vi- 
arti

Maloniai pasitinkame sugrįžtant j 
Ritmo Raudongalvį!

Panl’ą
A S H

Veikalėly
“HELLO BROOKLYN”
(Sveikas-gy vas Brooklyne)

Brooklyn© saviškis muzikos meis
teris su raudonai-karštomis melo
dijomis—jis jąsias pasilaikė delei 
šio iškilmingo įvykio! Atsilan
kykite į džiazziškiausią muzikos 
sūkurį, koks tik kada buvo Brook
lyne!

MURTAGH Vargonų Dainų
i < < Pokilis!

Puiki Meilės Istorija, atvaizduota 
Skaidriausiomis Naturalėmis 

Spalvomis!

“REDSKIN”
(Raudonskūris-Indi jonas)

Paramount’o Garsinė Sensacija, 
kur žvaigždžiuoja

JHCHARD
D I X

40 centų kas subata iki Į P. M.
50 kas nedėldienis.’

BROOKLYN PARAMOUNT
Vienas iš Publix Teatrų

Flatbush and DeKalb Avenues 
Brooklyn

Iš Šery Nupuolimo Pasipelnė 
Stambieji Gembleriai '

didieji New YorkoVisi
bankai puolėsi gelbėt Wall 
Streeto
lias paskutines 1 dienas buvo 
nupuolę daugiau kaip bilioną 
dolerių iš viso. Tuo būdu, 
įvairių kompanijų serams tapo 
įkvėpta naujosios gyvybės. 
Stambieji gembleriai, tame 
skaičiuje ir bankininkai, pirko 
nupuolusius šėrus, žinodami, 
kad jie bus vėl dirbtinai pa
kelti. Dabar gi, vėl pradėjus 
juos pakilusiomis kainomis 
pardavinėti, šienatfjasi milio- 
nus dolerių pelno. Užtat ga
lutinai nusibankrutavo tūks
tančiai smulkesnių gemblerių, 
kurie nusigandę skubiai iš
pardavė savo šėrus pigiausio
mis kainbmis.

Šerus, kurie per ke-

Čekių Klastuotojy Trijulė
Julius Goldberg,.Bessie Far

rellienė ir Florence Garlan-

kvietė prisidėti 
Gegužės apvaikščiojimo. 
kalas 
kurie 
mui, 
vardu
prisiųstais laimėjimui 
o visas pelnas eisiąs vaikų mo
kyklėlei. Lokalas pavedė tuos 
tikietus unijos viršininkams; 
pardavinėti po dirbtuves.

Kai del Draugijų Sąryšio 
laiško, kuris 'kvietė lokalą pri
sidėti prie Pirmosios Gegužės, j 
tai lokalas nutarė f“" -1 ;
prie Sąryšio ir kartu paminėt 
Gegužinę.

Raportą iš board direktorių 
išdavė drg. K. Jankaitis; ra
portas priimtas.

Iš Joint Boardo raportą iš
davė draugai M. Nazveckas 
ir Stakvilevičius; raportas pri
imtas.

Drg. A. Babrauskas atsišau
kė, kad jam lokalas šiek tiek 
pagelbėtų finansiniu būdu, ka
dangi jis buvęs ligonbutyj ilgą 
laiką, tat jam reikia finansi
nės paramos. - Tuomet lokalas. 
nutarė iš savo iždo paaukoti 
jam $50.

Atsišaukė viena narė, kad 
ją paliuosuotų nuo savaitinių 
duoklių, ką lokalas ir pada
rė. Bet apkalbėjus, kad pa- 
liuosavimas narių nuo savaiti
nių mokesčių'neš lokalui dide
lę blėdį laikui bėgant, tai ši
tą klausimą paliko nepapras
tam susirinkimui apsvarstyt.

Iš delegato F. Vaitukaičio 
raporto galima buvo suprast, 
kad dirbtuvės dar dirba ga
na gerai, išskirianti tik dvi 
dirbtuves, tai yra, Kaspersko 
ir šalaviejaus; tos dirbtuvės 
dar nepradėjo dirbti ir sykiu 
užbaigė sezoną, o ypatingai 
šalaviejaus dirbtuvė, tai blo
giausia iš visų. Kadaise ta 
dirbtuvė buvo pagarsėjus ge
riausia, bet dabartiniu laiku j 
nėra kas nei kalbėt apie ją.

Šitas susirinkimas nusitęsė 
iki gana vėlam laiku bereika
lingomis kalbomis, o tik del 
vieno didelio “eksperto”; kaip 
jis didelis, taip jis pasirodė 
mažu. Pakilęs nuo kėdės, sa
ko : Draugai, nėra reikalo 
mums svarstyti Draugijų Sąry
šio laiškas, kviečiantis prisidė
ti prie Pirmosios Gegužės, ka
dangi lokalas turi nutaręs ne
paprastam savo susirinkime 
neprisidėti niekur, tik rengt 
pats sau. Sako, jeigu netikit, 
tai pažiūrėkit į užrašų kny- 
£4-

IŠNUOMUOJAMA 7 kambariai, 
si šviesūs.

mokyklos.
togus. Antras namas nuo Grand St.
4 Mažu St., Maspeth, L. I. 
žinoti paranku iš visų pusių, 
geležinkelio stoties.
ram augšte. -"L —;
kiene.'

tai tasTko jums
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaites arba 

menesio;

, Labai patogu, nes 
Butas didėlei šeimai pa-

Priva- 
Arti 

( Savininkė ant- 
Mrs.! Doinicelė Kilins- 

75-77

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavdjingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera. 
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai aprs« 
šoma brošiūroje

KĄ MBS MATĖME 
SOVIETŲ RUSIJOJE 

/ , ' ■ ■> * i

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 
nemažiau 10

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ' 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 1 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

I Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

GRABORIUS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

_i ; gali randavoti vienas arba | už 7 centus. 
nrkidėtil(,u draugai, atskiri įėjimai, gražiai ’* " ’’

:xtQ;cvH Gnlimfi ir nietus nacramin-ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M, K ANTON
3481 Third Ave., 
Pirmas Flpras,

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

nupiginimas. Tu 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

nes

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime 
pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - 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 Froijt Street
Central Brooklyn, N. Y.

BOKI

MALONAUS PASIMATYMO Q

Mokiname ir

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Piano, Balso

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūte

Vadove
411 Evergreen Avenue

(Gates /ve. Stotis)
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn LABOR LYCEUM
PARBIN<NKU ištaiga.

salės dėl Balių, Koncertų, 
'dėtų, Vestuvių, Susirinkimų Ir 
V’uikue steičius su naujaisiais 
W«*i». Keturiom bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
959 Willoughby Ak;

Tart. SR42

SW A?.*1 r

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchtinas, Savininkas. Tel. Stagg 6533 I

214 Perry Avenue,

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti. ' »

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

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokia didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminia!fexvaistais gydo bevąik; 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo* \ 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai Ue- > 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso ploklčiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmččių

Apynių
Aviečių uogų _
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

? 229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.
į LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI




