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Lenktynių Arklio Užlaiky 
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Virš 10,000 New Yorko Darbininkų Juos Pasitiko Dai 
miodanii Internacionalą; Sukėlė Didelę Ovaciją

Chicagos 
drabužių valymo ir dažymo 
įstaigų savininkai paskelbė 
lokautą, 2,500 darbininkų, 
kad sunaikinti jų uniją. Lo
kautas palies apie 45,000 toj 
prtoonėj dirbančių- darbi
ninkų, z': ! ■' u

Fall Nuteistas Kalėji 
man ir Užsimokėti

zuoti darbo! unijas

bininkų. Jie sudaru da 
ninku delegaciją, kuri v 
sta. dalyvauti paminėj 
Rusijos proletarinės re 
Liucijos dvylikos metų 
kaktuvių. ■ ■ ■ >

Delegacijos pirnjinii 
yra George Atkins, va 
revoliucinio darbininkų 
dėjimo.

MASKVA.— Penkt;

Paryžius 
died

Darbininku Protesto 
Demonstracija Prie 
Vengrijos Atstovybės

Vėl įsisteigė Farmerip Darbo 
Partija Japonijoj,,

Greitasis Traukinys Ni
< ko Nuo Relių
LITCHFIELD, HL— I 

mond Special, Illinois Ct 
ral, iš St. *Louiš į Chic 
einantis ekspresas, susi! 
šeštadienio rytą už dešii 
mylių nuo čia, pasak 
gauto pranešimo. Ket 
vagonai nuvirto į rėvą, i 
lėtas asmenų sužeista.

Paskelbė Lokautą, Kad 
Sunaikinti Uniją

NEW YORK.-L Apskai
toma, kad apie $7 į dieną 
kainuoja' užlaikyti vidutinį 
lenktynių arklį, arba $2,500 
į metus. Gi vidutinė darbi
ninko alga Jungtinėse Val
stijose yra $1,500.

VERA CRUZ, Meks: 
Smarkus žemės drebėjin 
kuris tęsėsi 51 minutą, 
sireiškė pereito ketvirtai 
nio naktį Oaxaca valsti 
Padaryta nemažai nuot 
lių, sako pranešimas.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraičio

TOKIO, j Japonija.— Far- 
merių Darbo Partija, kuri 
balandžio mėnesį buvo val
džios panaikinta, kaipo ko
munistų organizacija, da
bar vėl tapo suorganizuota. 
Penktadienį įvyko konfe
rencija, kurioj dalyvavo 
apie 300 delegatų. Konfe
rencija priėmė platformą, 
kuri pareiškė, kad naujoji 
partija gins darbininkų ir 
biednųjų farmerių intere
sus, plės proletarinę vieny-

Mexico City.— Pulkinin
kas Robert Fierro, žymus 
Meksikos armijos lakūnas, 
šeštadienį išsireiškė, - kad 
sekantį kovo f mėnesį jis 
bandys lėkti* per 
ką į Europą. ' 1

Įtis iš Charbino į Pograi 
na ją, tapo penktadienį 
sprogdintas netoli Tau 
ling, Kirin, Mandžurį 
Du pasažieriai žuvo ir j 
lėtas tapo sužeista.

Kas ir kokiuo tikslu tr 
kinį išsprogdino tikrai ■ 
žinia. Sakoma, esąs “te 
ristų darbas”.

Užmušė 6 Darbininkus
BUCHAREST/ Rumuni

ja.— Penktadienį traukinys 
užmušė šešis darbininkus, 
kurie dirbo > ant gelžkelio 
netoli Drąsi. Vienas; darbi
ninkas tapo sužeistas., Iš 
priežasties miglos > darbinin
kai nepatėmijo, kaip traų- 
kinysį. atėjo ir; nespėjo pasi
traukti į šalį nuo relių.

Nova Scotia Provincijoj 
Nubalsuota Panaikint 
Blaivybę

HALIFAX, N, S — 
virtadienį Nova Scotia pro
vincijoj tapo nubalsuota pa
naikinti blaivybę ir įvesti 
degtinės pardavinėjimą po 
valdžios kontrole. , 

balsuotojams buvo pasta
tyta du klausimai: “Ar jūs 
pritariate palaikymui blai
vybės įstatymo?” ir “Ar 
jūs pritariate pardavinėji
mui degtinės po valdžios 
kontrole?”

ną Lindberghą, atidu( 
kreditą Sovietų oro amb 
sadoriams. r

Ąpie šeštą valandą pri 
mimo komitetas automol 
liu išgabeno lakūnus į Ne 
Yorką.

Lapkričio 9 d. rengiau 
masinis lakūnams pasveil

5,000, praradę Pinigus Su 
bankrutavus Bankui ,

;BERLYNAS 
tūkstančiai valdžios f darbi
ninkų (policistų, pašto dar
bininkų ir kitų) neteko $3,r 
600,000, subankrutavusį ai
džios Darbininkų Bankui, 
per kurį įvairūs valdz. de
partmental išmokėdavo dar
bininkams mėnesines algas. 
Bankas subankrutino del 
nevykusios spekuliacijos. Į 
banką daugiausia buvo su
dėję pinigus visokie valdi
ninkėliai.

Washington.— Radio 1 
misija praneša, kad dar 
šimčiai radio perdavi 
stočių uždrausta operų* 
nes jos nepridavė aplik? 
jų del atnaujinimo leidi 
lapkričio 1 d.

LONDONAS. — Parla
mentarinė opozicija, suside
danti iš konservatyvų par
tijos atstovų, planuoja ant
radienį . patiekti įnešimą, 
kad būtų balsuojama su
drausti MacDonaldo ’ val
džią del jos vedamos politi
kos sąryšy su pripažinimu 
Sovietų Sąjungos ir del 
bandomų daryti tūlų politi
nių permainų Indijoj.

MaėDonald Sugrįžo
LONDONAS.— Penkta

dienį sugrįžo premjeras 
MacDonaldas iš Amerikos.

Fordo Koriipani j a Numušė 
Kainą Ant Automobilių 
DETROIT, Mich.— Ket

virtadienį Fordo Motor Co. 
pareiškė, kad ji numuša 
kainą ant automobilių ir 
trokų. Kaina sumažinta 
nuo $15 iki $200 ant auto
mobilio.

Numirė 110 Mėty Žmog
NEW BRUNSWICK, 

J.—David Kline, 110 Um 
amžiaus, numirė čia ket 
tadienį.. Jis gimė Rus 
ir į šią šalį atvyko 35 : 
tai atgal. Jo pati' mirė t 
metai atgal, turėdama, 
metus amžiaus. ■

, HANKOW, Chinija. — 
Čia gauta pranešimas, kad 
šiaurinėj daly Honan pro
vincijos efna didelis mūšis 
tarp sukilėlių armijos Kuo- 
minchun ir Nankingo val
džios spėkų.

Nankingo > valdžios ka
riuomenė keliose vietose 
nugalėjus sukilėlius. 4

Praėjo keliolika minutų 
ir lakūnai pasirodė ant or
laivių namo stogo. Didelis 
benas sugriežia Internacio
nalą ir Amerikos himną. 
Minia entuziastiškai sveiki
na Sovietų oro didvyrius.. 
Lakūnai, aplaikę gelių bu
kietus nuo priėmimo komi
teto, išardo juos ir meta gė
les į minią, ačiuodami už 
širdingą simpatiją. Minia 
užtraukia Internacionalą. 
Po to griausmingas šauks
mas, sveikinimas. Lakūnas 
Bolotovas ištiesia rankas, 

kad jis 
nori tarti žodį kitą. Jis 
trumpai ir karštai pasvei
kina minią varde sovietų 
Sąjungos ir ačiuoja už šir
dingą simpatiją. Po to vy
riausias lakūnas, šestako- 
vas, pasveikino. '

Už keliolikos minutų pri
buvo ant „stogo Charles 
Lindbergh, oro žvaigždė 
Amerikos imperialistų. Jis, 
kaipo sportas orlaivininkas, 
simpatiškai gražiai šypso
damas pasveikino Sovietų 
lakūnus, atlikusius tokį di
delį : orlaivininkystės srity 
darbą. Nors kapitalistiniai 
laikraščiai bandė ignoruoti 
Sovietų lakūnų kelionę, kad 
kuomažiausia būtų propa
gandos už Sovietų Sąjungą, 
tačiaus Amerikos kapitalis
tinės k viršūnės priverstos 
skaitytis su tuo faktu, kad 
“Šalis Sovietų” . padarė, 
svarbią kelionę ir net pri-

Du Detektyvus Nušovė, Du 
Peršovė ir Pabėgo

ZAGREB, Jugoslavija.— 
Trečiadienio vhkarą į Sieni
nes dirbtuvę buvo pasiųsta 
du policistai suareštuoti .tū
lą Babitch, įtariamą komu
nistinėj agitacijoj, kuris 
darbavosi tarp darbininkų. 
Babitch vieną detektyvą 
nušovė, kitą peršovė ir pa
bėgo pas savo draugą Hro- 
anilovitch.

Detektyvai, sužinoję, kad 
jis randasi Hroanilovitcho 
stuboj, bandė įsiveržti į stu- 
bą,! bet 'tuo tarpu Babitch ir 
Hroanilovitch išbėgo, vie
ną > detektyvą nušovė ; aut 
vietos, o skitą'mirtinai su
žeidė. Anksti ketvirtadie
nio-rytą Hroanilovitch tapo 
suareštuotas,) bet Babitch 
nesugautas. t

Abejojama, ar tie du as
menys i vedė, . komunistinę 
propagandą ar kroatų na
cionalistų propagandą prieš 
Jugoslaviją. ■ Mat, policija 
bile vedamą prieš valdžią 
agitaciją vadina komunisti
ne agitacija. • . , '

WASHINGTON 
tadienį čia darbininkai de
monstravo prie Vengrijos 
atstovybės, reikalaudami 
paliuosuoti politinius kali
nius.

Demonstracija tęsėsi apie 
valandą laiko.

Buvo dalinami lapeliai, 
kuriuose nurodoma, ' kad 
tūkstančiai politini^ kalinių 
Vengrijoj paskelbė bado 
streiką. “Vienas narsus 
Vengrijos darbininkų kla
sės kovotojas, Alex Leevy, 
tapo nužudytas septintoj 
streiko dienoj,” sako atsi
šaukimai. “Kitas politinis 
kalinys tapo nužudytas trys 
dienos atgal.”

WASHINGTON.—Albert 
B. Fall, buvęs vidaus reika
lų ministeris prie Hardin- 
go administracijos, penkta
dienį tapo nuteistas ant vie
nų metų į kalėjimą ir užsi
mokėti $100,000 bausmę už 
paėmimą * $100,000 kyšių 
nuo Edward L. Doheny už 
šmu^elišką išrandavojimą 
Elk Hills aliejaus šaltinių 
(Calif ornijoj).

Sulig įstatymo, už tokį 
prasikaltimą didžiausia 
bausmė jam galėjo būt pa
skirta trys metai kalėjimo 

j ir užsimokėti $300,000. Bet 
teisėjas Hitz, District of 
Columbia augščiausiame 
teisme, paskyrė jam mini
mum bausmę.

Fall tapo paliuosuotas po 
kaucija laike apeliacijos.

Teisėjas pareiškė, kad 
jeigu Fall būtų buvęs svei
kas, tai jis būtų paskyręs 

• jam didesnę bausmę, bet 
kadangi jis dabar sergąs, 
tai jam tapo paskirta ma
žesnė bausmė, o jeigu jis 
neapeliuotų, tai bausmė bū
tų visai panaikinta, atsi
žvelgiant į tai, kad Fall ser
gąs. Bet Fall’o advokatas 
padavė apeliaciją, nes Fall 
nori būt visai išteisintu. 
Teisme jo advokatas nuro
dinėjo, kad paranduodamas 
tuos aliejaus šaltinius Fall 
vadavosi “patriotiniais” iš- 
rokavimais, o $100,000 gavo 
nuo Doheny kaipo “pasko-

Illinois Mainieriai Pasiryžę 
Kovoti po Naujos Unijos

Vadovybe
LIVINGSTON, Ill.— Čia 

Nacionalės Mainierių Uni
jos lokalas, kur priklauso 
šuvirš 500 mainierių, perei-1 
tą ketvirtadienį vienbalsiai 
užgyrė tos unijos Illinois 
efetrikto koh Vencį ją, ! 'kuri 
nesenai įvyko B'ellėvillė, Ilk 
ir išdirbo'kovos programą;

To lękalo įtariai pareiškė, 
kad jie' pasiryžę kovoti už 
šešių valandų darbo dieną 
ir už abelną darbo sąlygų 
pagerinimą.

Andre 'Tar- 
priėmė prezidento 

Doumergue pakvietimą su
daryti kabinetą.

šio namą po ilgos kelionės, 
^o sunkjos kovos-sti audro
mis ir vėjais. p

Durys uždaromos. Minia 
apsupus namą laukia išei
nant lakūnų. Spaudimas 
toks didelis, kad policija 
vos pajėgia tvarką padary-

Reikalaus Balsavimo 
/ Prieš McDonaltį 

Valdžią

bas—darbas socialinės kū
rybos Sovietų Sąjungoj. 
Tas milžiniškas, sidabro 
šviesos, metalinis, Sovietų 
Sąjungoj pabudavotas or
laivis, tai ženkįas Sovietų 
Sąjungos kilim 
niai. Ta darbo žmonių mi
nia visą tai supranta. Ap
supus orlaivį džiaugiasi, 
peį nekuriu veidus matyt 
rieda džiaugsmo ašaros, 
kad tas, per šimtmečius ca
rų ir ponų slegiamas ir iš
naudojamas Rusijos darbo 
milžinas šiandien yra val
donas šeštadalio pasaulio, 
šiandien būdavo j a tą šalį, I žmonių gyvasčių žuvo,

Pirmas Lietuvių 

Darbininką Dienraštis

Kiekvienas darbininkas, kiekvienas mūsų komunisti
nio judėjimo simpatikas, kuris skaito dienraštį “Laisvę”, 
nori, kad tas laikraštis būtų įvairus, kad jame tilptų ge
ros medžiagos pagilinimui žinojimo, apart informacinių 
žinių ir straipsnių.

I Ęet ar daugelis skaitytojų pagalvoja, kaip pagelbėti 
“Laisvę” padaryti dar geresniu, dar reikšmingesniu laik
raščiu, negu dabar yra?

Pažiūrėkime į dabartinį “Laisvės” vajų. Mūsų obal- 
sis yra: Kiekvienas;skaitytojas privalo gauti nors vieną 
naują skaitytoją. O kiek iš tūkstančių skaitytojų dar
buojasi “Laisvės” vajuj, kiek stengiasi gauti nors po 
vieną skaitytoją? Tik keli šimtai.

Atminkite, draugai ir draugės, kad nuo vajaus daug 
priklauso “Laisvės” gyvavimas, “Laisvės” tvirtumas ar 
silpnumas.

Jeigu mes norime, kad “Laisvė” bujotų, kad jos įtaka 
plėstųsi tarp darbininkų, tai laike vajaus mes turime 
uoliai pasidarbuoti.

Jeigu dalis “Laisvės” skaitytojų gali gauti naujų skai
tytojų, tąi tą gali padaryti ir kiekvienas “Laisvės” skai
tytojas ir rėmėjas. Tik reikia pasiryžimo.

Tūkstančiai lietuvių darbininkų dar neskaito “Lais
vės”. Daugelis jų skaito klerikalinius ir kitokius bur
žuazinius lapus, kurie tarnauja darbininkų priešams.' 
Tuos darbininkus reikia aplankyti ir nuosekliai jiems 
išaiškinti, kodėl jie privalo skaityti “Laisvę” ir kitus 
darbininkiškus laikraščius. <

Draugai ir draugės, vajus greitai eis prie pabaigos. 
Tuojaus sukruskite darban. Kurie dar negavote nei 
vieno skaitytojo, tuojaus pasistengkite savo užduotį at
likti.

LONDONAS.— Penkta
dienį įvairiuose Anglijos 
miestuose įvyko rinkimai. 
Laimėjo Anglijos Darbo 
Partija.

Aštuoniasdešimts didžių
jų miestų Anglijoj ir Vali- 
joj Darbo Partija laimėjo 
99 vietas, ;o prarado 12; 
konservatyvąi laimėjo 11 
vietų, o prarado 61; libera
lai laimėjo 13 vietų, o pra
kišo 28.

Anglų-
turi1 suvilojus ui didelę i dalį 
darbininkų/ žadėdama pra
vesti visokias ^reformas. Di
delė dalis kapitalistų taipgi 
pritaria Darbo Partijai, 
nes mato, kad jos vadai ge
rai tarnauja Anglijos kapi
talistams. Del to ji dabar 
laimi/rinkimuose.

KIEK JŪS PRISIDĖJOTE PRIE 
RUDAVOJIMO DIENRAŠČIO ‘LAISVES?’

NEW YORK.— Keturi 
darbininkų valdomos šalies, 
Sovietų Sąjungos, oro am
basadoriai, smagūs energiš
ki vyrai, S. Šestakovas, F. 
Bolotovas, B. Sterlingovas 
ir D. Fufajevas, penktadie
nį sėkmingai užbaigė savo 
sunkią, rizikingą 12,500 my
lių kelionę iš Maskvos į 
New Yorką.

Į Curtiss orlaivių lauką 
suvažiavo suvirš 10,000 
New Yorko darbininkų. Su
važiavo traukiniais, busais 
ir automobiliais.

Orąs buvo labai malonus 
—šiltas, gražus pavakarys. 
Prieš 4 valandą minia apsu
pus nusileidimo lauką lau
kė ^“Šalies Sovietų”. Du 
milžiniški Fordo išdirbys- 
tės trimotoriniai orlaiviai 
pakilo ir nuskrido šiaurva
karių pusėn. Apie 4 valan
dą jie pasitiko Sovietų orlai
vį virš New Yorko 
šimts, minut

Darbininkai Visą Salią, 
i ' -J ' i ’

Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralainiėsit, Tik] 

Retežius, o Išlaimėsit
Pasaulį!

vis, žmonių apsuptas, savo 
jėga stumiamas į orlaivių 
milžinišką namą. Netoli 
prie; vartų, aht milžiniško 
orlaivio sparno išeina ant
rasis lakūnas Bolotovas. Iš
kelia Sovietų Sąjungos rau
doną vėliavą < ir Amerikos 
vėliavą ir užkabina orlaivio 
priešaky. Saulei besilei
džiant raudonuoja vaka
ruose dangus, spalva supul- 
damas su darbo žmonių ko-, 
vos ir liuosybės ženklu. Mi
nioj didžiausias džiaugs
mas, didžiausias entuziaz
mas. Orlaivis palengva 
traukiamas į namą. Minia 
trokšta dar jį daugiau ma
tyti; trokšta matyti lakū
nus. Jie atliko < milžinišką 
kelionę, didvyrišką žygį. 
Už tai jie verti pagerbimo; 
'bž tai jiė užsitarnauja nuo
širdaus pasveikinimo. Bet 
su jų kelione rišasi dar di
desnis, dar svarbesnis dar-(siuntė savo žvaigždę, lakti

tveria naują gyvenimą ir 
pajėgė prisiųsti savo oro 
ambasadorius pasveikinti 
Amerikos darbininkus, pri
duoti jiems ūpo kovoti už 
naują tvarką.

Orlaivio sparnai ilgi ir 
del to tiesiai negalima or- 

De- i laivio įstumti į namą. Ra- 
keturių, kreipiama ištrižai ir “Šalis 

lydimi dviėjų^didžiųjU for- 
, laivių, ;’pa<|angėj pasirodė 
milžiniškas' Sovietų orlaivis 
“Šalis Sovietų”, didesnis už 
Fordo trimotorinius orlai
vius. • *

Dideliu atbalsiu nuskam
bėjo darbininkų masių iš
reikštas sveikinimo šauks
mas. “Šalis Sovietų”, vy
riausio lakūno Šestakovo 
valdomas, ratu aplink apsu
ko, sveikindamas tūkstan
čius simpatikų, po to nusi
leido lauko pakrašty, dau
giau kaip už pusės mylios 
nuo minios. Orlaivio nusi
leidimo ratams pasiekus že
mę, minia persiveržė per 
sargybą ir leidosi artyn 
prie orlaivio. • Į kelias mi- 
nutas “Šalis Sovietų” buvo 
apsupta žmonių iš visų pu
sių. Lakūnai pasirodo. Mi
nioj didžiausias sveikini
mo šauksmas, entuziazmas.

Atsargiai, palengva oriai-duodamas ženklą,
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GREITOS PASTABOS
DAUGIAU KALBĖTOJŲ!

mus yra paprasta kviesti su prakalbomis tiktai 
žymesnius draugus. Visa eilė ne taip žinomų

: Pas
•kelius _v______  ___ _________  —_   .
pdrąųgu;, .;ųors ir turi pusėtinai žinojimo ir nemaža; orate-
įr^<ų gįtyųfrių, kalbėti kviečiama retai1 arba ir visai • nė-

aifta.' Šis senovinis nusistatymas yra ’ peiktinas, 
biriems “ahtralaipsniams” oratoriams reikia duoti ga
rbės išvystyti savo gabumus, o be praktikos kaip gi 
"atsieksi? I Keli metai atgal apie Seną Vincą, kaipo 
Jįbetoją, niekas nieko nežinojo, o dabar jį žino kone 

’Ameriką. Leidosi draugas plaukiman ir išlaikė eg-.
•’25Jtalbną.
\ tiįeįs. turime draugus Siurbą, Abeką, Šolomską, Kra- 
•afeiūską, Boviną, Buivydą, J. 'Bendoravičių, Bondzi, Kar- 
‘sfchą, Mažeiką, Bimbienę. Nekurie iš tų draugų, kur še
iniau kalbėdavo, padarė gero įspūdžio.- Jie būtinai rei- 
• ketų kviesti su prakalbomis. Taip pat būtinai reikėtų 
“atgaivinti” dvi drauges, kurios dabar ant scenos nepa- 

: sįrodo-nJeskevičiutę ir Petrikienę.
Tačiaus, naujiems kalbėtojams vienas yra patarimas: 

’neužtenka vien pasakyti gera ar apygerė prakalba. Tai 
•yra tik dalis darbo. Kalbėtojas turi stiprinti vietos dar- 
įbininkų judėjimą. Jis būtinai turi būti organizatorium.
Ir tai ne tik tą vakarą, kada įvyksta prakalbos. Ant 

v rjrtojaus taip pat reikia matyti žmones ir dirbti organi- 
rUacinį „darbą. Antra užduotis—tai mūsų laikraščių pla- 
” tin imas, Kaslink manęs tai aš negaliu pakęsti tų kal- 
į'bėtOjiį, kurie-visiškai nesirūpina mūsų-laikraščių išpla- 
/tinimu, kuriems tas darbas išrodo per prastas. Tokiu 
“kalbėtojumį buvo Plepys, kuris prakalbas visai neblogas 
j?savo laiku pasakydavo, bet kuris buvo miręs žmogus 
;mūsį; spaūdai. Šių dienų kalbėtojas turi dirbti už du, 

■ ūiž tris, j Jis turi būti ir gyvas ir linksmas' ir apsukrus.

< { ' DEL TŲ JKYRIŲ VAIDŲ' n į
‘ Kritika, pamatmiai ginčai, pasikeitimas1 nuomonėmis 

rra naudingas vaistasyju^et negalima nuginčyti, kad 
laūgelis musų kolonijų šerga del pantaplinio pašto,, del 

jmenkų asmeniškų susikirtimų, del asmeniškų rieteiw 
sūcĮrausti tą neskanų klegėjimą nesenai viena, mu- 

•sų organizacija net tarėsi apie tam tikrus būdus. Tas 
tuę susiriejo, tas tą į “gazietą” padėjo, ten ir ten mo- 

ftėrys susipešė, tai del jų ir vyrai pradėjo svilinti vienas 
| Skitam akis. Kitas veikėjas taip save pasistato, kad su- 

j- įsipeša su visu miesteliu, kur jis gyvena ir visiškai ne-
1 rtenka draugų. Nėr škaradnesnio- dalyko, kaip tie asme-
r . Aniški užsivarinėjimai, del kurių tūli 'žmonės taip įsikarš

čiuoja, kad jie pagatavi kovoti “iki devintos pakaleni- 
į jos”. Kiekvienas mūsų turi mokėti taip save pasistaty- 
f ii, kad su mūsų nuomone skaitytųsi,, kad mus gerbtų, 
f- Bet Jęigu kas skerečioja, čirškia, prie mažiausios pro- 
I gtts’ į laikraščius bėga, su puse švietė susiniauja, tai jau 
į dbėda. Kenkia tokie žlmonės sau, kenkia’visam judėji- 

£Ui. O pasakyk jam apie tai, tik užsiliepsnos ir majes- 
tiškai sušuks: “tai aš visai pasitrauksiu”...

į TAAžuot klaidas ir savo charakterį pataisę, tai visai nu- 
į fcikapanoja.

f DAUGIAU DOMĖS VAKARAMS v
b " Literatūros Draugijos antro chieagišhio apskričio sut 
g , Važiavimui rašiau laišką, kad būtinai būtų atkreipta do- 
| į plačiasias sritis į vakarus nuo Chicagos. Jeigu kur 
t, literatūros Draugijos Centras galėtų ir turėtų padėti 
L JlMateriąliai ir politiniai susitvarkyti vietos draugams, 
I Iowa, Nebraska, Colorado, Montana, Minnesota vals- 
I JRjpse ir Pacifiko pakrašty. Tiktai Californijoj mes stor gne gerai.

r; ''‘"‘Kansas City, Kan., yra lietuvių klerikalų drūtvietė, 
tv Jkur ligi šiol nei vienas mūsų kalbėtojas nebuvo kojos 
U i 4k?lęs. Omaha, Nebr., mes beveik niėKO neturime. Den- 

fer, Colo, kur turėjome gražiai veikusią ALDLD. kuo
ja, kilo nesmagių ginčų. Iowa valstijoje—Sioux City ir 
Jes Moines dar labai smarkiai galima mūsų judėjimas 
^tvarkyti. Minneapolyj kadaise turėjome Literatūros 
draugijos kuopą.' Butte, Mont., yra nemažas lietuyių 
rtlrys. ' ’ ' ‘

J* Per tas vietas turėtų pervažiuoti labai kantrus ir la- 
Sai, darbštus kalbėtojas. Aš sakyčiau ar tik tam darbui 
betiktų draugė K. Karosienė, >kuri šiuo laiku gyvena 

fe JCalifdrnijoj?
Yra dar daug vietų, kur mūsų judėjimas stovi silpnai 

|^K kur jis galima padaryti daug drūtesnis.
' t

ARGENTINIEčIAMS
|«^XL.D.L.D. turi apie 230 kuopų, o Darbininkių Susi- 
^nitujimas apie 90 kuopų.. Abidvi šios -organizUčijos nu-: 
^H&rė nupirkti draugams argentiniečiams raidėms sta- 

pašiną (linotype). Taigi, kad nepamirštumėte se- 
^Etomame savo kuopos susirinkime padaryti atatinkamą 
ĮEeiimą. Jei bent pusė kuopų nepasigailės pinigų, tai 
BKgiina bus.

L. Pniseika.

įkalęs. Omaha, Nebr., mes beveik nieko neturime. Den 
attatta 
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Lietuvos Klerikalai 
Apie D-rą Šliupų

Lietuvos kunigų, “Darbi
ninkas”, rašydąmas apie 
Jono Šliupo paėmimą šliu- 
bo bažnyčioje, posmuoja:

Kaip ten bebūtų, dr-as J. 
šliupas, eidamas priimti šliū- 
bą katalikų bažnyčion,’ ton 
bažnyčion, kurios griovimui 
jis pavedė tiek daug darbo, 
paneigė tiek savo skelbiamą 
civilinę moterystę, tiek savo 
kovą su katalikų bažnyčia. 
Lenkdamas savo žilą galvą 
prieš altorių jis galėjo karto
ti savo širdyje žinomus Juli
jono Apostato žodžius: “Gali-! 
lięjįefi, Tu nugalėjai”. Ar pa-’ 
ėmimas šliūbo kat. bažnyčioj 
reiškia nuoširdų šliupo—Apo
stato atsivertimą; ir grįžimą -į, 
katalikų bažnyčios globą, tai' 
parodys ,ateitis. Mes nenorė
tumėm manyti, kad taip, nes 
sunku yra daleisti, kad papra
stos, bet gilaus tikėjimo kata
likės mergaitės nusistatymas 
būtų galėjęs sulaužyti tokį iš
bandytą kovotoją, jeigu tame tik jis bus darbininkiškas, 
nebūtų dalyvavusi 'jo paties 
gera, valia.
Kunigai gali džiaugtis: 

jie gavo Šliupą. Bet sąmo
ningi darbininkai ir sąmo
ningi kovotojai prieš religi
ją ir josios palaikytojus — 
kunigus—nė. kiek iš to ne
nusimena. Nenusimena to
dėl, kad Šliupo laisvamany- 
bė kitur laisvamanio pa
prastai ir nenuveda, .kaip 
tik atgal į bažnyčią, šliu- 
pinio plauko laisvamaniai 
—bent jų gera dalis—jau 
senai suėdė dievus.

Ctirtiss Fielde. Veik visi 
mažina publikos skaičių: 
tūli skelbia, kad esą publi
kos buvę tik 7,000... Kuo
met visiems, kurie buvo, ži
noma, jog josios buvo tarpe 
10 ir 15 tūkstančių.

Antra, kiekvienas kapi
talistų laikraštis su perdė
jimais piešia publikos nuo
taiką. Entuziazmą, kapi
talistų repor.teriai paverčia 
į. riaušes, kad tuomi paro
džius, koki tię darbininkai 
nenuoramas; kad ^jiem rei
kią daug pblicijosį ė te.

Trdčiaį kiekvienas |kdpi-( 
talistų laikraščio; korespon
dentas nors rašo apie So
vietų lakūnus, tačiaus tas 
aprašymas didesnę pusę už
ima garbinimui Lindberg- 
ho, atjėkusįo pasitikti sve
čius. '

žodžiu, kapitalistinė spau
da kiekvienu klausimu, jei-

viską paneigtinai aprašo, o 
jei kapitalistiškas—apzala- 
tija.

Tas ir parodo, kad dar
bininkai visuomet turi būti 
atsargūs; skaitydami kapi
talistinį laikraštį, privalo 

rašo
talistinį laikraštį, 
turėti omeny j, jog jis 
tendencingai.

Darbininkiška Judžiu
Gaminimo Organizacija

New Yorke įsikūrė

šiauliečiai Tribunale

šiąndien kiekvienas (žmogus 
turi’žinoti, kaip prižiūrėti li^o- 
ni- , ‘

Visų piHrfiaušia ligohio kam
barys privalo turėti kelius lan
gus, kad lengvai būtį ' galima 
išvėdinti. Siaiura, aug&a lova 
geresnė už plačią, žemą lovą.

Kurie prižiūri ligonį, turi 
švariai 'užsilaikyti, dėvėti to
kius drabužius, kurie lengvai 
išskalbianti; » I Reikia! nuolat 
plauti rankas. Ypatingai po 
•padavimu ko -nors ligoniui.

Ryte' reikia' nuplauti ligonio 
rankas ir veidą.' ’ Šepetuku 
daritis ■ apvalyti ir iššukuoti 
plaukus.' šukuojant • plaukus, 
reikia paduškas^abrūsu apsau
goti. Moterų, plaukus’ geraiteu- 
gerbiniuoti.: > Kur v galima^ rei
kia lovą- kasdien apmainyti. 
Patartina vartoti tmfetą ,ąrba 
daųgiaus guminės medžiagos 
p,o paklode, kad matrasą ap
saugoti, f. / , .

Apmainant paklodę, reikia 
ligonį paguldyti ant vieno šono 
lovos, nuimti, paklodę , nuo . li
gonio apleistos vietos ir naują 
paklodę uždėti. Ligonį pagul
dyti ant naujoj paklodės ir pa
klodę per, visą lovą pataisyti. 
Ta lengva’ atlikti be ligonio ati
dengimo. Pirm negu uždėsi 
kaldras ant ligonio, uždėk šva
rią paklodę ir ant tos paklodės 
kitus užklodžius.

Kuomet ligonis * nupraustas, 
nutrink jo pečius alkoholiu ar
ba su “cold* cream’’. Tas ne- 
dups skauduliams užpulti. Svar
bu, kad ligonio! viduriai ir in
kstai nors sykį į dieną veiktų. 
Gerai, duoti ligoniui'daug van
denio gerti. ' .

Jeigu j ligonis, t-ei^K^ųja, pa
tartina duoti karsto vandens 
bonką.j [Įpilant karšią vandenį 
į bonlįą, J-eikia (bonką apdeng
ti, kad neapdegytij ligonį. Bon- 
ką pusiau pripikteti ir povaliąi 
orą’ išspaušk.' ‘‘ 1

i t pųįsąą , ypą, Įarpe
72 ir, £(į ąųgųsiems ir nuę |05 
iki IŽO, vaikams. Normalė 
temperatūra yra 98.6 laipsniai 
Fahrenheit ir 37 laipsniai 
Centigrade. Jeigu temperatūra 
yra, 101 laipsnis Fahrenheit 
arba 39 Centigrade, * pulsas 
greitas ir ligonis greitai kvė
puoja, tai reikią šaukti gydy
toją. * r""

Kiek Skruzdėlių Skruzdė- 
i lyne

Paprastai manoma, kad 
skruzdėlynuose randasi da
bai daug skruzdėlių. Senmu 
tūli skaitliuotoj ai prisį- 
skaitliuodavo net iki pusėš 
miliono atskirų skruzdėlių 
didesniuose skruzdėlynuose. 
Net ir mažuose skruzdėly
nuose buvo “priskaitliuoja
ma” iki 30,000 gyvehtojų. 
Tačiaus, naujausiais .tyrinė
jimais remiantis, tenka pri
pažinti, jog seniau skelbtos 
skaitlinės būdavo labai per- 
dedamos. z

Profesorius E. A. And
rews, iš Johns , Hopkins 
Universiteto ■ (Baltimore, 
Md.j), pasiryžo teisingai tą 
klausimą išrišti ii’ pereitą 
vasarą moksliniais būdais 
tyrinėjo skruzdėlynus 
stengdamasis patirti tikrąjį 
jų gyvehtojų skaičių. Vie
ną didelį r skruzdėlyną pro
fesorius nuodaliai išardė ir 
atydžiausiai suskąitliavo 
jo gyventojus. Ir pasirodė, 
jog tame skruzdėlyne gyve
no viso-pro-viso 8,239 skruz
dėlės. Vienuolika vadina
mų “karalienių” valdė tą 
skruzdėlių ‘ miestą. Pasiro
dė, jog skruzdėlių “karalie
nės” neturi tokios neapy
kantos ir pavydo; kokiu pa
sižymi bičių ^“karalienės”, 
kurios paprastai sunaikina 
visas kitas bėsivystančias 
“karalienes”1.

Kituose skruzdėlynuose, 
profesorius rado tai kiek 
mąžiau^ tąi -hiskį daugiau 
-gyventojų; v bet, niekur •,ne
rado vienamfe . skruždėlytie 
daugiau dešimties tūkstan
čių ‘skruzdėlių.

KAUNAS. — Rugsėjo 3 
vyr. tribunale buvo nagrinėja
ma šiauliečių gimnazistų byla. 
Jie buvo areštuoti pereitą žie
mą ir nuteisti už priklausymą: 
komunistų organizacijai. Byla 
buvo nagrinėjama prie uždarų 
durų, net giminių teismo salėn 
neįleido. Glezeraitė del susir
gimo ryšy su kruvina pirtimi 
Kauno kalėjime į teismą nega
lėjo stoti. Kaltinamieji griež
tai išstojo ir kalbėjo prieš tero
rą i Kauno kalėjime apie „polit
kalinių užmušimus ir iš proto 
išvarymą. ,

Del Raudonosios Dienos 1 
Areštų

Vienas draugas rašo: ”...šį 
tą apie 1 rugpjūčio areštus pa
rašysiu. žinios gautos iš paša
linio žmogaus, kurs prieš 1 rug
pjūčio suimtas išbuvo žvalgy
boj vienuoliką parų. Jis gana 
įdomių žinių papasakojo. Tas 
žmogus žvalgybos priskirtas 
prie plečkaitininkų. Jis pasa
koja, kad be “Adatos” sąjungos 
bute areštuotų ir be demon
strantų, suimtų pačią pirmąją 
rugpjūčio, jis suskaičiavo apie 
300 žmonių, kurie pirmajai 
rugpjūčio besiratinant buvo 
■perleisti per žvalgybą.' Tai ne 
mažas skaičius. Tai vis masi
nių kratų, ir areštų dalykas. 
Mes kartais nė įsivaizduoti ne
galim, kiek žmonių būna areš
tuojama. Juk apie visus mes 
negalim žinių surinkti. Mes 
žinom tik apie tuos, kurie turi 
šiokį tokį santykį su revoliuci
nių darbininkų judėjimu arba 
bėilt yra iš tos aplinkumos, kur 
pasitaiko' revoliucinių darbinin
kų. , .Apie demonstrantus jis 
pasakoja, kad irgi labai daug 
buvot privarytą.) Buvo daugybė 
lietuviu ii* žydtj. Visūs lietu
vius ap^lausinėjo, paskui sujry- 
kikvo kieme, ir pasakė “marš 
namo”. Po areštu paliko be
veik išimtinai žydus. Tuo juo
dašimčiai fašistai nori parodyt, 
kad darbininkai esą nėjo į de
monstraciją,, taip tiesiog ir 
drožia fašistų laikraščiai. Areš
tuotasis pasakoja, kad demon
strantus į žvalgybą atgabeno 
smarkiai apdaužytus, o kai ku
riuos net/ labai sumuštus. Juos 
mušė Šančių nuovadoj. Demon
stracijos vietoj policija tiek bu
vo įsiūtus, kad griebė, areštavo 
ir mušė visus, kas tik po ran
ka pakliuvo, kad ir visai neda
lyvavusius. demonstracijoj pa
šaliečius. Nemaža pakliuvo 
vietos gyventojų, kurie savo 
reikalais ėjo pro šalį, iš krau
tuvės ar šiaip su reikalu. Vie
ną tokią moteriškę, kuri pasi
painiojo po kojų, eidama v iš 
krautuvės namo, baisiai sumu
šė nuovadoj: išdaužė jai dan
tis, o paskui, kai paaiškėjo, kad 
ji nieko bendro su demonstraci
ja neturi, pasodino ją į auto
mobilį ir nugabeno namo. Tai 
matot, kokiu įtūžimu policija 
ir 'šauliai puolė demonstrantus 
ir bendrai žmones.” ?

■ :

Nevykęs Agentas ?
ŽUKL1AI (Ukmergės apsk.). 

Buožė Zagreckas Juozas rug
pjūčio 18 d. pastebėjęs Ukmer
gėje du savų kaimo darbinin
kus ir įsivaizdinęs, kad jie esą 
komųnistaif ir atvykę *į Ukmer
gę šlaptan susirinkiman, tuoj 
pranešė * žvalgybai. žvalgyba 
griebėsi darbo, Visą* gaują sa- 
vb agentų pasiunta sfekti šiuos 
du darbininkus. Landžiojo po 
mišką, kad susekti susirinkimą. 
O patys didieji ponai-viršinin- 
kai apsižergę motorciklius, kaip 
akis išdegę, lakstė visais keliais 
ir išsižioję laukė beatvedant 
suimtus tariamojo susirinkimo 
dalyvius. Tačiau, viskas veltui, 
buožė apgavo, nes komunistai 
jokių susirinkimų tuo laiku ir 
šaukti nemanė, o tariamieji ko
munistai—tai paprasčiausi kai
mo bernai, kurie atėjo miestan 
šių to nusipirkti. Dabar uk
mergiečiai juokiasi, kad buo
žėms visur komunistai Vaidėna-

(“Balsas”)

d.

dar
bininkiškiem: veikalam- : vai
dinti (judžjuoję) organįza- 
crja, įasivadmusr 1
cus Film League, kurios di
rektorium išrinktas J. C. 
Grimm. Pirmutinis judis 
bus iš negrų, gyvenimo. Vė
liau bus VaidiifaiĮia kiti dar
bininkiški veikalai, žymie
ji darbįnii^m&rašytojai, 
kaip Upton Sinclair, ir kt. 
pasižadėjo kooperuoti su ši
ta Lyga, teikiąnt savo vei
kalus. ' . ’

Ši organizacija ' norėtų 
užmegsti ryšius su kitom 
darbininkų kultūros ir me
no organizacijom. Patarti
na Proletmeninkų Sąjungai 
susirišti su ja. Antrašas: 
J. C. Grimm, 33 Park Ave., 
New York, N. Y.

i < •' . t
i.

Lapkiipjo 4
r^-Byla }prieš <Roznaniaus Jan* 

kų studentus Vokietijoj, 1901.

YOUNGSTOWN, OHIO

j (j Normalė 
temperatūra yra 98.6 laipsniai _ .LiL'xIx' *2— nrr • • •

>Kaip pas Mus Eina Vajaus
> Darbas , t ; »

> Mūsų darbo pasekmės seka
mos-: “Laisvei”- įgauta keturi 
nauji skaitytojai ir vienas se
nas, du “Vilniai” nauji skai
tytojai ir vienas “Darbininkių 
Balsui4 į taipgi gauta 8 nariai

>1

Kam Privalo [ 
Tarnauti Menas?7

D|-g. K. Valonis “Vilnięs” 
proletmenininkų skyriuj ra
šo apie reikalingumą pakel
ti darbininkišką męną. Pa
žymėjęs dabartinės visuo
menės pasiskristymus į kla
ses, jis nurodo:

Menas, šiame at ve j y prole
tarinis menas, privalo tarnaut 
bendriems darbininkų klasės 
interesams ir tiems ypač, ku
rie eina prie nukariavimo esa
mosios žmonių santvarkos-ka- 
pitalizmo. Mūsų menas yra 
dalis musų politikos, dalis dar
bininkų judėjimo, jis negali' 
but bepa^tyvis.

Ten, kur menas bandoma 
daryt bepartyviu, ten negali 
but susiklausymo ir bendro 
darbo—ten viešpatauja pakri
kimas. Bet apie tai sekamą 
kartą.
Kad čia teisybė pasakyta, 

tai niekas neužginčys. Jau 
ne sykį esame matę, pav., 
mūs choruose “armyderių” 
tik todėl, kad dalis choristų 
įsikalba sau ir bando 1 tai 
padaryti kitiem, būk menas 
yra bepartyviškas ir todėl 
choras neturįs reikalo dai
nuoti Komunistų Partijos 
parengime. Kiti dar pride
da: “Jeigu dainuojam ko
munistam, tai eikim dai
nuoti ir sandariečiam. Bū
kim bepartyviai.” Iš te ky
la pykčių. Šitokia padėtis 
tačiaus tęštis negali. Prieš 
tuos' “bepartyviškuosius” 
mes turime kovoti. Reikia 
gražiai • įrodinėti jų klaidas, 
juos pertikrinti. Jei ne
klausys, tuomet pradėti 
griežtą kovą; tuomet ge
riau atsiskirti su panašiais.

Be Mėly Nėapsfeina; ;
Kad kapitalistinė spauda 

be melų .neapsteina, tai pa
rodė josios aprašymas So
vietų lakūnų pasitikimo

Reikėtų Praplatini
Mūsų proletmeninkai be

rods turėtų susidomėti pla
tinimu New. Masses žurna
lo, kuris leidžiamas kas mė
nuo ir kuriame talpipapia 
daug paveikslų ir gerų 
straipsnių — kritikos—meno 
klausimu. Be to, randasi 
neblogų eiliį' ir vaizdelių.

Jis reikėtų ne tik platin
ti, bet ir patiem studijuoti. 
Jeigu mūs choruose randa
si didžiuma čiaaugip .darbi
ninkiško- jaunimo, tai jam 
kaip tik ir vę$a tokia lite
ratūra * skaityti ir platihti.’

Štai gavome New Masses 
už lapkričio mėnesį. Visa 
eilė gerų rašinių apie dai
liąją literatūrą .ir klasių 
kovą. Isigykit. Kaina tik 
15c.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Nesudėginamą Popiera
Juk daugelis yra matę 

vadinamus pučiamuosius ži
bintuvus (blow torch), ku
rių liepsna tokia karšta, jog 
beregint “perpjauja” storus 
plieno balkius. Tai kaip il
gai, manote, prieš tokią 
liepsną atsilaikytų papras
tos popieros lapas? Arba 
kaip ilgai “gyvuotų” me
džio šmotas, įmetus į baltai 
įkaitintos ištirpytos gele
žies katilą?

Bet Los Angeles mieste 
atsirado du tyrinėtojai, dak
taras O. T. Hodnefield ir 
daktaras W. W. Shartel, ku
rie pasiskelbė radę tam tik
rą cheminį mišinį, kuriuo 
įmirkius popierą arba medį 
pastarieji pasidarą nede
gančiais. Tiriamieji naujojo 
chemikąlo bandymai jau pla
čiai-padaryti ir parodę vi
sišką 4 naujojo išradimo 
praktiškumą. Išradėjai ža
da greitu laiku pradėsią 
daryti savo išrastą skiedinį 
plačia pūpede pardavinėji
mui. Sakoma, kad tuo 
skiediniu aptepus medinius 
namus, pastarieji pasidary
sią tiek pat atsparūs prieš 
ugnį, z kiek akmeniniai na
mai. r

Popieros pramonėje irgi 
naujas išradimas galėtų tu
rėt didelės svarbos, nes bū
tų galima pagamint popie
rą, kuriai negręstų nuolati
nis pavojus sudegti. Tokias 
popiera būtų labai vertina
ma .rašymui įvairių svarbių 
dokųmęntų bei mokslinįų 
veikalų, ,kurių pražuvimąs 
ugnyje d^zna; neša ųeįkai- 
nuo j amus nuostolius.

Surinko J. Batkus.

jas gali pasakyti, ką ligonis tu
ri valgyti. Laukiant gydytojo 
aplankymo ^eikiV ligoniui duo
ti tik kiaušinių, apelsinos sun
kos ir lengvos sriubos.

Jeigu ligonis serga užkrečia
ma liga, reikia jį atskirai nuo 
kitų laikyti. Ir jei galima, pri
žiūrėtojas tegul būna tokis, ku
ris ta liga sirgęs, nes liga jo 
neužkrės. Drabužius ligonio ir 
slaugės reikia pamirkyti į miši
nį4 karboliaus (5 nuoš. stipru
mo). Visus gėrimo ir valgio 
vartotus daigtus nuplauk ver
dančiame vandenyje./ Neduok 
juos kitiems vartoti.

" " ‘ ‘r t ry

L. A. ' »• 1 ’ ■
Nors pas mus darbuotis dpi 

vajaus labai sunku, bet vis^i 
atsiranda draugų, kurie nepai
so į jokias sunkenybes, dary 
buojasi, kiek tik išgali. >t

Daugiausiai- darbuojasi -šie) 
draugai ir draugės: P. Sodei- ■ 
kis, E. Skistimienė, F. J. Mad
ison. Jeigu vajaus mėnuo bus 
pailgintas (tęsis iki 15 d. lap
kričiu—^Red.) ir tie .draugai 
dar pasidarbuos, tai pasekmės 
bus geros. Ir dabar kitaip iš
rėdytų, jeigu mes būtume dar
bą anksčiau pradėję. Bet pas 
mus vajaus.darbas pradėtas 15 
d.^spalių. , p

Tai tiek šiuom tarpu apie 
vajų........... ,
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236 Park

Muleranka 98 Cedar

J. Kazlauskas 481 Hud

Mas-

Ave.

LAISVES” KAINA
HAARLEM OIL

Tas
5768

(Cor-

Turner
Dudutis

HARTFORD, CONN

Sekančias Dovanas

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Paraše V. Kapsukas

Knyga 152 puslapių Kaina 25 centai

apmokėjimo prisiųs- 
Gastonijos streikierių

$30.00 
$25.00 
$20.00 
$15.00 
$10.00

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Russell St. 
Ashley St, 
Staugaitis,

PIRMA . . 
ANTRA . 
TREČIA .
KETVIRTA 
PENKTA .

PHONE 
Stagg

I 5043

Notary 
Public

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Ave.,

Courtney,

Ave.,
Rices

Braddock,

Savukas 
čiunas, ' 
kiene, J 
sipienė, 
kevičienė, 
Savukiute 
$11.75.

Po lėšų 
ta $5.75 
gynimo komitetui

Bėgantis Gėrikas Gavo 
Kiliką, Kaip Plėšikas

Draugiją Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

kas antrą
Labor 

Hartford,

Shimkus, 135—36th

Nekurie senatoriai išsi 
reiškė, kad nebus galima bi 
lių pervaryti į tą laiką.

Londonas.— Anglijos ban
kas numušė pusę nuošimčio 
ant skolinamų pinigų. Da
bar už paskolas ims 6 nuo
šimčius.

Sliekas.
Ave., Brentwood, Pitts-

Miliauskas, 626 Wood 
McKees Rocks, Pa.

Darbuodamieši rinkime 
“Laisvei” naujų skaitytojų, 
labai daug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos ap- 
švietos ir dar gausite dova-

Dr. Jonas Repšys.
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square)
CAMBRIDGE, MASS.

Bimba kalbėjo apie 
darbininkų klausi- 

kad

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare.
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKĖSIU
Gavus >naują prenumera

tą, siunčiant prenumerato
riaus vardą ir antrašą del 
siuntinėjimo dienraščio, kar
tu reikia siųsti ir pinigus.

Visais reikalais rašykite

ŠIAS SVARBIAS KNYGAS DAR 
galite Gauti ”

Fotografuoju. Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 82, Weitzencom Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA. n

| TAI PRAŠOME ATSA 
KYTI VISŲ “LAISVĖS’ 

SKAITYTOJŲ

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Užsakymus siųskite: • V
, “DARBININKIŲ BALSAS'’ '

46 Ten Eyck Strėeį Brooklyn, N. Y

Kiekvienas Amerikos lietuvis d 
bintnkas turi skaityti ir plati 

^“RYTOJŲ.” Tuomet jis sami 
žins su savo klases brolių refl 
Jais tolimoj Pietų Amerikoj. '

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3: Pusė!——

Seniem skaitytojam, ; atsi
naujinant prenumerata 
$6.00 metam. Kurie atsi
naujindami atsiusite tik 
$5.00, žinokite, kad nebūsite 
užsimokėję už apskritus 
metus. Tačiaus, jei gausite 
du naujus metinius skaityto
jus,‘tai tada ir savo prenu
meratą galėsite atsinaujinti/ 
už $5.00 metams.

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti
nėjime, kaipo užsakymus 
(orderius).

Jau Trys Mteai, Kai Argentinoj 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikrašti

“RYTOJUS” '

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 Second Ave,, cor. 14th St. 

New York.

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

46 Ten

57 Norwich

, 307 Plymouth Ave.,
’ So. Haisted St.,\ Chi-

I

437 Elm St., Tamaqua,

Laike Vajaus naujiem skai 
tytojam yra nupiginta kai 
na vienu doleriu

Mūnšaino “kavinėje,’ 
kene, N.' J., po num 
10th St;, kostumeriai 
tokį trukšmą, kad 
policija ir areštavo 
Vienas iš gėrikų, Charles Ha
gen laiptais pabėgo ant sto
go. Kaimynai pamanė, kad tai 
ant stogo užsikoręs', plėšikas; 
pašaukė policiją. Įsakyta jam 
lipt žemyn. Bet kad Hagenas 
neklausė, tai vienas policma- 
nas ėmė šaudyti ir peršovė jį 
per nugarą. Pašautasis nuvež
tas į ligoninę, ir dar nėra ži
nios, ar išliks gyvas.

Hobo- 
89 E. 
sukėlė 

prisistatė 
50 vyrų.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTER 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONJ

Valdybos Adresai
Pirmininkas P. Kriščius, 

Terr.
Vice-pirm,

NAUJA ĮDOMI KNYGA
» 1 • f ■ : I

Lietuvos Darbininkės ir Poniutes

St., Shamo-

209, Harris-

568, Castle

West Frank-

St., Collins- Iždininkas J 
ward Ave.

Finansų sekr. J. Urbonas. 1723 Jane
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

“LAISVE’
46 Ten Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

Kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo namuose, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 
dienraštį. Būtinai aplanky
kite juos.

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytihj gyvenimą. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybes.

Knygoj “Patarimai Moterims” rdšoma apie moterų lyties 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti. ,

Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos.
Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 

su prisiuntimu
Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 

skaitymo knygelių. < ,
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nebegaunamos knygos, vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai mokslinė knyga, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi meilė. Tai buvo vienatinė tokia 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdami po $1.00.

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

X BARKUS ;
Box 129, Gen, P. O. New York, N. Y.

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

stebūklingų žolių vertas tfikstapffio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra aphritai 
kokios nors ligos bei vidų: * 
dimo Toks žmogus yra 8’ 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap* 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties epą* 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųt 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemafi- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir Įritu

actu
Taipgi visiems 

dalyvavo prakalbose, 
čia pat buvo gauta 2 
“Laisvei” skaitytojai ir

Spalių 27 d. Bendras Dar
bininkiškų Organizacijų Pa
rengimų Komjtetas buvo su
rengęs drg. R. Mizarai pra
kalbas. žmonių buvo viduti
niai. Kalbėjo dviem atvejais. 
Pertraukoje rinkta aukos pa
dengimui lėšų ir gelbėjimui 
Gastonijos ir kitų streiko va
dų, kurie pūdomi kalėjimuose. 
Aukojo šios ypatos: M. Bin
gelis ir J. Beržinis po $2; A. 
Dagilienė, S. Makoveckas, A. 
Glebus, A. Kasputis, A. Na
vickas ir V. Trinka po $1; M. 
Barkus, M. Ramoškienė, A. 
Kliipas, V. Šenuta, J. šilans- 
kis, A. Babinskas, A. Bertašie- 
nė, J. Juška, A. Raymond, V. 
Brazauskas, J. Saurusaitis, B. 
Muleranka, A, Kvaratiejus, J. 
Margaitis. K. Puidienė, O. Gi- 
raitienė, J. Kazlan, V.' Visoc
kis, V. Bublis, M. Pinkaitienė, 
J. • Pinkaitis, A. Totorei iš,. J. 
Točionis ir V. Staugaitis po 
50c. smulkių surinkta $3.00. 
Višo $25.00.

Pinigai, likusieji nuo paden
gimo lėšų, pasiųsta T. D. A. 
Kurių pavardės gal ne taip 
užrašytos, malonėkite atleisti. 
Visiems aukojusiems tariu šir
dingai ačiū. Beje, T. D. A. 
kp. organizatorius per prakal
bas į Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą gavo 7 naujus na
cius. Kiekvieno darbininko 
pareiga prisirašyti į T. D. A., 
nes tai vienintelė organizacija, 
kuri gina kovojančius darbi
ninkus. Kuopos susirinkimai 
būna k‘as 1-mą ketvergą kiek
vieno mėn., po num. 29 Law
rence St.

Hooveris Apeliuoja Į Sena
torius Del Tarifo Biliaus 

WASHINGTON.— Sena
te jau senai eina karšti de
batai del muito biliaus, su
lig kurio norima pakelti 
muitus ant įgabenamų ta- 
vorų. Senatorių tarpe di
delis nesutikimas.

Del to prezidentas Hoo
veris ketvirtadienį išleido į 
senatą viešą atsišaukimą, 
ragindamas bilių priimti 
bėgy sekamų dviejų savai-

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškiene, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M; Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininke M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J.’ Šimanskienė, 88 Vine 
St, Visos Montello, Mass,

$6.00
METAMS

GYVYBE 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

Nuo Spalių Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

$5.00
METAMS

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh

A. L. D. L. D. 90-ta kuopa 
buvo surengus prakalbas Se
nam Vincui, kurios įvyko 27 d. 
spalių, žmonių atsilankė ne
daug, bet visgi dvigubai dau
giau, negu į Žuko prakalbas. 
Priežastis, kodėl' mažai atsi
lankė, tai kad mūsų tūli žmo
nės jau ir patys nežino, ką jie 
daro. Pavyzdžiu, jie surengė 
net dvi “pares,” kada turėjo 
prakalbos įvykti ir tie žmone- 
liai vaišinosi įvairiomis links
mybėmis. Mat, susipratę dar
bininkai rengia prakalbas ir 
dažnai paprašo iš publikos au
kų vienam ar kitam geram 
tikslui, tai tie žmoneliai sielo
jasi, kad esą duok ir duok. 
Nagi, broliai, mes nei vieną 
kartą prievarta* nereikalavom.

, Kas nori, duodeų4tas nenori— I
i neduoda, nes darbininkų ap
linkybes ne vienokios ir ne vi- 

į si gali aukoti. Bet prakalbos 
lyra kultūros darbas. Mes nie- 
i kad nesame rengę tokias pra
kalbas, kad kalbėtojas mokin
tų ką nors blogo ar tam pana

giai. Tuo tarpu pasižiūrėkite 
iį savo “pares,” ką jos mokina 
ir kokią naudą duoda? Ko
kios ten kalbos? Grįžtant prie

I prakalbų, reikia pasakyti, kad 
labai gerai pavyko. Kurie da
lyvavo, pilnai buvo patenkinti 
ir džiaugėsi, kad kalbėtojas 
taip dailią ir- naudingą prakal
bą pasakė. Tūli įmonės išsi
reiškė, kad čia dar tokių sma
gių prakalbų nėra buvę 
tikra tiesa.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. . rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 
Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) .... $25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal- 
bojė. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-įnstrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St.. Pittsburgh, Pa. 
lis Sta.) . > .?

Vice-Pirmininkas—Ki STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—J. v MILIAUSKAS,
626 Woodward UAve., McKees ,Rock#, 

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa. 

Turtų Kontr.:

Buvo renkamos aukos del 
lėšų padengimo. Aukojo se
kančios ypatos: K. Kpras, J. 
Kazilionis, M. Skistimas, A. 
Geležauskas, Vaikutis ir J. Ei- 
zonienė po 50c; P. Sodeikis ir 
F. J. Madison po $1; F. Au- 
daitis $5.00.' Viso labo suau
kota $11.40. . • . •

A. L. D. L. D. 90-ta kuopa 
taria labai širdingą ačiū už 
aukas. Taipgi visiems ačiū, 
kurie 
Beje, 
hauji
3 nauji nariai į A.iL. D. L. D. 
90-tą kuopą. 'Į'aigi, pasekmės 
geros, t , ,, , i • 1 Pirm.

Avė.
Vice-pirm. A

Quarry Ave.
Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. R. 9, 

Box 117.
Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 

Elizabeth Ave.
Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 

Hamilton Ave.
Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 

159 Hamilton Ave,; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. MedastaviČius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, I 515— 
llth Si

Svetainės nuomuotojas A. Garba- 
nauskaš, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa
vam name. 1057-63 Hamilton Ave.

I PITTSBURGH^ IR J APIELINKĖS 
P RIEŠFAŠISTIN ĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J

3121 Elroy 
burgh, Pa. 

Sekretorė A. 
roy Avė.,

Drg. A. Bimbos Pralailbos
Spalių 14 d. buvo surengtos 

prakalbos 
Chicagos.

Draugas 
šių dienų 
mus. Kalbėtojas prirodė 
reikia darbininkams organizuo
tis ir veikt organizatyviai. Pri
rodė, kad reikia apšvietos dar
bininkams.' Agitavo priklausyt 
prie ALDLD., platint ir skaityt 
darbininkiškus laikraščius.

Per drg. Bimbos agitaciją 
tapo atgaivinta ALDLD. 202 
kuopa.

Aukų surinkta lėšų padengi
mui $11.75. Aukojo sekamai:

J. Zaleskas $1; F. Miliaus
kas, F. Rodžiukas, J. Kuzenec- 

Norkus, S. Skučius, J. 
;, J. Bubnas, J. Kazo- 
T. Savukienė, H. Savu- 
r. Podžiukienė, R. Kui
lį. Norkienė, A. J.anuš-

M. Ulevičiene ii’ O. 
po 50 centų. Viso

Scribner Ave.

Royalton. Til.
Vino

Box

Box

253,

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

Jis pilnas žinių apie Argentinos, ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių'eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdintr

Patamauju visiem be skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo 
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, d 
patarnausiu kuogeriausiai.

Court, 

Samuel 
Division

Mahanoy

Wilsonville, II
Duquoin St., Ben-

, 1119 Bushkill St.

Jei kuriem bus gražu gir
dėti darbininkų priešus 
džiaugiantis, kad mūsų 
dienraštis nekyla skaityto
jais, tie tylėkite. Bet ku
riem rūpi pasirodyti, jog 
“Laisvė” visada turėjo dau
giau skaitytojų už by kurį 
kitą lietuvių laikraštį Ame
rikoje ir ji turės jų daugiau 
ir ateityje, tie draugai at
sakys: ne! Šis vajus turi 
būt jei ne geresnis, tai nors 
lygus kitiem vajam! Toks 
atsakymas bus teisingas ne 
tuščiais žodžiais, bet dar- . . tbais—rinkimu naujų prenu
meratų.

Gaukite Dovaną!
• “Laisvės” Bendrovės Di

rektoriai kviečia į kontestą 
visus veiklesnius darbininkų 
judėjime draugus ir drau
ges ir skiria

2— P. Francgevičiua, 3409 W. Carson St, 
Pittsburgh, Pa.

3— .1. Šiurmaičiūtė, 315 Carothers Ave.,
Carnegie, Pa. '

4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., Shenan
doah, Pa.

5— V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo, 
Pa,

6— M. E. Custerienė, 926 Wheelock Rd., 
Cleveland. Ohio

7— J. D. .Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent
wood, Pittsburgh, Ps

8— W. Stačinskan, 2310
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stasinckas, Box 655, 
ton, Pa.

10— J. Albauskis, 1503
Chicago Heights, III

11— J. Baržkietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis, 439
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. F.
Landing, Pi

14— G. Urbonas,
Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
quippa, Pa.

17—K. Levine, 242
Turtle Creek, Pa

19— J. PreikSa, Box 201
20— A. Boty'rius, Box 237, Burgettstown 
22—P. Cibulskis, 7042

peth, N. Y.
2j4-f~.T. Kasparavičius,

Youngstown, Ohio.
25— r-M. Garrison.! 317

Buffalo, N. Y,'
26— A. Dambauskas, 224

Girardville, Pa.
27— M. Batutis. Box 24.
30—J. Loonaitis, 107 N.

Ill.
Kuopa,—M. Urba.

Pa.
Shatkus, 1256 

Mich. 
Box 113 

114

Prot. rašt.
son St.

Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour
Ave., W. Hartford, Conn.

Iždininkas A. Klimas, 36 
Maršąlka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai ątsifcūna; 

ketvergą kiekvieno mėnesio 
Lyceum, 29 Lawrence St. 
Conn.. 7:30 vai. vakare.

Argi Šis Vajus Bus 
Blogiausias iš Visą 

Buvusią Vają

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

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

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

ton 
Easton,

Easton
33— A. R.

Grand Rapids,
34— J. Audicjnitis,
35— K. Bagdonas, 

kin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 

burg, Iii.
37— L, Aimanas, 

Shanon, Pa.
38— B. Yufikauskas, 

fort, TU.
39— J. Chiplish, 6: 

ville, Iii.
40— M. Andriuškevičius. 

Akrnn, Ohio.
41— J. Guzevičiene.
42— F. Miller, Box 264
43— K. Šatas, 215 Hess Avė.
44— L. Lasky, P. O.
45— Tg. V. Savukaitis
46— D. Simutis. Box 27
47— J. Vaitkevičius, 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa,.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtč, f 

View. Pa.
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa
52— V. Linkus, 3116 

rago, Iii.
53— .T. Gudišauskas,

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Box

Vandalia
172 Gertrude St.,

Box 400, Benld, Ill.
Buckner, Ill.

Saginaw, Mich.
Box 413, Zeigler, Ill.

O. 262. Cuddy, Pa.
Blanford. Ind.

Addison Ave.,

Box 246,

Eyck St.,

Ave., West

Pinigus siųskite American Exprese 
money orderiais, juos išrašydami' 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.- 

“RYTOJUS”

TO* St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS, 
2321— 5th1 Ave., Pittsburgh, Pa.

URBONAS, f
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa,

L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BARKAUSKISj 255 

Pine St.
Fin. Rašt, A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J. i i
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI. 
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia tAVe.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St. 

Organo Raštininkas J. KEMTRUS, 
201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J. >

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way. !

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III.
VALDYBOJ ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, 

Fin. Sekr.—I
St., Moline,

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moline. III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
10th Avė., E. Moline, I'll.

Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 
Miline, III.

‘‘VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAU 
DYBJ 1929 M., BROCKTON, MASS, 
i '

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
goniu Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasieriub D, Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalką F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.
DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKš- 

ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS ;
BAYONNE, N. J.

Valdybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas, 

593. Avė. A. 
Vice Pirmininkas A. Bočis,

68 W. 10 St. 
Protokolo Sek. P. Janiūnas,

128 W. 49th St. 
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard 
Iždininkas F. Lukaitis,

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avė. C. 
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.

LIETUVOS SŪNŲ IR -DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

, i ( t MICH, t
Valdybos Adresai

Cha's. Jakėms, 1564
N. W. TelĮ 72073.

Krasnauskas, 1568

Sarah St., S. S 

New Kensing- 

Wentworth 

Box 441 

Maplewood 
D. No, 

434 Library St., 

300 Todd
Penn Ave., Exten 

Minden. W. Va.

Link 

636
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CASTON ROPSĖVICH

GREIT BUS GATAVAS

KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

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

Per Žydę Šventes Atdara Vakarais

g
E

‘ !

h
J
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Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

Veltui pristatome į
• namus New Yorke 
Brooklyne ir artimoje 

apieimkėje

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
Nuo 5 iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija
Nuo 10 iki 20 Egzempliorių po 18c Kopija 
Nuo 20 ir Daugiau po 15c Kopija • •

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.

4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas .E/LIKA ir miegojimas per visą naktį ant jį CClllūl 
trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turklška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais, -čia (taisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS Iš SI PERI M UI VANTOS VELTUI

r

(Tąsa bus)

NORWOOD, MASS.

Darbininkai neor- gyvavimo

Darbininkas.

dviejų metų kūdikį. Vaiš
nore jo gauti už vaiką 50 
bet čigone nupirko už 24 
50 centų.

“Balsas”

įvesta skubumo sistema, 
darbininkas turi dirbti 
kaip ir automatiška ma-

Darbą turi atlikti gal-

Visos narČS ateikit ir nau- 
atsiveskit. Sekr. A. J.

(262-263)

darbininkų sunkią

“LAISVES” METINIS

NEWARK, N. J.
Lietuviška Barberne

Tik ką naujai atidariau barbernę. 
Skutu ir kerpu plaukus vyram ir 
moterim pagal naujausios mados. 
Švari ir sanitariška vieta. Savinin
kas A. Ražanskas, 216 Ferry St. ir 
kampas Merchant St., Newark, N.J.

/ ; 258-262)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 80-tos kuopos susmn- 

kimąs bus seredoj, (f lapkričio, po 
No. 928 F. Moyamensing Avė. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visos narės 
ateikit, nes turėsime išrinkti dele
gates j rajono konferenciją, .ir yra 
balsavimo blankos.

Sekr. M. Kutrienė.
(262-263.)

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

SLIAKERIS ’
.....................  — MIKAS RASODA . ............. ... .............

PRANEŠIMA) IŠ KITUR
. ! ; hAmtUa'i^čk? mich.

L. D'. S". A. įSOfths {kuopos susirin-’ 
kimas bus »ketvetgė, 7-tą lapkričio 
(Nqv.)j Yemans svetainėj, 7:30 vai. 
Vakare. Visos narėš ateikit ir nau
jų

Puslapis Ketvirtas •jf fjAisza

Korespondencijos iš 
Lietuvos

(Tąsa)
Lapkus aiškino:
*—Draugai, atsakau visiem bendrai: Mes 

senai numatėme, kad kompanija mėtyje' iš 
namų tuos, kurie neis streiklaužiauti. Špe- 
ciališka komisija tuo klausimu rūpinasi. 
Mes taipgi gerai žinome, kad daugelis mūs 
vaikų badauja. Tuliem jau duodama pa
šalpa; mokėsime visiem, šiandien skaičiau 
laikraščiuose, kad darbininkai renka mums 
aukas po visą Ameriką. Visi atjaučia mus. 
Greit gausime daugiau pinigų ir aprūpin
sime bent degančius reikalus. Bet,—augš- 
tesniu tonu, suriko Lapkus,—svarbiausia 
mūs dome turi būt nukreipta į pikietus. 
Rytoj, poryt ir visą ištisą šitą savaitę, 
kompanija dės dideliausių pastangų sulau
žyti mūs eiles.. Jei mokėsim išsilaikyti dar 
vieną-dvi savaiti, tai ir streikas bus laimė
tas. Turime apytikrių žinių, kad kompa
nijai daug šitas streikas kaštuoja ir ji ne
galės ilgai laikyti mašinas stovinčias, ske- 
bam algas mokėti už nieko nedarymą; 
mokėti algas tiekui policijos ir milicijantų! 
Tik daugiau drąsos! Pasirįžimo! Mūs per
galė! Laimėsime ir džiaugsimės!

Dideliam iš streikierių minios entuziaz
mui nuaidėjus, prasidėjo diskusijos, į ku
rias buvo kviesta dalyvauti visi streikie- 
riai. Svarstyta, kalbėta apie tai, kaip ko
voti su streiklaužiais. Išsireiškus savo 
nuomones keliem audėjam, kurie sutiko su 
komiteto planais, pasistoja priešakyje 
sėdįs Jonas Rudis, ir tas savo aitriu balsu 
surinka:
|—Jūs nelaimėsit kovos prieš kruviną 

Marshallą, jei nepanaudosit spėkos! Tik 
akmuo, revolveris ir šautuvas streiklaužius 
ir policiją privers būti sukalbamais!

Šis Rudžio pasirodymas buvo nusistebėji
mu daugeliui. Ilgus laikus jis buvo reak- 
cioniškų pažvalgų, nekentė stojančių į 
uniją darbininkų, buvo dideliu priešu so
cialistų, o dabar, štai, jis tokis kairus ir 
darbininkiškas, kad rodosi jis vienas pa
saulį apvers augštyn kojomis.

—'Bajoras, kunigo brolis,—leido iš lūpų 
į lūpas daugelis streikierių.—Jis šitaip kal
ba! • ''

Pasiima balsą Petras ir persergsti:
—Atsargiai, draugai streikieriai!—Ru

džio siūlomas kelias nėra mums sveikas.’ 
Galėtum juo nuklajoti į labai pavojingą 
kampą. ; ;

—Aš pritariu d. Vilko nuomonei,-—ri-m- 
tai, be karščiavimosi užtvirtino pirminin
kas Lapkus.—Netikusi taktiką. : ‘ Žalinga. 
Neturim ginklų ir jų nenaūddsim. Savo 
kovą mes laimėsime solidarybe.

—Jūs kapitalistų bernai, jūs parsidavė
liai,—visa gerkle šaukė Rudis.—Jūs, jūs.... 
išdavikai. Darbininkai, neklausykit jų. 
Jie parsidavėliai.’..

Svetainėje kilo triukšmas. Milžiniška 
streikierių dalis pradėjo Rudį švilpti. Ke
letas bandė užsistoti. Įsikišo pirttiininkas, 
tardamas:

—Draugai, jūs patys matysite, kurie mes 
parsidavėliai. Jūs mus išrinkote į komite
tą, tai ir vykinkit gyveniman tai, ką jis nu
taria. Jeigu manote, kad komitetas neti
kęs, mes pasitraukiame—išsirinkit naują

—Geras, geras!—pylėsi balsai iš visų sve
tainės pusių.

—Kad šitaip, tai uždarau susirinkimą,— 
užbaigė Lapkus, suduodamas kūjeliu į sta-

. /

Baudžia Kurčią, Kad 
Negirdi

PABAISKAS.— Rugp. 15 d. 
vietos (šauliai suruošė fašistų 
nepriklausomybės šventę. Fa
šistukai šūkavo kviesdami visus 
vienybėn su fašistais, žmonės 
juokėsi iš tokių kvailų kalbų, o 
į fašistų kvietimą visiems su
šukti “valio” ir visai niekas ne
atsiliepė. Žvalgybininkai, ma
tydami, kad žmonės visai jiems 
nepritaria, ėmė siusti. Seneliui 
Vaįickui žvalgybai įsakius po
licininkas sustatė protokolą, 
kad Valickas esą nenustojo kal
bėjęs, kai buvo paskelbta vie
nos minutės tyla. Mat, senelis 
yra kurčias ir visai negirdėjo 
fašistukų įsakymo, r

Didelis Trūkumas
i DUBININKAI (Ukmerg. ap.) 

Mums labai, trūksta , literatūros 
valstiečiams suprantama kalba. 
Pas mus reikalinga literatūra 
lenkų kalboj, o mes jos visai 
negauname. Lietuvių kalbos čia 
niekas ar labai maža kas žino. 
Tas pat trūkumas jaučiamas 
veik visu Lenkijos pasieniu.

Fašistų šeimininkavimo ’ 
Pasėkos

KULAUTUVA.— Valstietė 
bado verčiama pardavė čigonei 
savo 
tietė 
Htų, 
litus

BOSTONAS IR AP1ELINKĖ

Iš Dailės Mylėtojų Dirvonų

27 d. spalių L. L. R. Choras 
turėjo generališkas pamokas 
(praktiką) operetės “Kova Už 
Idėjas.” šioj operetėj, apart 
vietinių gabiųjų spėkų, daly
vauja ir drg. John Sabaliaus
kas iš Worcester, Mass., žy
mus dainininkas ir aktorius. 
Praktikos operetės lošimo ir 
dainavimo eina visai sklan
džiai. Drg. J. Sabaliauskas 
su norwoodiečiais dalyvauja 
dar pirmą sykį ir Sabaliauskas 
padarė į Norwoodo chorą ge
rą įspūdį, kaipo geras daini
ninkas ir lošėjas. Bet drg. Sa
baliauskas sako, nors aš labai 
užimtas įvairiais darbais ant 
vietos, Worcesteryj, bet ka
dangi Norwood choras ir at
skiri aktoriai taip rūpestingai 
prisirengę • prie tos operetės, 
tai, sako, ima noras dalyvau
ti, nes žinoma, kad su tokiu 
choru dalyvaujant neapturėsi 
sarmatos. L. L. R. Choras 
operetę “Kova Už Idėjas” vai
dins 10 d. lapkričio, Montello, 
Mass., 7 vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškame Name. Rengia 
bendrai Liuosybės Dramatiško 
Ratelio Choras ir L. L. R. Cho
ras.

17 d. lapkričio vaidins So. 
Boston, Mass., Lietuvių Sve
tainėj, E ir Silver Sts. Pradžia 
7 vai. vakare. Rengia A. L. 
D. L. D. VII Apskritys.

; Todėl, kaip Montello, taip 
ir Bostono apielinkės turės 
progą pamatyti vieną žymiau
sių veikalų lietuvių proletarų 
menininkų tarpe. O Norwoo
do L. L. R. Choras, vedamas 
drg. Edw. J. Sugar, yra pilnai 
prisirengęs tą puikią operetę 
tinkamai sulošti. Operetė 
“Kova Už Idėjas” yra verta 
pamatyti kiekvienam ir kiek
vienai. Tai veikalas, į kurį 
įeina pilnas ir įvairus liau
dies gyvenimas, čion maty
site juokų, liūdesio, ašarų, 
rimto gyvenimo, žudysčių. žo
džiu sakant, matysite, ką Reiš
kia “kova už idėjas.

Menininkų Draugas.

NORWOOD, MASS.
Darbai ir Kitkas

- šiuo tarpu Norwoode darbai 
įipa gerai, bedarbių daug 

Bet darbai, didžiu- 
i. Išdirbystės yra

sekančios: įvairios rūšies po- nurodant 
pierą išdirba; darbininkų dir- padėtį ir kviečiant darbininkus 
ba popierinėse gal virš 2,000. i ' ' 
Yra 
kad 
taip, 
šina.
vatrukčiais. Dirba i 4§ ; valan
das į savaitę, gaudami aftlygi- ba 
nimo nuo $24 iki $30 savaiti
nės algos. 7 
ganizuoti ir apie organizacijas, 
ypatingai apie darbininkiškas 
unijas, veik negalima nei užsi
minti. Antrą industrijoj vietą 
užima skūrų išdirbystė. Da
bar dirba irgi gerai, čia daug 
ir moterų dirba vyriškus sun
kius darbus. Nors darbą ly
giai padaro, bet atlyginimą 
gauna pusiau mažesnį. Todėl 
iš daugelio vietų vyrus palei
džia ar permaino dar ant sun
kesnių darbų, o jų vieton sta
to moteris už $10 ar $12 į sa
vaitę, kur vyrai gaudavo $24 
už tą patį darbą. Kaip vyrai, 
taip ir moterys neorganizuoti. 
Ir tokius tamsius darbininkus 
suorganizuoti stačiai negalima. 
Susipratusių darbininkų labai 
mažas nuošimtis. O tamsus 
darbininkas protu, juo mažiau 
gauna, 1 tuo geriau stengiasi 
darbą padaryti, kad darbdaviui 
įtikus, manydamas gauti dides
nę algą. Trečią vietą užima 
knygų spausdinimo išdirbystė. 
Čia didžiuma dirba baltais kal- 
nieriais. Palaiko ir “uniją”. 
Nors į tą “uniją” paprasti dar
bininkai nėra priimami. Uni- 
jistai gauna geras algas, o pa-, 
prastieji darbininkai, kurie tu-- 
ri atlikti juodžiausius ir sun-I 

įklausius darbus, gauna tiek/ 
kad jie gali vos galą su galu 
sudurti, O kartais gal ir tas 
sunkiai susiduria, ypatingai tu
rint didesnes šeimynas visai 
sunku pragyventi. Rodosi, to
kiose aplinkybėse gyvendami 
darbininkai turėtų, pradėti or
ganizuotis, kad pagerinus būvį. 
Bet kadangi milžiniška didžiu
ma darbininkų yra išauklėti 
nuolankumo ir vergiškumo dva
sioj, todėl jie ir tęsia, kad ir 
pusbadį gyvenimą. Vienok 
nors ir neskaitlingas skaičius 

. darbininkų ir darbininkių jau
pradeda protauti, kaip čia pa
gerinus būvį. O pagerinti ga- 
ima tik organizuojantis į dar

bininkiškas organizacijas, į 
darbo unijas.

Čia randasi J. V. Komunistų 
Partijos lokalas, kuris turėtų 
geriaus pradėti rūpintis vietos 
darbininkų organizavimu, ver
tėtų išleisti “šapą” biuletinai,

ir darbininkes pradėti organi
zuotis.

■ Lapkričio 10 d. Norwoodo 
darbininkiškos organizacijos, 
po vadovyste Komunistų Par
tijos, rengia masines prąkal- 

su programa, paminėjimui 
)s metų SęvĮetų ĄRuąįjoš '

i. Parėngiftaš ? Jyjks 
nedėlioj, 10 d. lapkričio, Lietu
vių svetainėj, 7-tą vai. vakare. 
Todėl lietuviai darbininkai ir 
darbininkes turime skaitlingai 
atsilankyti.

DEIMANTĄ!
žaliai-mėlynai-rausvą spindėjimą 

matysite tik rusiškame athetiškame 
DEIMANTINIAME ŽIEDE. Siųskit 
DU DOLERIUS ($2.00) registruota
me laiške bei money orderį paminė
dami, kokio žiedo norite, vyriško ar 
moteriško ir pažymėkite mierą. Ar- 
fesuokite: • f ;

J. J. STROSSELL
425 Chauncey Streėt, Brooklyn,: N. Y.

(262-263)

RUSIŠKA ' PIRTIS TURKIŠKA Bell Phone, Poplar 7545

A, F. STANKUS

Graborius-Undertaker
MOTERIMS: 

Panedeliais ir 
Utarninkais

Išbalzamuoji ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas manę galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street.
PHILADELPHIA, PA.

DARBININKUKALENDORIUS
1930 METAMS.

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su gįeriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090 . , . 4 ■

-------- ------------ —i---------------- -

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant stnui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
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.

i I IŠPARDAVIMAS
į

Apvaikščiodanii 15 Metų Sukaktuves Nuo įsisteigimo
- MACY’S BROS. Krautuvės

I-I 
I

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuonienes gyvenimo ir 

dš fašistų dar^ų. Kiekvie
nas Amerikos" darbinipkas ir 
•darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ................. $2.00
6 mėnesiams............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų: valdžią.

1 K GRUODŽIO
8 V (DECEMBER)

KONCERTAS
BROOKLYNE

HARTFORD, CONN.
Pranešame tiems tėvams, kurie 

pereitais metais leido vaikus mokin
tis į Žiburėlio Draugijėlę, arba ku1 
rie mano leisti dabar, kad pamokos 
bus Lietuvių svetainėj, 29 Endicott 
St. Rašybos pamokos prasidės utar- 
ninke, 5 lapkričio, o dainavimo pčt- 
nyčioj, 8 lapkričio.. Įsitėmykite, kad 
rašybos pamokos bus kiekvieną utar- 
ninką, b dainavimo kiekvierią petny- 
čią per visą sezoną. Vaikams mo
kesti^ 15c. Rašybos mokins G. Ky
bą, /dainavimo ‘Ei Endziuliūtė, pri- 
gelb'stint Meškienei.

Kurie manote leisti vaikučius mo
kintis, tai pradėkit įš pradžios.

Komitetas.
(261-262)

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
-GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų slinkimą, pleiska

nas ir kitus galvos odos nej 
sveikumus pasekmingai gy
dome naujais savo moksliš
kais būdais, ( Mūsų plaukų 
tonikas ir mostys sugrąžins 
sveikatą jūsų galvos odai ir 
augins buinius plaukus. At
sikreipkite bei rašykite šiuo 
antrašu:
Mlle SUZANNE DANNELL 

308 West 94th Street 
New York City

Telefonas —. Riverside 2229. 
'Užsakymai laiškais greit iš

pildoma; persiuntimas 
' 1 apmokama.

ė-
si 
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p
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PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už 
LABAI NUŽEMINTĄ 
KAINĄ, Už “CASH” MO

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau. -Visas bildingas pil
nas prikrautas visokių jums | 

reikalingų rakandų.

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, p- 
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- n
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- | | 
hair’u ‘ M A
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- d? | 4 O 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze |

Macys Bros. Furniture Co.
198—200 Grand Street Brooklyn N.

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

i iPusryčip Setas 
Visomis Spalvomis
Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžiamais galais stalu

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai specialė kaina

$26.50



LIETUVIS ,GRABORIUS JUOZAS KAVALIAUSKAS

Kalinė

pagriebę nunese į

John’s Cigarų

Komisij

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

namus labai pigiai ir tas neilgai DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
namai Su vi

Vardas

Miestas State

1337

skerdynes 
gydytojo,

mes rei

kalėjimo gydytoją

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

arcėtd
ėfrieM k,ąd piriųiau. 
ie painiti ir dabar 
Jis atsakė, kad ją

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

, Policija areštąvo tūlą gyva
našlę Rizzienę, su kuria pas
kutiniu laiku Massella gyveno

Kiek pirmiau Rizzienė gy
veno su P. Boriellu, kuris da
bar yra kalėjime už apiplėši-

Piano Painokos Yra Duoda 
Mokinių

Peter Karoly, 43 metų am
žiaus, kiek pirmiau buvo nu
šokęs į vandenį iš perkeliamo
jo laivo (ferro); norėjo nusi- 
skandyti, bet laivo komandh 
jį išgriebė.

Užtat jis dabar pasikorė po 
num. 1,339 Intervale Avė.,, 
Bronxe, savo šeimynos kamba
riuose. Paliko pačią ir du ma
žu vaiku.

Sykį jau žmogų apima toks 
nusiminimas, kad jis bando nu
sižudyti, tai reikia jį gydyti.

VASAROS BARGANAI 
paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš

Siųsdami pinigus
• su savo adresu, užrašykite: ' 

fc’RANK A. URBAN’S PHARMACY
161 Metroi>olitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd St
SO. BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boston 0304-W

Norint turėti skanią ir pasekmingą vakarienę;
„ ; VARTOKITE

LAIŠKAS IŠ KAUNO SUNKIŲJŲ DARBŲ 
KALĖJIMO

STUDIO 
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS 
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

Kadangi per pirmas skerdy
nes jai šonkaulius sulaužė ir 
galvą sudaužė, o čia dar prisi
dėjo ir škarlatina, paskui ir 
smegenų uždegimas, o gydė 
nuo plaučių uždegimo, tai rug
sėjo 1 d. ir numirė. Kuomet 
darė skrodimą, tuomet jau su
rado ir kelias ligas.

Tai pirma auka tų skerdy-

TELEFONAI: Mį?O/i9669Bell, Oregon 5136

Skerdynės Kalėjime
Dabar aš parašysiu apie 

mūsų gyvenimą ir kaip mūsų 
fašistai geria kalinių kraują. 
Teisybė, fašistai ir kiti valdo
nai visur vienodai siurbia dar
bininkų kraują, kaęl ir “laisvė
je” būnančių ir “laisvieji” ne
mažiau tą atjaučia. Darbinin
kų judėjimas pasiekė ir mus, 
kalėjime esančius. Fašistai, 
jausdami savo galią, griebėsi 
užgniaužti darbininkų judėji
mą ir kuo daugiausiai juos iš
naudoti. Kaip mes matome, 
tai pilni kalėjimai, pilnos sto
vyklos žmonių.

Kalėdamos mes ir vyrai ka
liniai, visgi neleidžiame laik^ 
veltui, norime t jį sunaudoti. 
Mes lavinamės, skaitome, stu
dijuojame, kad neišeitume to
kios žioplos, kokiomis į čia at
ėjome. Fašistams tas labai ne
patinka. Jie mato, kad mes 
organizuoti ir dar stipriau or
ganizuojamės, tai sumanė mū
sų jėgas suskaldyti, dalį kali
nių išvežti į kitą kalėjimą. 
Nuskirtosios kalinės griežtai 
atsisakė važiuoti, o mes užpro
testavome ir iš savo tarpo iš
rinkome delegatę tartis su ad
ministracija, kad jų neišvežtų.- 

į Tuo tarpu jie jėgą nenorėjo 
vartoti, bet pasakė, kad mes 
pačios paskui gailėsimės. To
dėl sugrūdo į vieną kamerą 34 
suaugusias ir du vaiku, kuo
met caro laikais toje kameroje 
sėdėjo tik 18 žmonių. Tuo 
tarpu greta buvo tuščia kame
ra. Taip išlaikė dvi savaites. 
Paskui dar sumanė nubausti ir 
uždraudė dviem savaitėm pa
sivaikščiojimą. Baudė ne tik 
tas, kurios atsisakė važiuoti, 
bet ir mūsų išrinktą atstovę, 
kuri buvo paskirta tartis su 
administracija. . Kalėjimo ad
ministracija pareiškė, būk ji 
suagitavus tas kalines neva-r 
žinoti į kitą kalėjimą. Tuo
met mes pareiškėme, kad ne
liesa, mes ją išrinkome ir ji- 
negali atsakyti už visų mūsų

Nušautas, Cigaretais 
Apdegintas, Sudaužytas

South Brooklyne, tarp 3rd 
ir 4th Sts., rado prie šaligatvio 
Josephą Massellą, 26 metų 
amžiaus, su kiaurai peršauta 
galva, išmuštais dantimis, iš
sukinėtomis rankomis, su mė
lynomis • mušimo žymėmis ant 
kūno, kuris taipgi buvo cigare
tais apsvilintas daugelyje vie-

. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
i savo krautuvę kas menesis po kelięliką 

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, PA.pūkštančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 

, Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
pažangūs, supratlyvi žmones visur jų 

sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa-

Kuomet, šventėme 1 d. rug
sėjo, tai vėl ^Korsakas įpuolė 
į draugų kamerą su gauja 
raktininkų ir pradėjo juos 
mušti. Mes, išgirdę jų riks
mą, puolėme jiems pagelbon, 
nes kuomet mūsų kameroj bu
vo skerdynės, jie gelbėjo 
mums. Čia vėl pasikartojo 
tas, ką jau buvome pergyve
nę. Veikiausiai prisieis grieb
tis paskutinio kovos būdo— 
badavimo. Baisus budelių el
gimasis, kurio ir aprašyti ne
galima.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pasj

Šis veikalas yra parašytas 
iš apysakų ir padavimų; jame 
atvaizdinama šimtai, o ghl ir 
tūkstančiai metų atgal, kaip tų 
laikų viešpataujamoji klasė 
vergė ir išnaudojo darbo žmo
nes; o tie žmonės, nebegalė
dami pakęst ‘ taip didelio iš
naudojimo, pradėjo organizuo
tis ir vest kovą prieš savo iš
naudotojus.

Šį veikalą suloš Choras Ly
ra iš Maspeth, N. Y., lapkričio 
17 d., Labor Lyceum svetainėj, 
Brooklyne;

Veikalo turinys, nors trum
poje formoje bus toliau apra
šytas “Laisvės” dienraščio vie
tinėse žiniose. Todėl tėmykite 
ir perskaitykite, nes, susipaži
nus su veikalo turiniu, bus 
daug aiškiau, kuomet matysi
te lošiant.

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamų 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

Pas užmuštąjį kišenių j e ra
do laišką, rašytą Rizzienės pir- 
mesniam jos mylėtiniui.

Paskutinis jos mylėtinis Mas
sella, dabar užmuštas', pirmiau 
buvo du kartu areštuotas už 
paleistuviškus moterų užpuoli
mus.

Spėjama, kad jam susipy- 
kus atkeršijo Rizzienė arba 
pirmesnio jos meilužio sėbrai.

Visa istorija rodo, ko gali
ma laukti, sykį susidėjus su 
kriminalistais.

Rachilė Valenckaitė iš pro
to išėjo, nes jai galvą suskal
dė. Ji jaunutė, tik 20 metų 
amžiaus.

Tai toks mūsų ^gyvenima^. 
Keturias savaites išbuvome be 
tyro oro, be maisto, pasivaikš
čiojimo ir gamtinius reikalus 
turėjome atlikti kamerose.

Rugpjūčio 11 d. pranešė, 
kad mūsų išrinktą atstovę Cho- 
dosytę sodina į karcerą ant 
septynių parų. Mes visos pa
reiškėme, kad neduosime ją 
sodinti į karcerą. Korpuso 
vedėjas—sadistas, todėl tik 
jieško priekabių. Jis tą dieną 
atėjo su keliais raktininkais ją 
paimti į karcerą. Mes visos 
sustojome į eilę ir pareiškėme, 
kad neleisime ją vesti į karce
rą. Jie pradėjo mus vi
sas mušti ir mėtyti į pa
kraščius. Mes pradėjo me 
rėkti, kiek tik pajėgėme. Už
puolikai, matomai, to nelau
kė ir todėl negalėjo mūsų atr 
stovę paimti į karcerą. Jie 
turėjo apleisti kamerą.

AMERICAN-LITHUANIAN ffflSn
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474 g|
MOKYKLA SU REPUTACIJA

. 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir j 
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuot 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą Ka 
Specialūs klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtiKnm 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinijtnas, Leidimas

Po tos 
kalavome 
žvėrys neleido nei iš lauko, nei 
kalėjimo gydytojas neatsilan
kė. Šone Berzonaitė dvi pa
ras gulėjo be sąmonės, Leja 
Vilenčikaitė negalėjo keturias 
paras nieko* valgyti nuo su- 
mindžiojimo. Iš mūs atėmė 
šienikus, kaldras ir maistą, ku
ris buvo gautas iš lauko pu
sės ir uždraudė dviem savai
tėm’ ne tik pasivaikščiojimą, 
bet ir į išeinamąją vietą išeiti. 
Savo gamtinius reikalus turė
jome atlikti kameroj į taip va-

I dinamas paraškas. Galite su
prasti, koks kamerose buvo 
per tą laiką oras ir kaip rei
kėjo gyventjztokiame susikim
šime.

Bet dar budeliams to neužte
ko. Baigiantis bausmei, atėjo 
korpuso vedėjas sadistas Kor
sakas ir pasakė, i kad už pir
mą pasipriešinimą Chodosytė 
vėl bus nubausta septynioms 
paroms karcėtd. Mes vėl1 vi-, 
sos pareik 
ją neleido: 
neleisime, 
jėga palipsią. ■

Rugpjūčio 23 d. vėl tas sa
distas su gauja raktininkų įsi
veržė į kamerą, uždarė duris 
ir pradėjo mus visas mušti. 
Mes. sukėlėme riksmą. Pasi
griebė Chodosytę ir išsinešė. 
Kartu jie norėjo paimti ir 
Klaudiją Krastinaitę į karce
rą tik už tai, kad ji, po pirmų 
skerdynių, negalėjo greitai ei
ti 16 d. rugpjūčio į teismą ir 
pasakė, kad serganti,, ėjo lė
tai. Vienok, viršininkas įsakė 
ją nubausti septynioms pa
roms karceran. Kuomet at
ėjo ir ją paimti, tai ji gulėjo 
ir karštis buvo pakilęs. Sa
distas nepatikėjo, kad ji ser
ga ir pašaukė kalėjimo felčerį. 
Pastarasis pasakė, kad ji ne
serga, bet nuduoda ir todėl 
karceran galima sodinti. Bet 
tą dieną ją į karcerą nepa$o- 
dino, o ant rytojaus jau jos 
karštis siekė 40 laipsnių ir tu
rėjo perkelti į kalėjimo ligo
ninę. Ji išgulėjo 4 paras be 
jokids medikalės pagelbos. 
Mes reikalavome, kad iš lais
vės prileistų gydytoją, bet bu
deliai į tai nekreipė domės ir 
nešaukė
Kadangi jai buvo šonkauliai 
sulaužyti, tai kuomet atėjo ka
lėjimo? gydytojas, ji skundėsi, 
kad jai šoną skauda, tuomet 
jis pareiškė, kad jai plaučių 
uždegimas ir nuo tos ligos gy-

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir sales, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
menesį laiko, po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepi!”

netoli nuo 
Gyvulių: 

1 arklys, 400 vištų, 5 
visi farmerio įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

Vargšas John FįtcH biivo nuvažia
vęs net į Franciją, tikėdamasis bėnt 
Francūzus suinteresuoti savo išradi
mu. Bet Francūžąi buvo ką tik pa
sodinę kalėjiman savo karalių Liud
viką šešioliktą ir karalienę Marę 
Ąntuanettę, ir nesįdomęjo naujes
nėmis idėjomis.

Prietarai lėtai miršta. Prietaras 
prieš cigarėtus yra užsilikęs nuo to 
laiko, kuomet visi cigaretai buvo 
dirbami senovišku būdu, pirma negu 
mokslas atėjo pagelbon.

Bet kada Lucky Strikes gaminto
jai. pradėjo “apkepinti” (spraginti) 
tabaką, iš kurio jie padaryti, visiš
kai nauja idėja tapo įvestą, taip 
revoliucionizuojanti, kaip ir garlai
vis rodėsi anais senaisiais laikais.

Net daktarai dabar pripažįsta, jog 
“apkepinimas,” prašalindamas kenks
mingus aitrumus bei karčias erzi
nančias medžiagas iš tabako, įstate 
Lucky Strikes į visai ypatingą jiems 
klasę. Tai yra augantis pripaži
nimas augščiausip jų' gerumo,’ kad 
dabar Luckies daugiau išparduodama, 
negu kurių kitų aigaretų pasaulyj.

Rugpjūčio 12 d. minimas sa
distas Korsakas, susirinkę^ 
gaują raktininkų ir kitų,'atėjo 
į mūsų kamerą kratą daryti. 
Visas mus išvarė į karidorių ir 
kameroj pradėjo kratą daryti. 
Pabaigę kratą, tuoj aus liepė 
po vieną leisti į kamerą. Mes 
supratome, kame dalykas ir 
pareiškėme, kad po vieną nei
sime, nes jie nori paimti mūsų 
buvusią atstovę Chodosytę ir 
mes ją neleisime paimti. Kaip 
tik mes taip pareiškėme, tuo- 
jaus sadistas puolėsi prie mū
sų, kaip žvėris ir suriko rakti
ninkams: “Duokite joms.”

Prasidėjo tikra skerdynė. 
Kai kurioms galvas suskaldė, 
kai kurioms rankas išsukinėjo, 
kitas parbloškė ant grindų ir 
mindžiojo, per jas bėgiojo, vie
nai šonkaulius sulaužė, kitai 
ant vidurių batais atsistojo. 
Mes rėkėme, kiek galėdamos, 
kol mus sumetė į kamerą, o 
Chodosytę 
karcera.

ir kiti
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty, 7865

~m> I i ; I '
iPIRMOTINe IR SENIAUSIA AGENTŪRALITHUANIAN AGENCY

545 East Broadway, South Bostone, 
kyriai:

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas (varo, bet 
ir i grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pag*r»ėju«iu«

, (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75c už bRk,u» ai>»'»<ink'uok nuo “vo amžino priešo I

— T . T _ yra tai ^canuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—viduti rbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris Žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę-

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPAT1ŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

KAS IŠRADO PIRMĄ 
GARLAIVĮ?

Istorijos sako, kad “Robert Fulton,, 
the Clairmont, 1807.” Bet šičia is
torijos daro klaidą.

Prezidentąs Hoover pašventė Ohio 
River Paminklą spalių 12 d., Eden 
Parke, Cincinnati, kad tuom paminėt 
atidarymą Ohio Upe plaukimą laivų 
visu josios 1,000 mylių ilgiu.
' Tose iškilmėse buvo ir ainiai John 
Fitch’o, kuris pirmas ištikro išrado 
garlaivį; tas garlaivis buvo varo
mas dideliu besisukančiu ratu, \su 
lentelėmis aplinkui, o ratas—garo 
sukamas. Tuo būdu buvo padaryta 
pirma sėkminga garinio laivo kelio* 
nė* 1787 m. rugpjūčio 22 d. Delaware 
Upe ties Philadelphija.

Nors jis pastatė kito modelio gar
laivį 1788 m. ir trečio—tais metais, 
kada Washingtonas išrinkta prezi
dentu, tačiaus kapitalistai buvo prie- 
tariškai nusistatę prieš tą naują idė
ją ir ątsisakė dėti-savo pinigus į tą 
išradimą.

“Jėigu aš iki to nedagyvensiu,” 
jis sakė savo darbininkams, “tai 
jūs galėsite dagyventi iki to laiko, 
kaja garląivius žmonės l pasirinks 
keliavimui geriau, nekaip/visus ki
tus kelionės būdus; ir garlaiviai1 bus 
ypač naudingi plaukiojimui . Ohi'o ir 
Mississippi Upėmis.” '

to akutes. .
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl' parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, 
Bostono, \tik 19 mylių 
3 karvės, 
kiaules;
parsiduoda už, $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAWAN
Dviem Šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, np.uji --- --
sais moderpiškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą. ,

' AVON, MASS.
3 akerių farma; 6 kambarių na

mas, bariiė, garadžius. gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3)400. Maty
kite Jurgeliįiną. j ;

EVERETT, MASS.
3 šeimynų jnąAias, .17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; pa/siduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

$6,600 j metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokes- 
čio. Labai gera proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
dėl nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRIDGEWATER—FA RM A
35 akeriai > žemės, 7 kambarių 

namas, barnė, garadžius, vištinin- 
Rai, 3 -karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 tu r kės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium.\ 
Matykite Najarian.
f“ ' * CITY POINT
• Dviem šeimynom namas, po 4 
kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del • biznio, nės toj vietoj biz
nis jau daug metų, daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNI AI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną. j.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mesa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

mo» Studijoje ir 
Namuose

GEORGE NOBILETTI \ 
Pianistas ir Mokytojas

' Įgaliotas ir Paliūdytas / 
, New Yorko Universiteto

'• \ Mokinti

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 16th St.’, tarp 4th Avė. ir Irving Pl., New York

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nekėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

AS. žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit man prisiųsti 
man URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, nggu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai geri.

Ką mąųai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi 'ge|*ią’usį ,patarimą, nes mes ne' tik perkam, parduodam, bet 
ir mambni biznius, farmas ir namus. į

LITHUANIAN AGENCV 
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

545 Breadway, So. Boston. .Tel., 0605

KREIPKITĖS J DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo • 
ko karnų ll^ų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro- ir Chronii- I . 
kQ Skausmų, Abclno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos 
skaudėjimo, Oix> Nupuolimo i,r Galvosvaigio, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių ir Pinučių.' -Dūdų Ligos, Nosies, Gerkles Ne
sveikumų' ir’ Dusulio,’ taipgi Ligos Skilvio, Žarnų Ir į
žarnėę, Reumatizmo, Sciatica, Strėnų Skaudėjimo Ir Neural
gijos. Jeigu jūs sergate ir esate nusiminę, aĄ galiu jutn« 
pagelbėti. Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais lt pastoviais pasisekimais. Atsilankykite ; 
pas mane ypatiškai. Slaptumas užtikrinta. PRIEINAMOS 
KAINOS—PRITAIKYTOS JUMS.

X-Spinduliait Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ

g4 šimtų jų
. . Plačiai
s SKAS išo braukia

parduoda 
Į giria ir _

ĮĮBMMaHįMFį reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa-* 
1 ’ ’* ••• 11 daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood AvM 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkčs biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystes 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.
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VIETOS ŽINIOS

utor

REIKALAVIMAI

Tel. Stagg 9938
TEATRAS-DAINOS-MUZIKA DR. MENDELOWITZ

WHY BRING THAT UP?

IŠRANDA VO JIM Al

7394

LIETUVIS
SKANIAI PAVAIKYSITE PAS

GERAI IR PIGIAI

STOKES

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ? MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška RestauracijaSPORTAS

Savo Balsais Paremkite Komunistus!

416
147 Leonard Street

FOR ASSEMBLY

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDABROOKLYN LABOR LYCEUM
(Levandauskas)

DARBININKŲ ĮSTAIGA

GRABORIUS
(Undertaker)

AbtahAm Markoff.

949-939 Willoiighby Avenue

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Sovietų Lakūnai Kalbės 
Polo Grounds, New Yorke 4 *

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

33rd 
35th 
50th 
56th

Drg. G. Šimaitis' 
Lankėsi Brooklyne

lėšikai Bergždžiai 
lušovė Fabrikantą

L D. S. A. 111 Kp. Narėms 
Ir Pašalinėms

ŠIANDIEN IMTYNĖS 
SCHICKATO, POŽĖLOS, 
ŽELEZNIAKO, CALZOS

Dar Prie Ridgewoodo 
Vakarienės

niekad nėra buvę, kdip kad 
viršminėtieji.

FOR CONGRESS .
21st District: Richard B. Moore

Gero įspūdžio daro Doro
thea Berke su savo šokikėmis.

Bob West griežia vargonais 
papuliares melodijas.

Ši programa bus duodama 
iki ateinančio penktadienio.

7 A. B. D.

Iš Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
Prakalbos

DAKTARAS ir CHIRURGAS

Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

New 
metų 

Moraną, 
Jis pasmau-

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.

ir stačių 
svetainė 
J. Kaš- 
pereitą

Borough of Manhattan
FOR BORO PRESIDENT: J. Louis 

Engdahl.
FOR DISTRICT ATTORNEY: Vem

Prisiekusiųjų teismas 
Yorke įkaitino 12-kos 
berniuką Edwardą 
kaip žmogžudį 
gė 76 metų senę Clara Hewes, 
nepasikeliančią iš lovos ligo
nę. Tikėjosi pas ją daug pini
gų pasigrobti, bet rado tik $3 
išviso. Senė buvo šykšti. Nors 
banke turėjo $15,000, bet gy
veno iš masonų labdarybės. 
Kuomet vaiką areštavo ir pra
dėjo kamantinėti, jis greit pri
sipažino.

Kada ir Kiek Savininkai Turi 
Apšildyt Namus

Jie laiko daugeliui žinomą 
RĖtilBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

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

Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

L. D. S. A. 111 kuopa šau
kia nepaprastą narių ir pašali
nių susirinkimą, kuris įvyks 
ketvirtadienį, 7 d. lapkričio, 8 
vai. vakare, svetainėje 218 
Van Sicklen Ave., East ’New 
Yorke, šiame susirinkime kal
bės drg. J. Bimbienė. Ji pa
pasakos savo kelionės įspū
džius, o jų turi daug, nes lan
kėsi Sovietų Rusijoj, Latvijoj 
ir Lietuvoj. Todėl ne tik kuo
pos narės, bet ir pašalinės 
kviečiamos atsilankyti. Drg. 
Bimbienė* daug naujo pasakys.

■’) | 4 s H t B-nė.

VALANDOS: 10-12 A. M.; 6-8 P
Nedaliomis 10 A. M. iki 1 P. J

puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų yalgių. Turime puikų patyrimų 
gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių. ' /

Montellos lietuvių darb. vei
kėjas ir žymusis “Laisvės” va- 
jininkas, drg. G. Šimaitis, šio
mis’/ dienomis lankėsi Brookly
ne ir jo apielinkėse kolonijo- 
sei Užėjęs į “L.”; redakciją, 
jis pabrėžė, kad visi “L.” skai
tytojai dienraščiu pasitenkina 
ir kad nors Montelloj labai 
daug darbininkų mūs dienraštį 
skaito, tačiaus dar jis vistiek 
gaus ir šiame vajuj jam pre
numeratorių. šiuo tarpu drg. 
Šimaitis atvežė keletą, o dau
giau gaus greitoj ateityje.

GRABORIUS 
(Undertaker)

107 Union Avenue
F į ; 1 * V » •

(arti Grand Street)
. Brooklyn, N. Y.

; JONAS
173 Bridgė Štį įC. Brooklyn, N. Y,

. Pęreitą penktadienį, bedės
iant trims mergaitėms į kon- 
vertėlius savaitines algas dar
bininkams B. and L. Metai 
Stamping Kompanijos raštinė
je' po num. 250 Moore St., 
Williamsburghe, įsibriovė du 
ginkluoti plėšikai; paliepė 
mėfgRitėms ir čia buvusiam 
kampanijos partneriui Šamui 
LeVensenui iškelti rankas 
augštyn. Mergaitės taip ir 
padalė; ibet Levensenas leidosi 
bėgti į kambarį, kur dirbo 15 
darbininkų. Vienas iš plėši
kų praleido į jį du šūviu iš re- 
vfelverio ir ant vietos nudėjo; 
suklykė mergaitės; persigando 
piktadariai, ir pabėgo, nieko 
nelaimėję, palikdami $550 ant 
stalo!. Paskui ■ plėšikai įšoko 
j automobilį ir nubirzgė savais 
keliais.

127 East 84th Street 
(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 

NEW YORK CITY

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

W ir Amerikonišku Stiliam

Šį,. Vakarą ' risis 'Richard 
Schickat, pasaulio čąmpionas, 
su Gino Garibaldi, NeW Yor
ke. .. ,71st.. Rpgiment Armory, 
Park lAveWue 34th St. Taip
gi/ bus’iiųtynės Karolioi Požė
los su Geo. Manichu; železnia- 
ko su Dimitrovu; G. Calzos su 
H. Steinke; Džimio McMiUano 
su Ch. Blackstocku.

Tikietų' kainos:' $1.05, $2.- 
10, $2.65 ir $3.15.

• Geresnių ristikų vieno va
karo programoje dar, turbūt,

atletikos, 
ia 6:30 vai. vakare, 
kaina 75 centai iki 

Tikietus galima įsigyt 
išanksto raštinėje Friends of 
The Soviet Union, 175 Fifth 
Ave., Room 511, New York. 
Patartina nepavėluoti, nes pa- 
skesniems galės likti tiktai to
liausios ir prasčiausios vietos. 

(262-263)

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 FRONT STREET 

Central Brooklyn, N. Y.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s . paveikslus

Šį šeštadienį, lapkričio 9 d., 
bus iškilmingos priimtuvės So
vietų lakūnams, drg. Fufaje- 
vui, vBolotovui, šestakovui ir 
Sterlingovui, Polo Grounds Sta- 
diume, New Yorke, ties 155th 
St. ir 8th Avenue. Į tą vietą 
sutelpa apie 50,000 publikos.

Patys lakūnai dalyvaus mi
tinge ir sakys prakalbas.
• Grieš puiki orkestrą parink- 
tinus revoliucinės ir klasiškos 
muzikos gabalus. Darbininkų 
kliubų if kitų organizacijų at
letai darys maršus ir gimnas
tikas* , maršuos komunistinės 
jaunuolės; bus rodymai rau
donųjų sportų iš sunkios ir 
lengvo:"
- Prac 
Tikiet^

Brooklyno Paramount’© kal- 
bančiame-dainuojančiame ju- 
dyje vaidina du gabūs, tarp
tautiniai žinomi komedininkai, 
Moran ir Mack veikale “Why 
Bring That Up?” Perstatoma, 
kaip jiedu, “juodieji varnai,” 
iš paprasti] vodevilio juokda
rių virtę savininkais muzika- 
lės komedijos ant Broadway.

Viena iš aktorkų jųdviejų 
kompanijos, Evelyna Brent 
nori apkirsti Mor arią ir M dė
ką, siūlydama ’pirkti prigavi- 
kiškos korpdracijos 1 'Šerus. 
Macko ir Morand draugas ta
tai sužino ir perspėja. Aktorė 
lieka pavaryta; jos mylėtinis 
sumuša Mačką itaip, kad 'šis 
atsiduria ligoninėj e i 1 •

Pačiame tarinyje nieko to
kio; jis naudojamas tiktai 
kaip kabliukas, ant kurio ga
lima būtų prikabinėti įvairių 
juokų ir komediškų dialogų. 
Be to, žirioma,' aikštėn iškyla 
visokios aktorių gyvenimo in
trigos.

Publikos mylimasis Rudy 
Valle su savo Connecticut 
Yankees duoda gražų vaizdelį 
taipgi iš teatrinio gyvenimo, 
“Showland,” su meiliškais 
prietikiais. Vaizdelyj lošia 
Goldsmith Brothers, akrobatiš- 
ki jūrininkai; gabi dainininkė 
Helen Kennedy, Editha Rog
ers, talentinga smuikininkė, ir

Pagal New Yorko įstatymus 
.savininkai, išraudavo j anti gy
venimui namus, turi duoti įna
miams nes mažiau, kaip 68 
laipsnius šilumos, kada lauke 
temperatūra (šilumos laipsnis) 
nupuola žemiau 50-to laips
nio. Tas įstatymas yra savi
ninkams priverstinas, vis tiek 
kokį mėnesį šiluma būtų nu
puolus žemiau 50 laipsnio.

J. MARČIUKIENE
SAVININKE

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityto.—Sykj atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Per vakarienę, įvykusią 26 
d. spalių, pasidarbavus drg. 
Bondžinskaitei, gauta L. D. S. 
A. 132-rai kuopai dvi naujos 
narės.

Korespondencijoj, tilpusioj 
No. 259, per neapsižiūrėjimą, 
liko praleista paminėjimas, 
kad prie stalų patarnavo, ap
art trijų minėtų mergaičių, dar 
ir <d. Blažiūtė.

L. D. S. A. 132-ros Kuopos
Koresp.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

L.D.S.A.' 132-ros kuopos susirin
kimas bus utaminke, 5 lapkričio, 
Degulio svetainėj, 147 Thames St., 8 
vai. vakare. Draugės, būtinai atsi
lankykite, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Bus išduota raportas iš 
buvusios vakarienės.

Sekr.Kazokiūte.
(261-262)

TELEPHONE, STAGG 9)05

DR. A. PETlllKA
4 LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnozei
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

Specialistas del visų ligų ir operacijų 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

Telephone, Stagg 4409

A.į RADZEVIČIUS

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant

Savo kalboje Dr. Kaškiaų- 
čius prisiminė ir, apie kitas li
gas, panašiai jaučiamas kaip 
reumatizmas^ tame skaičiuje 
yra ir podagra (gout). ’

Kalba buvo pamarginta vy
kusiais prilyginimais, iš kurių 
žmonės gavo ir sveikai nusi
kvatoti. Visi buvo tokiame ge
rame ūpe, kad lengvai juokėsi 
net iš tokių, visai rimtai duo
damų patarimų, kaip kad— 
sveika ir visai nuogam, prasi
darius langą, kambaryj pa
vaikščiot bei pabųti, kad oras 
prieitų prie visos odos, kad ji
nai užsigrūdytų; tuomet ne- 
taip lengvai žmogus ir šaltį 
pagautų.

Na, visko neaprašysi iš to
kios turiningos prakalbos. Po 
jos vien piktai klausimai tęsė
si dvi valandas. Klausimus 
žmonės drąsiai statė ne tik 
apie save, bet ir apie sau ar
timuosius, didelius ir mažus. 
Kalbėtojas 1 mandagiai priėmė 
ir davė pamatinius atsakymu^ 
net į klausimus apie sapnus. . .

. Prakalba buvo surengta rū
pesniu Didž. N. Y. Darbinin
kiškų Draugijų Sąryšio. Pir
mininkavo drg. J. Jankūnas.-

Galima būtų buvę parinkti 
aukų bent parengimo lėšų pa- 
mokėjimui. Kažin kodėl ren
gėjai to nepadarė.

K. Rep.

Samuel Nesin 
Morris Kushinsky. 
Alfred Wagenknecht. 
Rachel Ragozin.7 
Aldermen 
Nat Kaplan.
•Hyman Gordon. * 
Samuel Wiseman.. , 
Lena Chernenko.

(261-262)

District: 
District: 
Distinct: 
District!

FOR 
District: 
District! 
District: 
District:

PASIRANDAVOJA 4 kambariai 
Williamsburghe, yra maudynė ir 
elektra. Randa $17.00—$18.00. B. 
Zinis, 121 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Tel., Stagg 8383 arba Jamaica 
----- (259-264)

REIKALINGA stenografė, kalbanti 
lietuviškai, j advokato ofisą. Gali 

atsišaukti ir neturinti patyrimo. At- 
sišaukit laišku: M. M. c-o “Laisvė,” 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(258-263)

» nauja gyvenimo vieta
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

FOR SHERIFF: Samuel Kromberg.
FOR ASSEMBLY 

6th District: Henry* Sazeri ' *‘ 
8th District: Alexander Trachtenberg. 
17th District: Abraham Moreau.
18 District
21st District: Perry Murphy.

FOR ALDERMEW 
6th District: Adolph Basson, 
fth District: Samuel Darcy. ■ . 
J7th District: Libertad Narvaez. 
20th District: Gaetano De Fazio. 
2Jjrt District: Fanny Austin.

Sales del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

Tel., Stagg 7057

' STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų. 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.

PAJlEšKAU AGENTŲ
Išplatinimui, athetiškų Rusijos dei
mantų. (Darnas . lengvas/ Nedėlinė 
mokestis $25.00 ir; komišinas. Paty
rimas nereikalingas. Teisingam 
žmogui ateitis užtikrinta. Kreipkitės 
laišku, arba ypatiškai nuo 6 iki 9 
vai. vakare. J. J. Strossell, Distrib- 

425 Chauncey St., Brooklyn, 
(259-265)

MRS. EISEMAN'N’S WALTZ. Vė
liausi šokiai. 9 privatines lekcijos 
už $5.00. 1106 DeKalb Ave., kam
pas Broadway, Brooklyn, N. Y. At
dara kasdien ir nųdėliomis.

(261-66)

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

1st District: George Pershing.
3rd District: Rose- Wortis,
4th District: Moissaye J. Olgin 
5th District: Rebecca Grecht. 
25th 
28th 
29th

Šis vaistas neužtraukia 
ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natūrali vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

KUNDROTO APTIEKA

mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TEL.: '
Triangle '1450

Kreipkitės > 
šiuo adresu:

6th District: Joseph Magliacano. 
14th 
16th 
22nd 
23rd

Borough of Bronx
FOR BOROUGH PRESIDENT: Jul

iet S. Poyntz.
FOR DISTRICT ATTORNEY: Belle 

Robins. r
FOR SHERIFF: Leo Hoffbauer.

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėm ėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 no piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties.

Metropolitan Avenue
(Arti1 Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Persipjovė sau gerklę 
rašytoja Ozelle Mathisaitė, 27 
metų amžiaus, duktė žymaus 
advokato ir milionierių gimi
naitė. Negaudama per kelias 
savaites darbo, sumanė nusi
žudyti po num. 23 Minetta 
Lane, New Yorke. Persipjo-, 
vus gerklę, vaikščiojo kamba
ryj, silpstančiu balsu dekla
muodama savo eiles. Tuo 
tarpu pasitaikė, kad įėjo viena 
jos draugė; pašaukė ambulan- 
są, ir Mathisaitė liko nuvežta 
į ligoninę. Manoma užgydyti 
skylę gerklėje.

Dar 16 metų būdama, ta 
mergiščia parašė knygą labai 
skambių eilių vardu “Open 
Doors”; už tai gavo didelį pa
gyrimą nuo Kongresinio 
Washington© Knygyno.

Jinai paskui parašė dau
giau ir, sakoma, dar geresnių 
eilių. Leidėjai jas gyrė, bet 
nedrįso pirkt išleidimui. Sa
ko, perdaug atviros (suprask, 
lytiškos, “perrjebios”), ir cen
zoriai jas konfiskuotų, khip 
tik. būtų išleistos.

Negalėdama pragyventi iš 
poezijos, jinai tarnayo, kaipo 
bizpip skelbimų rašytoja, sek
retore, kopijuotoja valgių są
rašų restoranuose; galų gale, 
neteko jokio, darbo ir kelias 
savaites negąlėjo susirasti jo
kio užsiėmimo.

Kiek pirmiau ta poetė buvo, 
bandžiūsi galą pasidaryt, pa
leisdama gazuš savo kamba
riuose; bet ir tuomet kas tai 
iš šalies pasitaikė ir išgelbėjo 
jos gyvybę.

Jos dėdė yra didokas milio- 
nierius J. S. Radfordas, Orien
tal Audimo Dirbtuvių savinin
kas. Bet jinai yra tokia išdi
di, kad laiko peržemu daly
ku kreiptis pagelbos į tėvą ar
ba į dėdę.

New Yorke, Greenwich Vil
lage, yar nerpažai panašių, 
kaip ji, literatų ir menininkų. 
Persisotinę gyvenimu, kiti 
augštai, bet tuščiai Šnekėdami 
ir gyvendami diena iš dienos, 
nuvarginę sau nervus ir netu
rėdami visuomeniškai patenki
nančio idealo, jie, prastai pa
sakius, “kreizevoja.” ;;

Dž. K.

Ateinantį antradienį, l$kri- 
čio 5 d., balsuokite už Komu
nistų Partijos kandidatus šiuo
se miesto linkimuose. Komu
nistų kandidatai padėti po 
ženklu Kūjo ir Pjautuvo rinki
mų sąrašuose. Atiduokite sa
vo balsą už sekamus darbinin
kų kandidatus;
FOR MAYOR: William W. Weinstone. 
FOR PRES., BOARD OF ALDER

MEN: Harry M. Wicks.
FOR COMPTROLLER: Otto Hall. District: John Harvey. 

District: Dennis C. Gitz.
District: Benjamin Gold.
Borough of Brooklyn

FOR BOROUGH PRESIDENT:
Frederick Biedenkapp.

FOR SHERIFF: Hyman Levinei
FOR ASSEMBLY

Pilnutėlė susėdusių 
žmonių “Laisvės” 
klausėsi Daktaro J. 
kiaučiaus prakalbos 
ketvirtadienį.

Prakalba prasidėjo dar pirm 
8 vai., nes publika ištikro šį 
sykį laiku susirinko, šitai ra
šančiam neteko girdėti pačios 
pradžios, nes dar nebuvo spė
jęs sugrįžti iš .Kom. Partijos 
susirinkimo. Tačiaus, užten
ka ir to, ką girdėjo, kad su
prast didelę prakalbos vertę.

Dr. Kaškiaučius aiškino re
umatizmo priežastis, jo ženk
lus ir tos ligos išvengimą bei 
gydymąsi. Reumatizmas gali 
paeiti nuo šlapimo rūgščių su- 
sikuopimo organizme, o jos ten 
susikuopia daugiausia iš netin
kamo dirbtino maisto; prie to 
dedasi ir netikęs gerų valgių 
hiaišymas krūvon. Reumatiz
mas taįpo pat gali k^ltį (iš to
kių1, vietinių užsikrėtimo, ęenlr 
rų, kaip kąd ( dantų bei dėsnų 
(smegenų) pūliniai,sugedę ton- 
silai, nosies sugedimai su bak
terijų lizdais; visų tų puvėsių 
perus išnešioja kraujas po vi
są kūną, sėdamas reumatizmo 
sėklą.

Kalbėtojas nušvietė požy
mius aštriojo (bei greitojo) 
reumatizmo ir chroniškojo (į- 
sisenėjusio) reumatizmo ir nu
rodė vienam ir kitam atsitiki
mui tinkamą maistą, užsilai
kymą ir gydymą.

Naturalis maistas, vengimas 
maišymo skrobylų su rūgščiais 
bei rūgštis gaminančiais val
giais;' vienos rūšies valgio 
naudojimas vienam sykiui; ap- 
rubežiavimas vartojime arba 
visiškas vengimas dirbtino cu
kraus; sumažinimas miltinių 
valgių, saulės šviesa, ' tyras 
oras, dėvėjimas tokių drabu
žių, kad prieitu prie kūno odos 
oras; šviežių daržovių, vaisiu, 
pienų ir kiaušinių gausesnis 
valgymas—vis tai būdai ne tik 
orieš reumatizmą, bet ir prieš 
kitokias ligas.

Tel.. Stagg 8842
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