
Nedėldienių

luiiiniiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiuiiwiiiitM^ LITHUANIAN DAILY r ,aiiiiiiniiiwnmii

Brooklyn, N. Y., Pagedėlis, Lapkričio (Nov.) 12 d., 1928No. 270 Telephone, Stagg 3878
$

H-

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

Darbininkų Partija Sau 
kia Nacionalę Kon

venciją

HHimHMIįiHi,:iiiiiiniini|hHl!'|iliiihiiniik1inuiiiHįJ>Hu|H;nii:|i|in^;|iHiiih;h''ti

Pirmas Lietuvių Darbi-

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart
NEW YORK.— Darbinin

kų (Komunistų) Partijos 
Centro Pildantysis Komite
tas išleido pareiškimą del 
šaukimo šeštos reguliarės 
partijos konvencijos.

Jau dabar suvirs metai, 
kaip partija turėjo naciona- 
lę konvenciją.

Laikas konvencijai nuskir
tas sausio 6 d. 1929 rh.

Partijos Centro Pildanty
sis Komitetas šaukia kon
venciją su pritarimu Komu
nistų Internacionalo Pildan
čiojo Komiteto, kuris įsakė 
partijai pradėti rengtis prie 
konvencijos tu o j aus po rin
kimų kampanijos.

Padengimui konvencijos 
lėšų partija uždeda po dole
rį asesmentų ant kiekvieno 
nario.
Plaukianti Lava Perkirtoj valstijoj rodymas kru-

New Jersey Jau Galima Ro-i 
dyti Judžius Nedėldieni
ELIZABETH, N. J. — 

’Union Apskričio grand džiu- 
rė penktadienį atsisakė ap
kaltinti mėlynojo įstatymo 
laužytojus, kurie nedėldie- 
niais rodė krutamas pa
veikslus. Džiurė pareiškė, 
kad mėlynieji įstatymai jau 
dabar, pasikeitus sąlygoms, 
yra nusenę. Sulig to nuo- 

i sprendžia dabar New Jer-

Darbininkai Visą $alią, 

Vienykitės! J ūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re-' 

težins, o IŠlaimėsit 
Pasaulį!

y

tarnų paveikslų .nedėldie- 
niais nebus skaitomas prasi- 

Catania, Sicilija.— Lavos žengimu.
užplaukimas ant ’ gelžkelio ‘-----------------
perkirto susisiekimą tarp 
miestų Catania ir Messina.

Gyventojai apleido miestą 
Carraba.

Aprokuojama, kad atsida
riusi Etna vulkaninio kalno 
gerklė yra 3,300 pėdų virš 

O vulkano 
pėdų

Gelžkelio Liniją

juru paviršiaus, 
augštuma yra 10,740 
virš jūrų paviršiaus.

PASAULINIS KARAS 
NAV'O 37,000,000

GYVASČIŲ

KAI-

Daugely Viety Konftinisty Kandidatai Pačios Kalbėjimas Miegant 
Nėra Pamatas Divorsui

Revoliucionierių Vardais Pa
vadins Vokietijos Miesto 

Gatves
Reakcionieriai Siunta

BERLYNAS. — Breslau 
mieste monarchistai ir bur
žujai didžiausiame sujudi
me. Mat,.to miesto taryba 
yra radikalų rankose. Radi
kalų valdoma taryba ketvir
tadienį nutarė pakeisti visų 
gatvių vardus revoliucionie
rių vardais.

Friedrich Wilhelm gatvė 
bus užvadinta Karl Lieb
knecht gatve, Parodos Ąikš- 
tė bus užvardinta , Rožės

PARYŽIUS.— Tik dabar, 
už dešimties metų po pasau
linio karo užsibaigimo, eks
pertai aprokavo, kąd tas 
karas kainavo 37,000,000 Luxemburg Aikšte. Hohen- 
žmonių gyvasčių ii’ pinigais zollern gatvė bus užvardin- 
kainavo $363,000,000,000.

Tokias skaitlines paskelbė ve; Kaizerio gatvė bus už- 
Tautų Lygos veikimo komi- vardinta Karolio Markso 
teto ekspertai. Greitu lai- gatve; Karaliaus Aikštė bus 
ku bus atspausdinta knyga užvardinta Augusto Bebelio 
tuo klausimu. .Aikšte; Teismo Aikštė bus

Daugiausia gyvasčių pra- užvardinta Respublikos Aik- 
rado Francija ir Vokietija, šte.

Ekspertai į tą skaitlinę pa- Reakcionieriai deda pa
ima ne tik žuvusius karo stangas, kad nedaleisti pa- nas 
lauke, betjr žuvusius nuo h- jkeisti gatvių vardus. ,

ta Ferdinand Lassalle gat-

NEW YORK.— Iš įvairių 
šalies dalių pranešimai ro
do, kad visur -komunistų 
balsų skaičius kelis, kartus 
padidėjo šiuose rinkimuose. 
Pranešimai dar nepilni.

Plieno kasyklų ir kituose 
proletariniuose distriktuose 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos kandidatai sumušė 
socialistų kandidatus.

Nepilni pranešimai iš ke
turių wardu Ambridge, Pa., 
plieno pramonės mažo mie
stelio, parodo, kad komunis
tų kandidatai gavo 40 balsų, 
o socialistai tik 9.

Denver, Col., kur socialis
tai dėjo \ visas pastangas 
gauti kuodaugiausia balsų 
nuo taip vadinamų progre
syvių ir smulkiųjų biznierių, 
komunistų kandidatai gavo 
arti tiek balsų, kaip ir so
cialistai. Komunistų kandi
datas į valstijos seimelį ga
vo 1,671 balsą. Fosteris ir 
Gitlowas gavo 305; socialis
tų kandidatai gavo 454. Wil-) 
liam Dietrich, komunistų 
kandidatas į kongresą, gavo 
857. Helen Dietrich, komu
nistų kandidatė į valstijos 
sekretorius, gavo 600 balsų, 
o socialistų kandidatas ga
vo- tik 565.

Hartford, Cbnri., už.: tos
terį ir*Gitlową paduota 120, 
už socialistu kandidatus 
275. >' '' ‘

Chelsea, Mass., už Fosterį 
ir Gitlową priduota 96, bal
sai ;' socialistai gavo 159. 
Komunistų kandidatas į val
stijos sekretorius gavo 317, 
socialistų kandidatas 204. 
Komunistų kandidatas į gu
bernatorius gavo 115, socia
listų kandidatas—189; į lei
tenantus gubernatorius ko
munistų kandidatas gavo 
259, socialistų—195.

Perth Amboy, N. J., už 
Fosterį ir Gitlową paduota 
28 balsai, už, Norman Tho
mas, socialistą, 38; už Al
bert Weisbord į Jungtinių 
Valstijų senatą 25, už socia
listų kandidatą 16; į. guber
natorius už Sėott Nearing 
23, už socialistu kandidata 
11. '

Suvogė Balsus Pittsburghe
Nepilni pranešimai rodo, 

kad, Pittsburghe Fosteris ir 
Gitlowas gavo 75 balsus; so
cialistų kancĮidatai tik 27. 
Komunistų balsavimo dabo
tojai susekė dideles balsavi
mo vagystes.
» Trenton, N. J., Fosteris ir 

.Gitlowas gavo 67, socialistų 
kandidatas > ifel; ‘komunistų 
kandidatas į; senatą) gavo i 69,: 
socialistų 52;. į; gubernato
rius ■—[ 69 p socialistų kandi
datas 61. !• t :

Popiežius Tarp FSšisto Pit Sako, Pasaulis “Pražus,” Jei 
sudskio ir Hooverio Nesilaikys Kelloggo Pakto

• I

Reakcionieriai deda pa-

gų iš priežasties karo, suma
žėjimą gimimų iš priežasties 
karo ir tt. Ir tuo būdu vi
so susidaro žuvusių žmonių 
gyvasčių iki 37,000,000.

Girtuokliavimas Lietuvoj
KAUNAS.— 1928 m. per 

pirmąjį pusmetį buvo paga
minta apie 3 milionai litrų 
40 laipsnių stiprumo degti
nės ir 120,000 litrų spirito 
95 nuoš. Pernai per tą patį 
laiką 40 nuoš. degtinės buvo 
pagaminta 2į mil. litrų ir 
spirito 95 nuoš. — 107,000 
litrų, o 1926 m. — 40 nuoš. 
degtinės 2,400,000 litrų ir 
95 nuoš. spirito — 92,000 lit-

Šios skaitlinės rodo, kad 
) ir degtinės gamyboj žymi 

w “pažanga.” Tuo tarpu pini
gais apskaičiuojant, per šį 
1928 m. pusmetį pragerta 
už 21,700,000 litų, pernai — 
už 20 mil. litų ir 1926 m. už 
18 milionų litų.

Vaikutis Nušovė Seserį

New London, Conn.— Pa
siėmęs tėvo revolverį Jo
seph Longo, 6 metų amžiaus 
vaikutis, nušovė savo seserį 
Bondagą, 5 metų amžiaus. 
Tėvas ir motina tuo laiku 
nebuvo namie. Kulka patai
kė mergaitei į galvą.

Londonas.— Anglija būda
vo j a daugiau orlaivių,,reng
damasi prie karo.

ROMA.— Vatikano orga- 
i “Osservatore Romano” 

, Jie rašo, jog popiežius turi nu- 
tikisi, kad provincijos virsi-1 sitraukęs paveikslą su fa^ 
ninkai atmes Breslau mies-išistu Pilsudskiu ir Hoove* 
to tarybos priimtą rezoliu
ciją tuo klausimu.

Ųžsi-Hirohito Iškilmingai
* k;ore ant Sosto

Kyoto, Japonija.— šešta
dienį Japonijos imperato
rius Hirohito užsikorė ant 
sosto su didžiausiomis iškil
mėmis. Suvirę 2000 asmenų 
dalyvavo iškilmėse, jų tarpe 
buvo 26 svetimų šalių atsto
vai. ...

Londonas.— Anglijoj de
šimts moterų išrinkta majo
rais penktadienio rinkimuo
se. Suvirš 200 miestų ma
jorų išrinkta.

Pilsudskiu ir Hoove* 
riti. Popiežius stovi vidury. 
Jie nusiėmė paveikslą popie
žiui būnant Lenkijoj Vati
kano atstovu. Hooveris 
taipgi tuo laiku buvo Lenki
joj.-

Paryžius. — Prezidentas 
Doumergue prašo Raymond 
Poincare sudaryti naujų 
kabinetą. '., /

Valstiečių Partija Sudaro 
; Kabinetą Rumunijoj:

■ ■_ . .>■

Bucharest, Rumunija. —
Rumunijoj pavesta’ Nacio-

Deginosi Rūgštimi

South Orange, N. J. — 
Margaret Augustius, 17 
metų amžiaus mergina, tar
naujanti pas poną J. C. Hil
debrand, prisipažino, kad ji1 
pati užsipylė ant savęs de
ginančią rūgštį, kad at
kreipti žmonių simpatiją ir 
tuo būdu patekti į krutamus 
pavęikslus. ‘

Ėssen, Vokietija. — Pa
skelbtas plieno- ir geležies 
pramonės darbininkams lo
kautas lapkr. 1 d. Ruhr dis- 
trikte, paliečiantis 250,000 
darbininkų, pradeda skau
džiai atsiliepti ir kitose pra
monėse.

PITTSBURGH, Pa. — 
John Zimmerman iš Union
town užvedė prieš sąvo pa
čią bylą, reikalaudamas di- 
vorso. Jis teisme nurodė, 
kad jo pati kalba miegoda
ma ir kalba apie kitą vyrą. 
Bet teisėjas Morrow pareiš
kė, kad pačios kalbėjimas 
miegant, net jeigu ji ir kal
ba apie kitą vyrą meiliškais 
žodžiai, 
divorsui.

H. HOOVERIS RENGIASI KARINIU 
LAIVU VYKTI Į LOTYNIŠKĄ AMERIKĄ

Apžiūrės Amerikos Imperializmo Spaudžiamas Šalis; Ke
lionė Buvo Slaptai Rengiama Mėnuo Laiko Atgal

PALO ALTO, Calif.— 
Kaip kokis imperatorius, 
Herbert Hooveris, išrinktas 
prezidentas, rengiasi vykti 

c________ apžiūrėti Amerikos impe-
nesudaro pamato rializmo vergiamas šalis Lo-

Sovietai Surado Turtin-

MASKVA.— Sovietų val
džios geologinis departmen- 
tas praneša, kad jis surado 
turtingus aliejaus šaltinius 
Sachalino saloj. Sakoma, 
kad tie aliejaus šaltiniai yra 
taip turtingi, kaio ir alie
jaus šaltiniai Baku ir Groz
ne, kurie yra vieni iš tur
tingiausių aliejaus šaltinių 
pasauly?

Manoma, kad užtektinai 
aliejaus būtų galima iš jų 
gauti eksportavimui į Japo
niją ir Chiniją: ir aprūpirii- 
mui viso Sibiro. Daromi 
planai , s u o r ganizavimui 
kompanijos išvystymui tų 
didžiųjų aliejaus šaltinių.

tyniškoj Amerikoj.
Karinis laivas Maryland 

iš Pacifiko laivyno, dar ge
rokas laikas prieš rinkimo 
dieną, pildant Hooverio įsa
kymą, buvo ruošiamas Mare 
Salos Laivyno Jarde; dabar 
jau viskas prirengta , kelio
nei. Jo kelionė buvo slaptai 
rengiama suvirs mėnesį lai
ko. Hooveris praneša, kad 
jis iškeliaus už- savaitės lai
ko.

Jau iš anksto įvairiais bū
dais daryta spaudimas, fi
nansiniai ir diplomatiniai, 
ant Lotyniškos Amerikos 
respublikų, kad jos oficia
liai pasitiktų Wall Streeto 
atstovą ir kad nedaleistų su
rengti demonstracijas prieš 
Amerikos imperializmo at
stovą.

Hooveris žada aplankyti 
kiekvieną svarbesnę respįb- < 
liką Pietų Amerikoj su A- 
merikos imperializmo “ge- i 
ros valios misija.” Nužymė-’■ 
tos aplankymui šalys yra: 
Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Peru, Argentina, Uruguay, 
Brazilija ir Venezuela. Taip-* 
gi, sakoma, jis apsilankys 
Panamoj, Cuboj ir Meksi-

“Jis nori matyti subuda- 
votą didesnę prekybą tarp 
Lotyniškos Amerikos šalių 
ir šios šalies, ir trokšta tie
sioginiai sužinoti apie padė
ti ten,” sako New Yorko 
Times, rašydamas apie Hoo
verio vykimą į Pietų Ameri
ka, c

Hooverio troškimas—su- 
drūtinti Amerikos imperia
lizmo interesus Lotyniškoj 
Amerikoj, kad galutinai iš
mušus iš ten Anglijos impe
rializmo interesus.

t

Didauma Balsavo Už Panai- TaksĮanSM Gyventoja Bėga 
kinimą Blaivybės {statymo Nuo Plaukiančios Lavos

f?

■*

Sovietai Apie Hooverį BOSTON, Mass.— Laike 
nącionalių rinkimų, lapkr. 6

CATANIA, Sicilija.—Tūk
stančiai gyventojų Etna

d„ Massachusetts'’valstijoj vulkano. apielinkej apleidžia

• LONDONAS.— Anglijos 
premjeras ‘ Baldwin savo 
prakalboj . penktadienį pa
reiškė, kad pasaulis turi 
griežtai laikytis Kelloggo. 
“taikos” pakto, arba kitaip 
jis pražus.

Žinoma, Baldwinas turi 
minty kapitalistįnį pasaulį. 
Bet Kelloggo paktas neap
saugos jį nuo sugriuvimo.

trisdešimts trijuose iš tris
dešimts šešių valstijos sena
to distriktų didžiuma balsų 
buvo paduota už panaikini
mą blaivybės įstatymo. Tik 
trijuose distriktuose buvo

Susikūlė Traukinys

Varšava.“ Rytinėj Gali
cijoj susikūlė traukinys; su
virs 40 asmenų sužeista. Lo
komotyvas ir du vagonai su
daužyta. ; ./

.... ........ j r_____ ____ < Toronto, < Kanada.-*- Visos, ___ . .... 
nalės Partijoms vadui JuliUįKąilados Darbd ^ Kongresas parodvs didesni aktvvišlęi
Maniu sudaryti kabinėtą J priėmė rezoliuciją už at- 
Valstiečių Partijos vadai ‘ steigimo santikių su Sovie- 
sako, jog tai esąs didelis. tų Sąjunga delei . naudos; 
“demokratijos laimėjimas.”[Kanados prekybos.

UŽSIKORIMAS JAPONIJOS IMPERATORIAUS ' 
ANT SOSTO KAINUOJA ARTI $12,000,000

__________, 0

Parlamentas tam tikslui 
paskyrė 16,294,000 jenų.

Apie 8,000,000 jenų išleis 
pati karališka šeimyna.

Sakoma, kad bus paskelb
ta amnistija, paliečianti 67,? 
000 asmenų, kurie dabar 
randasi kalėjimuose. 32,000

KIOTO, Japonija.— Šior 
mis dienomis Japonijoj 
įvyksta užsikorimas Hirohi
to, 124-to Japonijos impera
toriaus, ant sosto. Svarbiau
sios .ceremonijos įvyko šeš
tadienį. f' "

Sulig paviršutinio aproka-
vimo, Imperatoriaus užsiko- įkalintų vyrų ir moterų ga
rimas ant sosto Japonijos ““ ‘ - - - *
valdžiai ir karališkai šeimy
nai kartu kainuos arti 24,- 
000,000 jenų (apie $12,000,- 
000). L - v ■ ‘

Įėjimo bausmė* būsianti,su
mažinta^ laike generalės am
nestijos. Pilietinės teisės 
būsią sugrąžintos 20,000 as? 
menų. ♦

ii

O

! MASKVA.— Penktadienį 
(vienas iš Maskvos rytinių 
laikraščių parašė apie Hoo
verio išrinkimą Amerikos 
prezidentu. Laikraštis tarp bixjuvoc 
kitko sako: 'didžiuma balsų prieš panai-

“Hooveris, geriau žino- kinimą. Klausimas' buvo 
ihas Rusijoj kaipo galva A- padėtas ąnt baloto trisde- 
merikos Šelpimo Adminis
tracijos. yra geras atstovas 
Republikonų Partijos ir 
pramoninių ir finansinių 
magnatų... Jis yra nušlifuo
tas typas rimto, sauso, biz- 
niško. praktiško amerikono, 
bet jis taipgi atstovauja 
naują Jungtinių Valstijų 
pramoninį vystymąsi, ku
ris verčia tą šalį jieškoti 
marketų kitose pasaulio da
lyse, apart Amerikos saus- 
žemio, ir pradėti begailes- 
tįngą kęmpetįcija sū Euro
pos lenktyniuotojais. Gali
ma dąleis ti, kad prie i o A- 
inerikos ; užsienio * poliška

i • 5 ■ i • • i i / • v i
...7-(r.,..r - - - , l-

rna^ į Jame i a ūn ašis raudon
veidis Amerikos imperializ
mas suras tinkama atstovą 
kovoje Dribs senąjį Didžio
sios Britanijos imperializ
mą, kuris jau praranda sa
vo- dantis.”

Sovietai mano, kad Hoove
ris laikysis 'Coolidge’iaus 
politikos linkui Sovietų Są
jungos ir - kad senatorius 
Borah, kuris smarkiai rėmė 
Hooverio kahdidatūrą, vei
kiausia negaus valstybės 
sekretoriaus vietos del jo 
nusistatymo už Sovietų vai 
džios pripažinimą. 

• s . . ■ ' '

namus ir bėga nuo užplūs
tančios lavos.

Carraba miesto gyvento
jai apleido savo namus. La- . 
va grąsina užlieti miestą.

Dvi lavos srioves plaukia 
linkui miesto Giarre. Deda
ma pastangos tą miestu iš
gelbėti. Tūkstančiai karei
vių ir kitokių darbininkų 
dirba dieną ir naktį, kad nu-, 
sukti lavos plaukimą nuo 
miesto į jūras. Taisoma di
džiausias pylimas už Giarre,

šimts šešiuose distriktuose 
iš 40 senato distriktų. Klau
simas buvo toks: “Ar sena
torius (valstijomis šio dis- 
trikto turi būt instruktuo
tas balsuoti už rezoliuciją, kad apsaugoti miestą huo 
prašančią kongreso daryti lavos. <
žingsnį panaikinimui Aštuo
niolikto Pataisymo prie 
Jungt. Valstijų konstituci
jos, kuris yra žinomas kaipo 
Prohibicijos ' Amendmen- 
tas?”'

Visuose Bostono distrik- 
tuose didelė didžiuma balsų 
paduota už 
blaivybės įstatymo.

Lava nepersto j a plaukus 
iš vulkano. Ji plaukia apie 
400 pėdų į valandą. ,

Trys vąlstiečiai. žuvo. *Jiė 
atsisakė, apleisti savo na
mus. Vyriausybė per spėką 
buvo juos išgabenus, bet 

1 nakčia jie vęl sugrįžo į savo 
panaikinimątnamus,

Sako, Hooveris Laimėjo 
Apgavingais Klausimais

Washington.— Senatorius' 
Norris iš Nebraska valsti
jos penktadienį pareiškė, 
kad Herbert Hooveris lai
mėjo apgavingais religijos 
ir blaivybės klausimais.

Cambridge, Anglija, -s- 
Cąmbridge Universiteto val
dytojai nutarė priimti nuo 
Rockefellerio $3,500,000 įs
teigimui naujų mokslo labo
ratorijų.

i.

Londonas.— White Star 
linijos naujas ' 60,000 tonų 
•laivas, statomas Belfaste, 
bus elektra varomas.

Varšava.— Lenkijos bur
žuazinė spauda džiaugiasi, 
kad Hooveris išrinktas A- 
merikos prezidentu.

I

I

I

le vęl sugrjzo i savo 
tikėdamiesi, kad Jų 

namai išliks nepaliesti. < Bet 
už kelių valandų vėliau pa
matė, kuomet jau buvo pęr- 
vėlu, kad jų namai lavos^ap
supti iš visų puSių. Jie sau
kėsi pagelbos, bet nieku bū
du nebuvo galima jų išgel
bėti. Biednieji gyventojai 
taip prisirišę prie savo na
mų, kad net ir savo gyvastį 
paaukoja. Policija tik per 
spėką išvaro gyventojus iš 
namų.

Manoma, kad lavos plau- y 
kimas dar tęsis kelias die- ' 
nas.

Daug žvėrių ir paukščių 
žuvo. Paukščiai ir žvėrys, 
matomai, nepaprasjbos švie
sos viliojami, traukia linkui 
plaukiančios lavos. Žvėrys , 
būna lavos apsupti ir žūsta. 
Paukščiai, skraidydami virš 
lavos, užtrokšta nuo nuo
dingų gazų.



Puslapis Antras

Dešimts Metu Atgal 11 d. Lapkričio

Per year 18.00

MES IR JIE

7,750,919.

Ta diena tai 11 d. lap

So- 
kai-

buvo ne čarlestonas, o visai \ 
i naujas šokis. Matai, jai ten1 
' I a za m r4- i 1 r m /a 1 -s z\

i

“Matai šią špilką? 
priklausė milionie-

SUBSCRIPTION RATES? 
-------- $6.00| Foręign Couątrjjea —

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

garos karkvabalis. Tas ir' 
padilgino ją taip keistai šo
kinėti ir vartytis, besistpnr 
giant tą nekviestą svečią iš 
už nugaros prašalinti.”

nutilo, čia visi sumigome 
tuomi užsibaigė istorinė 11 
lapkričio, 1918 m.

, Ex-Kareivis.
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Komunistų priešams ne
gali būt tikro džiaugsimo iš 
to fakto, jog prezidentiniuo
se rinkimuose už komunistų 
kandidatus New Yorko 
mieste paduota tiktai 9,678 
balsai. Palyginus su 1924 
metų rinkimais, mes dabar 
surinkome beveik antrą tiek 
didesnį balsų skaičių. Nors 
buržuazinės rįnkimų maši
nos inžinieriai, suprantama, 
ir šį kartą suko komunisti-j

azinės) organizacija, 
ciąlistų partija paliko, 
po vienintelis centras inte
ligentiškos opozicijos prieš 
viešpataujamąją republiko- 
nų partiją.”

Sulig Federuotos Spaudos 
pranešimo, Norman Thomas 
žiūri į Socialistu Partiją, 
kaipo į branduolį, apie kurį 
reikėsią būdavot “galingą 
(buržuazinės) opozic. par- 

—v ----  -tiją;” jis tjkisi, kad visi
nius balsus, kiek pajegda-1 “progresyviai elementai” iš 
tei* ; - \ (demokratų partijos* galėsią

Antra vertus, socialistams į spūėgt į tokią mišančių par-
nėra ko didžiuotis savomis 
šių rinkimų pasekmėmis. 
1924 metų prezidentiniuose 
rinkimuose New Yorke jie 
buvo gavę 145,503 balsus, o 
šiemet jau 49.370, tai yra 
per ketverius metus jų bal
suotojų skaičius beveik 
dviem trečdaliais sumažėjo.

Jeigu dalykai panašiai 
eis, tai dar vieni kiti prezi- 

" dentiniai rinkimai, ir komu
nistai ne tik socialistus pa-; 
sivys, 6 ir pralenks juos.

Socialistai tirpsta iš dvie-l 
jų pusių; darbininkiškesni 
jų elementai1' iš kairiojo 
sparno artinasi prie Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jos, pritardami jai kovose 
už darbo minių reikalus; de
šinieji, smulkiai-buržuazinio 
charakterio elementai “nu- 
smithuoja” pas demokratus 
arba, kitus kapitalistinės po
litikos trivirvius.

'Visus Darbininkų- (Komu
nistų) Partijai atiduotus 
balsus vis dar “nesuspėja” 

.p suskaityt rinkimų poneliai, 
, susidedanti iš demokratų ir 

rgpublikonų. Tačiaus 
pagrindo spręst, kad visoj 
šalyj komunistiųių balsų 
skaičius bus du arba tris 
syk didesnis, negu 1924 me
tais. O nuo vienų rinkimų 
iki kitų »šitaip pakelt savo 
balsiį daugį, tai yra geras 
progresas.

Komįmistų veiklus dalyva- 
Žimas ir vadovavimas dar- 

ininkų kovose (mainierių, 
audėjų, adatos darbininkų 
ir kt) laiko ir laikys prole
tariato akyse mūsų partiją, 
kaipo tikrą, ir vienintelę 
darbo liaudies partiją. Apie 

tai liudija smarkiai padidė
jęs komunistinių balsų skai
čiau tose vietosi, kur komu- 

; nistų vadovaujami darbinin- 
< kai turėjo smarkių ir il-

Paskutiniame suvažiavime 
Socialistų Partija išmetė iš 
savo platformos klasių ko
vą; dabar gi politine socia
listų .kepurė kun. Norman 
Thomas vėl šneka tiktai 
apie buržuazinę opoziciją 
republikonams, o apie kla
sių kovos poziciją nei ne- 
žiopteri.

Socialistų Partija, kaip 
!kad ji paskutiniais laikais 
Ibuvo, jau nieko socialistinio 
'savyje neturėjo, tiktai 'nu
dėvėtą vardą. Dabar gi ei
na prie to, kad ir patį vardą 
pridengt po buržuazinės 
opozicijos paklode.

Opozicija, kurią socialis
tai nori sulipdyt su demo
kratais, žinoma, būtų opo
zicija ne vien prieš republi- 
konus; vyriausiai ji būtų 
talka prieš kovojančius dar
bininkus. New Yorke tokia 
socialistų talka su demokra
tais pasirodė jau šimtais pa
vyzdžių. Demokrato mies
to major o, Walkerio 
policija atvejų atvejais tar
navo socialistams, terorizuo
dama kairesnius darbiniu-, 
kus; socialistiniai adatos 
darbininkų unijų vadai iš
vien su fabrikantais ir de
mokratiniais teisėjais leido 
indžionkšinus prieš kairia- 
sparnes kovojančias unijas. 
Bankininkas Lehman, demo/ 
kratų kandidatas į New 
Yorko valstijos lėitenaųtus- 
guberato r i u s, paaukojo 
$50,000 socialistams delei 
pasmarkintos batalijos prieš 
komunistus įr. abelnai kai
riuosius darbininkus unijo
se.

Bet juo gludžiau socialis
tai jungsis su “demokrati
ne” buržuazija, juo ryškiau 
jie nusimaskuos darbininkų

(Iš Karo “Už Peipokratįją” 
Užrašų)

Daugeliui musų šita istorinė 
diena, 11 d. lapkričio, 1918 m., 
buvo labai žymi diena ir pa-- 
liks mūsų atmmtyj ant visa
dos. Šitą dieną pasibaigė pa
saulinis karas arba, teisingiau 
sakant, pasibaigė legalizuota 
krikščioniška imperialistinė 
žmogžudystė. Kiek šita sker- 
dynė praliejo nekalto kraujo, 
kiek suteikė kančių, aša^ą ■ įr 
t.. t., niekas to nepajiegs įąp- 
skaitliuoti. Čia krikšČipmškąs 
penktas prisakymas “neuž
mušk” buvo užmirštas ir įjp 
vietą užėmė naujas įpri^aify-. 
mas “užmušk” kuo daugiau
sia ' savo “priešų,” tokių pat 
krikščionių ; net tam ir • gink-’ 
lai buvo šventinami, t 1 1

Toj legalizuotoj žmogžu
dystėj, skaitant visus tąlkinin-1 
kus ir jų' priešus (Central 
Powers), tai išviso dalyvavo 
65,038,800 žmonių. Iš šitos 
skaitlinės tapo užmuštų ir nuo 
žaizdų mirė 8,543,515; buvo 
sužeista 21,219,^52; paimta 
nelaisvėn ir žu 
Tai susidaro viso1 37,499,386 
žmonių, kaipo karo aukų arba 
57.6 nuošimtis visų dalyvavu
sių kare. •

Kadangi ir aš turėjau “lai
mę” būti dalyviu ir liudytoju 
tos krikščioniškos žmogžudys- 

tai čia ir parašysiu vie-

tdkio yrą 4u(osę b^Kskari.uo^e. 
Na, įr suranda, Tad brangusis 
konjąRas. Tuoj apie savo ąą-y 
dinį pranešė kitįenjS karei
viams ir į pusę valandos tas 
bakskaris buvo išvalytas. Di
desnė pusė kareivių pasidarė 
nesukalbami; kiti tiesiog ant 
gelžkelio išvirto ir reikėjo 
juos nunešti, kad nesuvažinė
tų. Tuojaus, atbėgo jaunas 
leitenantas, pradėjo šaukt, 
'keikt: girdi, jūs išgėrėte dau
giau, Raip už $50,000 kon
jako; įbūsit visi patraukti į 
karpi teismą ir t. t. Jam da 
biekąlbįnt, ateina senas ma- 
{jiįji’ąs. i Paklausia,u kąme daT 
lykaš, o po tam liepia.leitepan- 
tūi nusiraminti Sako,’ ka,d jau 
konjakas išgertas ir, jo jau 
nesugrąžini. ~ 1 
sas Paryžius
sykiu jir mūsų kareiviai. Apie 
1:30 yaL jPq pi^tų atėjo jndpą- 
žįstūmi kapitonas įr leitenan
tas ir surinko-mus, kurį e da 
galėjome vaikščioti, apie? 200 
ir išsivedė į Paryžiaus miestą 
paroduot. Bet nuo ’yardų iki 
miesto buvo gana da toli, o 
mūsų tarpe buvo nemažai to
kių, kurių žaizdos da nebuvo 
užgiję, tai kol pasiekėme vie
tą, mūs skaitlinė liko gal bis- 
kį daugiau, kaip 100. Mieste 
išrodė pilnai tas, ką majoras 
sakė, kad Paryžius sukvailio-

joj vąįftštd gatvėmis parpdps, 
bet be tvarkos. Visur pilim 
girtą- Visi glėbiupjasi, bu
čiuojasi, kareiviai tarpe savęs 
įr šsįi! moterimis. Matyt dįde- 
Jės mastyąės tarpe amerikoąų 
įr francūzų kareivių. Polici
ja ir M. P. turį dąug darbo. 
Juokai, šauksmai, riksmai vi
sur kodidžiapsi. Po parodai 
ipes grįžome prie savo trauki
nio. Jau vėlu buvo keliaut, 
tai dft vieną naktį palikom čia 
nakvpti. Kadangi dieną ne
mažai kareivių paklydo ir ne
sugrįžo nakvot, tai šiaip taip 
v^į sugulėm. Rodosi ir visi bu
vome pavargę vieni nuo kon
jako, -o kiti nuo yaikščipjimo, 
tai reikėtų užmigti. Bet kas 
tau d'avė: girti' šaukia, rėkia, 
kaip Jaukinihį; kiti negali' at
sidžiaugti ’kad karas pasibai
gė. Pasakoja savo įspūdžius, 
patylimus ir taip iki vėlai nak- 
tiesrf ’Jau - .pradeda riksmai, 
kalbos mažėti, jau nekurie 
knarkia, miega. Tik vienas ba
ritono balsu NeW Yorko .'žyde
lis vis pasakoja apie tą 77 div. 
“Lost Battalion,” kuriame ir 
jis būk buvęs, smarkiai ka
riavęs, kokį didelį biznį pali
kę New Yorke ir t. t. Palie- 
pėm jam užsidaryti valgomąją 
ir netrukdyti mūs miego, o ne, 
tai išmesime iš bakskario. ,žy
delis- da keletą sykių sukeikė 
ir 
ir 
d.

JUOKAI NE JUOKAI
Spalių 12 d. A. L. D. L. D. 

85 kuopa buvo surengus pik
niką priešfašistinio fondo nau
dai. Surengimas turėjo, būti 
su pagelba Centro Komiteto. 
Bet nežinia kodėl , draugas 
Alekšis atsiliko nuo darbo. 
Mes manėme, kad centro sek
retorius užkvies apielinkės 
chorus ir kitas organizacijas 
bei draugijas. Bet sekretorius 
padarė klaidą: vieton užkvies
ti ant 12 d. spalių, jis užkvie
tė ant 12, d. lapkričio. Mes 
pranešėme, kad klaidą pada
lė, kurią turi tubjaus atitaisy
ti, bet jis nei klaidos* neatitai
sė ii’ mums jokio atsakymo 
nedavė. ‘Iš tos priežasties ir 
pasekmės buvo menkos—tikė
jomės pelno padaryti porą 
šimtų, o padarėme tik apie 
pusę šimto. . [ . , j ,

Įplaukų peę pikniką buvo 
$195.26, išlaidų — $143.84; 
pelno pasiliko $51.42^ Pelnas 
pasiųstas drg.' Alekšio Vardu, 
o raportas bus prirengtas ir 
išduotas A. L. D. L. D. 85 kuo
pos susirinkime.

Nors šį sykį įvyko klaidų ir'bestovint ir į šokėjus be- 
nepasisekimų, bet kitą sykį žiopsant, ūmai įkrito ųž nu- 
vengsime tų klaidų

Kitaip Suprato
20 metų mergna klausią 

savo pagyvenusios tetos • 
“Kokios rūšies vyrą jūs pą- 
tartumėt man susirasti?”

Teta: “Tu rūpinkis gąuti 
sau pavienį vaikiną, o su ve
dusiais vyrais neužsidėk.”

Naujausias šokis
/ I r

Roke: “Tai kad tu būtum 
regėjęs, kaip madingai* Mar-' 
celė vakar vakarą chrlesto-' 
na šoko.” ‘

Kroke: “Mačiau; bet taį

1'4)" '

Laisvės Choras pasiryžo 
energingai veikti. Turi nusi
samdęs kambarius 199 Wash
ington St., kur bjūna choro pa
mokos ir kiti susirinkimai. Da
bar choras paėmė operetę 
“Adomas ir Jieva,” kurią grei
tai stengsis pastatyti scenoj. 
Todėl choro narės ir nariai 
malonėkite atsilankyti ketver
gi] vakarais. Kambarys šiltas 
ir didelis. Taipgi kas antrą 
subatą įvyksta šokiai minimoj 
vietoj. Įžanga veltui, muzika 
gera. Kurie norite linksmai 
laiką praleisti, ateikite.

t ės, 
nos iš daugelio dienų įspū-. 
džius.
kričio, 1918 m. : -

10 d. lapkričio, vakare, mū
sų traukinys su apie 600 ka
reivių pribuvo į Paryžiaus 
“yardus” ir čia apsistojo nak
voti. Kadangi daug traukinių, 
beveždami nakčia kareivius, 
susimušdavo ir užmušdavo 
daug kareivių, kurie buvo rei-1 
kalingi! ant frontų,. tai, ^vėles
niais laikais, prieš karo pa
baigą, tik tuomet naktį vežda
vo kareivius, kuomet buvo bū
tinas reikalas. • ■ ■.

Mus vežantis traukinys tu
rėjo 14 francūzišką tąyoriųių 
vagonų’ (bakskarių); -" į kiek
vieną tokį “bakskarį” buvo 
nuo 40 iki'45 kareivių: į Nu
grūsti, tartum silkės į bačką; 
jau nekalbant, "kad nebuvo 
vietos atsigult, bet nebuvo . . ..
vietos nei atsisėst. O tie’Fr^n-į Jllvęo. ųįį
cijos gelžkelįai! Kiekvienas i į0<?0S1,i' -a 
relių sudūrimas yra jaučia-’ 
mas, o daužymas, kratymas 
kuodidžiaųsias.. Taip tai įie's 
keliavom dvi dienas ir nak
tis. . Mes važiavome iš ligon- 
bučio Base 61, kaipo jau iš
gydyti ir važiavome į frontą 
prįe savo divizijų. .

Mus; vežantis traukinys ■ tu
rėjo apleist Paryžiaus yardus 
6-tą vai. ryte, 11 d. lapkričio. 
Bet per naktį kiti traukiniai 
mūsų traukinį taip apstojo, 
kad nebuvo galima išyažiuoti. 
jau ir ,9-ta vai. ryto, o mes 
vis da stovim ant vietos. Pran
cūzai brčkmanai šūkauja, 
trūbomiš trūbina, rankomis 
skėčibja, bet traukiniai vis 
stovi, nesijudina. Retkarčiais 
praeidamas pro mūsų tfauldnį 
francūzas sušuks: “finish ■ le- 
gier.” Bet iš mus pusės ne
švariais žodžiais iškeikdavo— 
“Fr^g.” ' (tąip < arnerikiečiai 
vadindavo ‘fyahcu^us kąęęi- 
vius)i Tiek -daug» sykių Imps, 
jau girdėjoje, kad, • “kąrąs 
pasibaigė,” n£t budaini-į ig'o(n- 
butyj Baseį. į&L,; 6 . dį įliapkHcio 
tą ąpyaikšČibjbm.ę su :iškilpįe, 
tai dabar jau mus «he;įwt) 
lengva prigkuL . į^Ąteind Ūdu 
amerikonai 'ibi’ė’km^'h^i 
sakoja, kad kafąh' <būiLw- 
baigtas 11-tą vai. ryte. Mes 
ir šitiems nesigailime “kompli
mentų.” Jau 10:30 yak įyte 
ir traukinys jau pasirengęs U- 
eit,' bet gautas pMiepimaš dą 
palaukt.'Biskį po vienuolįktai 
pradėjo dirbtuvėlės, traukinių 
težinai švilpt ; brėkmanai.savo 
trobomis trūbyt, ' susikabinę 
šokt. Vis ko tolyn trukšmas, 
sumišimas darėsi didesnis. 
Mes į tai žiūrėdami juokiamės 
iš jų žioplumo ir višąi netiki
me, kad'karas užsibaigė. Be
einant tam trukšmui, .atėjo, ir 
šalę mūs sustojo kitas trauki- 
nys? kurio darbininkai ■ su ki
tais irgi nuėjo linksminti^, čia 
vįępąm iš mf^iįąkįų* ątėję gyęl~ 
ri mintis į galvą pažiūrėti, Ras

yra

SKAITYKITE III 
PLATINKITE

Lenkai ir.su Latviais 
Nesusitaria '

*

a*.

gų k o v .ų. Savo ko- akyse ir pakirs tą veidmąi- 
už plačiuo- ningai-šocialistinę šaką,’ant 
j reikalus kurios iki šiol, berods, < ne- 
(Komunistų) ’'jaukiai tupėjo. Akivaizdoje

vos programą 
sius rankpelnią 
Darbininkų i“
Partija neatlaidžiai vykdo 
ir vykdys praktikoj. Kau- 
dainiesi už darbininkų ir

* skurdesnių farmerių, juo-
• dūkų ir ateivių reikalus, ko- 
munistaį neklysta, tikėda-

|v miesi vis platesnio pritari
mo masėse. Tomis masėmis 
mūsų partija vien tik ir pa
sitiki; ir ji niekuomet neda
rys talkos su buržuazija, 

| kaip kad daro socialistai.

Demokratai — Socialistų 
Viltis

Visai kitokios turi Vilties 
pakilti Socialistų Partija. 
Socialistų kandidatas į pre- 

; ziįjentus kun. Norman Tho- 
pavyzdžiui, seilę varvi- 
žiūrėdamas į rinkimus 

^įkišusią demokratų parti- 
JIb sako *‘'Demokratų 

3 ištaškyta, kaipo

KAPSIŠKAI-ZANAVYKIŠKA TREJANKA
Ar Tik Neišsivystys Antras 
r Macochas? \
Iš Lietuvos ateina neaiškūs 

gajidai, kad ant vieno brolio 
Kristuje galvos, t. v., praloto 
Olšausko, puolanti, itin bjauri 
dėme. . . ■ • 1

Kįs ;tąs pef .“doros” apaš
talas; brolis Kristuje,, pralotas. 
Ol^auškas? Tai-fas pąfs Otięc 
Koixstąntin, kuris ( i.905-6 rųe- 
taiš’ pasiuntė į aną svietą ne» 
vieną revoliucionierių, tarnaū- ■ 
damas? vnąbašąįi^ XT . ,
darmerijoj.’ Tai Tas’ pats kii-1Sia!f| Valdan tėvynės ir do- 
mgėlisi /kuris anais metais, su 
kun. Tumu, buvo' atvykę į

kimo: “Be toiletų negalima 
pakelti nė Lietuvos kultūrą.” 
Na, o jeigu nėra kultūros, tai 
tokiam “kultūringam” žmogui,, 
kaip ponas Sirvydas, nemiela 
bus nė tėvynė.

Bet jūs nenusigąskite. Jei 
tik bus sutverta “Toiletų Ben
drovė’,” tai su prezidentu bei 
kasiefium bėdos nebus- Juk 
Grigaitis ir Jurgelionis dar te
bėra i toj ; pačioj Chicagoj, o 
Bagočiusl Bostone. . Gi Šerų 
pardavinėtojų pilni sienų ply- 

tt___j___QXCV1 * } y CAl UUH w v 9y AIVŲ AA M V ' 
leriė! ukvątninkų daug atsiras.

Senas Vincas.

Su Milionieriais “Dylina”
Plikis:

— Jinai
riui!”

Basis:
riui?”

Plikis:
rio dešimtštory aš ją nupir
kau !”

“Woolworthui, ku-

“Kokiam milionie-

Ameriką,--trankėsi..po lietuvių į , 
kolonijas, sakė prakalbas ir

, la’ikym’ui ir išsiyėž^ nemažą 
pluoštą > dolerių,.ii^šikaulinę iš 
tikinčiųjų žmonelių, ir dergė 
ir niekino socialistus.
• • ! i • *

tokių social-buržujiškų ma
nevrų, juo storiau p.asibrėš 
tas faktas, jog vien tik Dar
bininkų (Komunistų) Parti
ja šioje šalyje teina prole
tariato kovos linija. Tatai 
gi patarnaus darbo, minių 
sąmones bląivčjimui ir jų 
telkimuisi aplink komunisti
nę vėliavą. ’

"Einančiose Lenku Lątvių 
derybose del susisiekimo jau 
pasireiškė nuomonių skirtu
mų ir nesusitarimų. Latviai 
Lenkų pasiūlymus atmetė ir 
patiekė savo pasiūlymus.

Kur Trumpą,/ Ten Trūksta
Chicagos sandarokai su 

menševikais, kaip žmonės sar 
ko^—skęsdami if ,ųž brifvos 
griebiasi. Neturėdami savo 
nusišmugeliavusių ponų ir po
nių tarpe svaresnio žmogaus, 
kuriam pažangioji lietuvių vi
suomenė simpatizuotų, sumanė 
panaudoti Chicagos lietuvių 
gerbiamą dainininkę E. Pečiu- 
kaitę.

Koks tai lavonu atsiduodan- 
itis Scenos Mylėtojų Ratelis, vi
sai nesiklausęs^' minėtos daini
ninkės, įdėjo jd^ atvąizdą į 
“Sandarą” ir • pasisąkė, kad 
Pečiukaitė ęsąnti to ratelio rė
mėją. O kitas ratelietig pra
dėjo bubnyti per “Nadįieįąs,” 
kad E. Re^čiųkąit.ė dalyyąūš. jų 
parengihio 'pįdį^amojąr ? •

vybęs). p?? , 
tieir|s bį<pproįfiąną|dr4ą^iŠ- 
nosis Ir sako, kkd tas viskas 
buvo d a i -o ma bė, j os žinios ir

ir ;jų*
mos išpildyme.

Tai jau, vyručiai, pei* 
daug. Naudoti.; kilo žmo
gaus i’eįut^Qija,j.bė--jo? sutiki
mo,* reiškia' daugiau negu 
“gvoltavojipias.” Už tokį pa- 
sitarnavimą; jeigu tik E. Pe- 
čiukaitė panorėtą, tie ponai 
atsidurtų tokioj padėtyj, kad 
nutrūkus jau nei surišti pebūtų 
galima. v '

Kas Tąi,Kad Nieko Nesigirdi?
Jau praslinko kelios ’ savai-? 

’tęs/ kaip Sirvydas išvažiavo į 
Lietuvą, bet dar vis nieko ne
sigirdi, ar jis steigs “toiletų” 
fabriką Lietuvoj, ar trauks iš 
įųžsienįp?? ? 4 t j i': ■. . g ; « »» ; r 
’ ’ Juk, anoj; jo: patiek išsirJiš-

A

! KULPMONT,' PA.
' : i •-------------- • .

Penktadienio vakare, lapkr. 
2 d., -Lincoln Hali, įvyko pra
kalbos, kurias surengė A. L. 
D. L. D. 155 kuopa, susidėjus 
su vengrais. Kalbėjo Ameri
kos Darbininkų (Komunistų) 
Partijos subdistrikto kietųjų 
anglių ąpielinkėj. organizato
rius Emil Gardus iš Wilkes- 
Barre, Pa. Jis kalbėjo ang
liškai ir truputį vengriškai. 
Aiškino apie skirtumus parti
jų platformų, Rusijos darbi
ninkų gyvenimą ir apie anglia
kasių reikalus. Taip pat ir 
drg. S. Reikauskas iš Shenan
doah, Pa., tam tikrose vietose 
padarė savo “entrance.” Jis 
kalbėjo angliškai ir lietuviš
kai. Publikos buvo nuo abie
jų viršminėtų tautų po lygią 
dalį. Prakalbos buvo užiman
čios i ir interesingos. Publika 
kląhsėsi jų su susidomėjimū. 
Į A.jD>(K.) P. įsirašė 6 na- 
rjjaiįįr keli kiti pasižadėjo iš-

A.L.D.L.D. 85 kp. rengia ne
paprastą vakarienę 10 d. lap
kričio, svct. 199 Washington 
St. Pradžia 7 v. vak. Vaka
riene rengiama su prakalbo
mis. Kalbėti apsiėmė drg. M. 
Plepy* iš Bęstono. Įžanga už 
vakarienę/ tik 75 centai, tai 
labai pigu. Bus ir kitokių pa- 
marginimų. šokiams grieš ge
ra muzika.

Abelnas pas mus veikimas 
dabar jau pradeda judintis, 
nes pirmiau buvo lyg apmiręs.

A. Žeiionis.

BUTTONWOOD, PA.
i -------

,Nors maža mūsų kolonija, 
bet joje daug visokių įvykių, 
kurie būtų svarbūs ir skaityto
jams, -bet mažai kas rūpinasi 
šiuo darbu.

Nesenai buvo prakalbos; 
kalbėjo M. žaidokas mainierių 
reikalais, bet žmonių mažai 
atsilankė. Mat, čia mainie- 
riams daug meiliau mūnšainas. 
Betuštinant mūnšaino buteliu
kus, visokių įvykių įvyksta. 
Vieni vos spėja gauti savo už
darbį, nesulaukia ir rytojaus, 
kaip būna* apsidirbę. Na, ir 
kas jiem gali rūpėti. Pas ge
rą gaspadinę būna ant burdo, 
ta valgyti duoda ir ant bargo, 
nes jos vyras dar uždirba ga
nėtinai. žinoma/taip nebūna 
del visų burdingįerių, tik rink
tiniams. Q jei,vyras atsisako 
dubti savo uždarbį .moteriai,* ’ i vi vi \J vi mCv V U lA *-4 £ Ali vz v\» I ACH j

pildyti aplikacijas vėliau.- Au-|tai ta> paprastai, nededa val
ku padengimui lėšų surinkta glo į dinei.kę, Iš to. kyla kas-
$|0į20 ir pusėtinai' komuniste 
n^s 'literatūros išplatinta 
dūsiį ‘ gaūta ’Viena kita prenu
merata “Daily - Workeriui.”

Talį pirmąs tos. rūšies mitin
gas įčla įvyko. Vėliaus mano- 
ma įdažniau tokius susirinki- 

‘nius sušaukti ir rengti mases 
prie tarptautinio susipratimo.

Bon Ami.

' Ro^-

PHILADELPHIA, PA.
. Spalių ^26 d. Ą. ž.’ Vaikų 

Draugijėlė buvo surengus pra
mogėlę. Jaunuolių susirinko 
virš šimto ir visi linksmai lai
kų, praleido. Tik labai peikti
nas' dalykas, kad .mažai susi
rinko suaugusių, kuriems, kąip 
išrodo, jaunuolių reikdlai ma
žai ųpeiną. f Buvo skiriamos 
ir doVanos tięmsį kurie keis
čiau buvo apsirengę* turėjo
me irfmuzikąĮę programą, ku- 
rįą .išpįldėme patys .jaunuoliai. 
feūVo 'dainų, deklamacijų, kla-

dieii vaidai- ,
Darbininkai turėtų mesti tą 

raugą ir imtis’ už apšvietus, 
skaityti daugiaus 1 laikraščius; 
knygas, daugiaus kovoti už* di
desnį duonos kąsnį, už geres
nes darbo sąlygas.

i Kaimietis.

2 Svarų -Topieite

St. Marys, Ohio.— Šioj 
valstijos daly auga didelės 
tomeitės. čia ponia Peter 
Smith išstatė ant parodos 
tomeitę, kuri sveria du sva-» 
rus.,

Pe-rvėlu
Senyva moteriškė, pama

čius mažą vaikutį maudan
tis upelyje vėjuotą dieną, 
sako jojo vyresniam broliu-! 
kui, sėdinčiam ant krašto: 
“Kodėl tu leidi šavo broliu- J 
kui tokiame šaltarhe vande-J' 
nyje maudytis?- Juk jis čia? 
tikrai šaltį pagaus.”

Vyresnysis Broliukas: 
“Tamstele, nieko čia blogo 
nebus. Mano broliukas jau 
nuo seniau šaltį tūri!”

NORWOOD,

Greita Gyduole
Išpurtęs vyras atėjo pas 

daktarą ir prabilo: “Dakta
re, štai kažin kas blogo yra 
su mano pilvu!”

Daktaras: Nieko čia blo- ' 
go, tik laikykit' susagstytą 
ploščių ir niekas jūs pilvo 
nepatėmys.”

Surinko J. Barkus.

BOSTONO IR APIELINKES 
SKYRIUS

Koštiurnų Šokiai
27 d. spalių L. L. R. Choras 

turėjo kostiumų šokius. Pub
likos susirinko: gana skaitlin
gai.' Taipgi ir. su kostiumais 
buvo nemažai pasirėdžiusių^ 
Gražiausia buvo pasirėdę/ tiš j 
vyrų: J, Gudaitis, kanibalu .<j ;' 
drabužiuose, ir Ig. Kubiliūnas, 
Romos kareivio, 300 metų sę;į 
nųmo, drabužiuose; ir vienA , vj 
mergina buvo gražiai pąsire- • V . 
džius; rodos, ta mergina iš 
Mattapan, bet vardo 1 neteko ‘*'C. < 
sužinoti. Šių trijų drabužiai
buvo samdyti. O namie dą- ■”
ryti kostiumai buvo gražiausi:, .Z 
Izabelės Jarmalavičiūtės, M'.
Kručiūtės ir O. Kručiūtės. Bu- •• 
vo keletas ir kitataučių, pasi
rengusių kostiumais. >

Dovanas gavo už kostiumus 
šie: Ig. Kubiliūnąs, B; Večiu- 
te ir viena italaitė. Reports- 
riui ir didžiumai publikos ai-

. rodė, kad dovana pataikyta
tik viena, o kitos, dvi ne už 
kostiumus buvo duota, bet, 
veikiausia, kitu kokiu ' išroka-, 
vimu. Ar nebūtų geriaus, kad

sikinįų šokių. Buvo perstaty
tas |vęikąlipk.as “Mokykla,” 
kuris1 labai juokingas. Alber
tas Merkis pasakė trumpą visa publika spręstų, kam prį- 
prakalbėlę apie mainierių ir įklauso dovanos? Bet tą g“ 
New Bedfordo streiką , ir aiš- lės ątĮiktr tik kitą sykį.
kihp apię “Yoypg Cpmradę.” §pkiai buvo linksmi. ■. (

Violet ir Feliję. i Reporterių

t

,4

klauso dovanos?

Violet ir Fęlijf.

. .*

ir.su


7

. IWWI!"-......

» J'

Puslapis Trečias

BIZNIERIŲ NUOMONES APIE SOVIETŲsilIiem”“! ***'«*■ 
ŪKĮ IR JŲ VADUS

Kiekvienas šviesesnis dar-Įvo kalbą, sako: “Aš manau, 
bininkas labai gerai žino, i kad Sovietai bus per dauge- 
kdfel kapitalistai taip Ae-;lį metų . Rusijoj. Aš turiu 
kenčia Sovietų Sąjungos, . išpažinti. iop- akvvaizdni

gą, tas išsiveža gerą įspūdį, 
i Ne tik kad visų šalių bied- 
'nuomenė linksta prie darbi- 
' ninku valdomos šalies, bet 
ir švaresnė dalis buržuazi
jos pradeda teisingiau atsi
liepti apie Sovietus.

Rusijoj būdavojasi nau-
Bet socialistinio ūkio įsiįa-mano neapykantos prieš ko- Jas> socializmo pasaulis. Jis

- — ' ’ ............................ , aš suradau ten su. kiekviena diena ryškiaiĮėjimas toj šalyj priverčia munizmą, .
ir kapitalistus švelniau kai- daug ko pasigėrėtino.”

Visos augščiau paduotos i"’”"
ištraukos yra, paimtos iš ... . ..

Šitam rašinėlyje patalpinu I “Hotel Pennsylvania Daily” Saulis, trunyja ir 
kelių biznierių kalbas. Jie Vadinasi, kapitalistai! 
ką tik sugrįžę, iš Sovietų grieždami dantis, turi ati- 
Rusijos, ' bemitinguodami, duoti pagarbą Sovietų .Res- 
Hotelyje Pennsylvania, New I publikų. Sąjungos darbinin- 
Yorke, jie ragino savo ben-(kams ir valstiečiams už 
drus susipažinti su Sovietu > tvarkingumą ir mokėjimą 
Sąjunga. V puikiai šalį valdyti.

o v «4 i Tik šiom dienom sukako
Spalių 24 d., 1928 m., ne- vįenuonka metų, kaip Ko- 

paprastai dideliam Export o munįstų (Bolševikų) Parti-Į
1 j * >|ja išvedė Rusijos revoliuci- j 

Ngw Yorke,, raportavo apie.j^ per Ugnį įr proletariatas i 
Skietų Rusiją. Ponas Ivylįtovi ie vaĮstybė9 vairo.! 
Lee ir Povilas Cravath. i-ni i-;v r™.

• v 1, — 1 1 T 1 • l)a' i tai, kaip ta darbininku tė-1 reiske, kad ponas Lee kreipe! vynė galėj0 būt įstatyta į1 
didelę atydą į Sovietinių socialistinės kūrybos kelią. 
Respublikų Sąjungos ekono; Nu0 1917 iki 1922 m. reikč- 
minį stovį. Jis sako: As 
neturiu, kas mane verstų

bėti ajrte Sovietų gamyba ir 
vadus.

kelių biznierių kalbas. Jie 
ką tik sugrįžę, iš i 
Rusijos, ’ 1

ia tūkstan- 
!čius draugų ir prietelių. O 
senasis, kapitalistinis pa- 

įsikandęs 
į dantis, kardą, ruošia nau
ją krauju tvaną. Darbinin
kai turi būti pasirengę, kad 
nedaleisti prie naujo karo, 
o jei prisieis kariauti, tai 
kad kapitalizmą patį .pa- 
skąndyti tame kraujo-, pot- 
viny j.

Balanda

WORCESTER, MASS.

UZ

N

Tel., Stagg 5043

NOTARY PUBLIC

IR

SU

MACYS BROS FURNITURE CO
Krautuve atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro

kas-
Bile

Jau Vėl Galima Gaut Tas
Svarbias Knygas:-

Patarimai Vyrams Apie 
. Lyties Dalykus Kaina $2

Patarimai Moterims Apie 
, Lyties Dalykus Kaina $2

Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono.
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės, jdomias knygutes.
Reikalavimus adresuokit taip:

J. BARKUS (A)
Box 129, G. P. O.,

, New York, N. Y.

Pasitarki! su Dr. Zins

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

reikėtų mokėti? Nuo tokio 
visko galima laukti.

Knygyną Lankantis.

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c * i

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

€

VIŠI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir republikonai | 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t., y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Win. Foster. Vienok vi
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
rūkant pįuikiai kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

i Todėl, draugai
B darbininkai ir

p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 

. miestuose — vi
sur reikalaukite
Restaur a-1

______________ ei jose, Užeigose,
i 1. 1Kliubuose, ant 
John Naujokas Balių ir Storuose 

bei kituose bizniuose lietuvių išdir
by stės draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunčiame ant pareikalavimo visur j 
kitus mieistus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, Storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY-1 
VENANČIUS ARGENTINOJE,! 
BRAZILIJOJE IR' KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Teh Eyck St., 
, Brooklyn

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 

i tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 

y pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:
*| 4715 N. 5th Street

= ! PHILADELPHIA, PA.
-•.•f Seredomis ir ketvergais:

: 1218 So. 10th St., Camden, N. J.$1,000 Tik už 60 Centą
Ątsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

■stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Talcs žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir aulo 
sinį kalnų parodytum, tai jam malo

nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 

į apimtu kokių nors nesmagumų, tai
> 

bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 

I mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
' skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma),/peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, pląukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip yadina- 
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. Jteikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

m. zlIkaitis
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

j Bet iŠtieSŲ tai tik šeši Ule-į Viešasis Knygynas ir “Sanda
ros” Antanas Provokatorius

“Sandaros” Nr. 35 skaitau 
straipsnį, užvardintą “Kaip 
Stovi Worcesterio Viešasis 
Knygynas,” po kuriuo pasira
šo Antanas. Pirmiausia noriu • 
tarti žodį apie Viešąjį knygy- greit reikalauk musų vaistžolių nuo 

....... I-..-- bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir
nes dažnai lankau minėtą v™'™?' sekančiu liau:

s jo kariauti su visokiais 
. , , v , lv. įginkluotais įsiveržėliais ir 

manyti, kad Sovietū valdžia piktuoju badu. Dabar kas 
bus nuversta ar panašiai metaj vis didesnis žingsnis 
pamainyta... Vadai esamos yra padaroma kūrybos lau- 
Sovietų valdžios yra nusi-!^e 
statę vesti prekybą su kito- ’ ‘ ,
mis šalimis. Eksporteriams j<it0 Kapitalisto Liudijimas 
bkfti naudinga važiuoti į! ‘ 
Rusiją ir išstudijuoti daly-Į 
kus prie pirmos progos. Aš ■ kapitalistas turėjo pripažin- 
esu įsitikinęs, kad jie priims; ti, kad dalykai labai gerai 
jus mandagiai ir nekliudys atrodo Sovietų žemėje. Tai 
jum susipažinti su šalies'ponas John White, kuris 
ūkiu. . yra Westinghouse Electric

J Kompanijos direktorius Ją-
Vadai Esą Geniališkai i ponijoj, Tokio mieste. Jis

Gabūs tik sugrįžo iš Sovietų Są-
Ponas Cravath sakosi yra jungos ir apsistojo Kotelyje 

priešingas Sovietų valdžios Pennsylvania, New Yorke, 
politikai, “bet atiduodu pa-'To. viešbučio laikraštėlyj 
gabbą tų žmonių geniališ- ką jis pasakojau 
kef-'ui, kuiie vadovauja So- “Sibiras nėra tuščia vie-
vietija.” Toliau Cravath kai- ta, kaip daugelis penstato, ra/, ( 
bėjo apie ūkininkus, kurių 0 Maskva taip pat suteikia jtiįub0 

_ _ C; ___E...“L drąsinančia išvaizdą.” Ts
sos šalies gyventojų; dėlto tęsia,kad ponas White 
tas ponas mano, kad “Sovie- su say° žmona pervažiavo 
tų valdžia turėsianti atmai- t>er visQ Sibirą ir nustebo, 
nyti savo nusistatymą link kuomet pamatė ten daugybę 

nuosavybės”.! didelių miestu ir miestelių.
ragina, kad biz- Sibire^yra šeši miestai, kur 

randasi daugiau, negu po 
šimtą tūkstančių gyvento-’ 
jų. Gi “žemė yra apgyven
ta, dirbama ir geraų pražiū
rima.” Jis atlankė įvairias 
vietas, muzėjus ir dailės ga
lerijas caristinių dienų. Jis 
nustebo, kuomet pamatė, 
kad viskas dabar “gražioj 
padėtyje ir gerai tvarko
ma:”

Ponai White lankėsi caro 
buvusioje operoje, kur dvi
račių baletas ir šokikai 
“puikūs artistai”, bet publi
ka buvo apsirėdžius papras
tais rūbais. Nei vieno ne
buvo su ‘fraku. “Publika, 
ten dabar atrodo'taip, kaip 
kad žemutinė dalis East. 
Side New Yorko miesto su
sirinktų į Metropolitan Ope
ra House.”

O tai taip bus ir Ameri
koj. Ateis diena, kada po
nai turės pasidėti frakus ir 
imtis lopetos, tada ir bied- 
nieji sluogsniai turės progą 
geresnių teatrų pasižiūrėti.

Toliaus ponas White tę
sia: “Tenai (Sovietuose) 

(kiekvienas ženklas rodo, 
kad dalykai eina labai ge- 

kad būdavo pagaminama i ^asky°j. Absoliutiškai
pasaulinio karo. "er?sl pieks ne-,
r , elgetauja ant gatvių ir be

simato, kad kam nors tikrai 
pagelba būtų reikalinga. 
Miestas taip pat daug šva
resnis, negu kad aš tikėjau
si. Palyginant su daugeliu 
europinių miestu, tai Mas
kva atrodo ląįai gerai. Aš 
sugrįžau su visai kitokiom 
nuomonėm, negu-kad pirma 
turėjau apie Sovietų Rusi
ją”

Kas tik nenuvažiuoja pa-

Apie Sovietus
Pasiskaitykim, kaip kitas

ūkiu.

gaubą tų žmonių 
ktą'ui, kūne vadovaują So-

yra apie 80 nuošimčių vi- drąsinančia išvaizdą.” To-

privatinės 
Bet jisai 
tiieriai mestų į šalį savo ne
apykantą prieš Sovietų val
džią. Girdi, “prekybos rei
kale, kurie norim turėti rei
kalo su Rusija, turim žiū
rėt -į dalykų stovį bešališ
kai”.

Toliau jis tęsė: “Mes tu- 
ryįi atminti, kad Sovietų va
dams niekas iš lauko pusės 
nepadėjo... O Lenkijai, Vo
kietijai, Čecho-Slovakijai ir 
kitoms Šalims, kurios buvo 
karo sunaikintos, buvo la
bai daug pagelbėta pinigais 
ir ekspertais iš lauko (kitų 
valstybių) pusės. Gi Rusi
ja viską padarė viena sau 
be kitų pagelbos. Jie įstei
gė ir garbingai palaiko pi
nigų pastovią vertę. Gelž- 
keliai, elektros stotys ir ki- 

l *os stambiosios gamybos įs
taigos yra vedamos su augš- 
to laipsnio patyrimu ir pa- 
sekmingumu; ir fabrikinių 

jį tavorų dabar tiek pagami- 
kiek prieš pasaulinį 

karą.” Bet reikia ėja pasa
kyti, kad 1928 m. skaitlinės 
rodo, jog šiais metais f ak

inių produktų padirbta 
nuošimčių daugiau, negu;

\\ v

Raudonoji Armija
Cravath, kalbėdamas apie 
vietij kariuomenę, štai 
p sako: “Kareiviai ge- 

i aprūpinti ir puikiai dis- 
iplinuoti. Miestų milicijos 

itema yra pirmos klasės, 
.belnai imant, Sovietų val- 

pasieke stebėtinai di
lų vaisių.” 
as ponas, baigdamas sa-

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas} 

UNDERTAKER

GRABORIUS
na, kas man labai gerai žino
ma, i
knygyną ir esu S. L.' A. 57 
kuopos nariu. 57 kuopa pa-} 
laiko tą knygyną pavyzdin
giausioje tvarkoje: knygyno 
užveizda, kurį kuopa išrenka 
sykiu su kitais kuopos viršinin
kais vieniems metams, kiekvie
ną dieną randasi knygyne, iš
duoda knygas ta pačia tvarka, 
kaip ir miesto knygynuose, su
tvarko laikraščius, apšvarina 
ir kuopos mėnesiniame susirin
kime pateikia raportus ir tt. 
O štai ką Antanas provokato
riškai rašo “Sandaroj” minė
tame straipsnyje: “O šiandien 
į ką tas knygynas panašus ir 
kas jį kontroliuoja? Knygy
nas mažai lankomas, atrodo 
apleistas, knygų jau daug nė- * 

(meluoja, knygos, tai ne 
> rauginti agurkai) 

“naujų nebepriperkama. Tat 
atminkime, jį kontroliuoja mū
sų ‘progresyviai’ komunistų 
komisarai.” Aišku, kad tas 
sutvėrimas knygyno nelanko ir 
nenori lankyti, tik nori kon
troliuoti, nes nežino, kad kny
gyne visos vėlesniu laiku išė
jusios knygos randasi, nebent 
“kultūriškos poezijos” iš “Ke
leivio” apie Antaną Kriaučiu- 
ką nerastum. •

Toliau, “šiandien maį bol
ševikai valdo 57 kuopą ir gi
riasi, kad ve mes ir knygyną 
užlaikome, apšvietą platina
me.” žinoma, kad didžiuma 
bolševikai valdo 57 kuopą, o 
ife’ vienas diktatorius, kaip 
kad buvo prieš 1923 metus, 
tai yra, kada P. A. Dėdynas 
buvo kuopos pirmininku, ku
riam vietos S. L. A. šiame 
mieste nėra, jau nekalbant 
apie 57 kuopą bet ir 318 kuo
pą, sandariečių kontroliuoja
mą, kuri ,dAr tebelaiko savo 
nutarimą nepriimti jį.

Dar toliau. “Knygyno pir
mutiniai sumanytojai buvo P. 
A. Dėdynas ir Antanas Jasai
tis.” žemiau dar apie pustu
zinis surašyta vardų, kurie bu
vę darbuotojai del knygyno. 
Taip, bet koks rekordas tų 
veikėjų dabartiniu lailfci? Ne
žinia, kaip, paliko tas “Sanda
ros” korespondentas nepami
nėjęs pilietį Krapovicką, kuris 
penkti metai kalėjime sėdi už 
merginos išgėdinjmą ir apdras- 
kymą. Juk minėtą knygyną 
tveriant 1921 metais tas žmo
gus irgi darbavosi sykiu su pa
minėtais. Mes žinome, kad 
buvo laikai, kuomet socialistai, 
kurių dabar daugelis virto 
sandariečiais, dirbo kultūrinį 
darbą, bet virsdami į sociaL 
patriotus-tautininkus, kai ku
rie pridirbo ir niekšysčių, to
dėl dabar neverti nei išvalgy
to kiaušinio, o ką jau bekal
bėti, kad kontroliuotų knygy
ną ir valdytų -57 kuopą. Dar 
prikiša, kad vardan knygyno 
už namą nereikia taksų mo
kėti. O gal Antanas bandys 
pasidarbuoti, kad ir taksas

I Patarnauju visiems be skirtumo ■ 
| įsitikinimų ir tolumas nedaro del į 
■ manęs skirtumo. Mano ofisas at- 
į daras dieną ir naktį. Darbą at-1 
| lieku gerai. Reikale kreipkitės-pasH 
" mane, o patarnausiu kuogeriausia.

I • 734 Grand Street n
Brooklyn, N. Y. ■

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

1 PASITARIMAI 
EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16tb ST, R Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

FORN
Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

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

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir t. t

PARDUODAM ANT LABAI LENGVI] 1ŠMOKEŠČIŲ—PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘ

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.
-M----------—.Z —______________________________________________________________________ __  ____ _ __________ __

198—200 GRAND ST., ' ■ BROOKLYN, N. Y
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

—------------ i.......................................... ..........................
I *

Telephone, Greenpoint 2372
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. dslapis Ketvirtas
s«—u.... .

K. S. Lietuvaite.

C1 VIDAI ŽMONES KARE
Mums benerimaujant, atvažiavo kari

nis vežimas iš pozicijų. Pasirodė, kad at
vežė 'mums maisto. ■ Tuoj padalino po su
ko rių ir po blekinukę konservuotos mėsos; 
susėdom, geriau sakant, sugriuvom ant 
šiaudų; tuoj atsidarėmi blekines ir šveičiam 
skanią vakarienę. Gi senukui S. pasitaikė 
gan prastos mėsos blekinė. Mėsos buvo tik 
pora trupinių, o reštas tik sriuba, ant ku
rios plaukiojo į apvalius, kaip žirniai, susi
plakę riebalų šmoteliai. Senukas nors bu
vo labai peralkęs, bet jam nesinorėjo val
gyt tą “puikų” kareivių maistą. Su sųko- 
•iaus plutele jis išsigriebė tuos du trupinius 
mėsos ir suvalgė, o kitą atidavė savo drau
gui, kuris vienu sriūbtelėjimu nurijo tą 
sriubą su visais lajaus kukuliukais.

Po vakarienės visi sumigę knarkia, 
bet mūsų senukas nemiega. Jis jau tris kar
šus buvo pas šulinį vandens gert.**Atsikėlė 
siti ketvirtu kart, bet karštis jį išpylė, aky
se tamsu pasidarė ir-jis puolė kniūpščias 
ant šalia miegančio savo draugo. Tas krūp
telėjo, suniurnėjo pusiau lūpų kokius tai 
keiksmo žodžius; kreipdamasis ant kito šo- 
io, išsirito iš po jo, ir vėl knarkia. Senu
kas nežino, kaip ilgai jis ten gulėjo, tik 
pradėjo sapnuot, kad oficierius keikdamas 
/ežia lazda jam per galvą ir liepia būt ko-i

LAWRENCE ŽINIOS
Gy-J. Kibildis Pasitraukė Iš 

vųjų Tarpo
Spalių 17 d. Kastanto Kibil- 

džio sūnus, Jurgis Kibildis, 24 
met. amž., čia gimęs, ryte išėjo į 
darbą ir negrįžo namo.. Tėvai 
pradėjo j ieškoti j r jo kambarį 
apžiūrėt. Beverčiant surado 
liktą raštelį, kuris skamba: *“J 
was Mine Own Greatest En
emy. I Tried—I Failed^ Good 
bye Mama. Goodbye, Olga. 
Goodbye, Antoinetta. Goodbye, 
Alphonse. Goodbye, Pa. Good
bye, everybody in the 
Lower Pącific Mill main office. 
Please forgive.” šį raštelį ra
dę suprato, kad jau jų sūnaus 
nėra, kad pasitraukęs iš jų tar
po. Tuomet pranešė policijai. 
Vėliaus gavo žinią per jo .pa
žįstamus, kad jie ihatę jį Bosto
ne, tai . ten pradė jo j ieškoti. 
Prabėgu^ savaitei laiko Bosto
no policija surado prigėrusį, 
kurį vanduo iškėlė, į viršų, ži
noma, ant veido jaU nebuvo ga
lima pažinti; pradėjus apžiūrėt, 

c - —-x—- -------- 'ant rankos turėjo laikrodėlį,
kioj tai gilioj tamsioj duobėj. Senukas .ne-! ant kurio buvo įmuštos raidės 
paisytų duobėje būti, bet jam burna visiš-i“G. K.” Taipgi rado pinigų, 
kai išdžiuvusi ir iis įausdamas mirtina korčiukes Lawrence muzikalės 

krautuvės ir krutamu paveikslų 
įžangos tikietą, kur buvo tą die
ną, kada jis buvo pasitraukęs* 
nuo tėvų. Ketverge, spalių 24 
d., graborius B. Čiurlionis par
vežė į Lawrence.

Kaip tėvai pasakoja, jam nie
ko netrūkę, tik vieną sykį Jur
gis prašęs tėvų nupirkti' radio, 
bet tėvas .atsakęs: “Dabar ra
dio negalima pirkti, dar pirma 
reikia ką kitą nusipirkti.” Tai | lawrenciečiai. 
Jurgis atsakęs: “Kam žmogui 
gyventi, kad negali turėti, ką 
nori.” Tuomi tas klausimas ir 
užsibaigęs.

Paskutiniais laikais jis dau
giau tylėdavęs, mąžai ką šnekė
jęs, vien užsimąstyme praleis- 
davęs laiką. Jurgis lankė mo
kyklą, kol Užbaigė elektros įnžiĮ 
nieriaus mokslą, tai jau turėjo 

. Kadangi negalėjo

. (Tąsa)
Tų šiam kraštui nepažįstamų ir galu

tinai suvargusių stuikininkų kelionė tęsėsi 
iki Eitkūnų. Čia, pakaleiniui perkrovė ve
žamą mantą į šio krašto stuikininkų gata
vai prirengtus vežimus, o pirmiesiems lie
pė važiuot namo. •

Vilkaviškio apielinkes stuikininkų gru
pėj buvo 32 ūkininkai, visi dviarkliai. Ma
žažemiai,'kurie laikėsi tik po vieną arklį 
turėjo susidėt po du ir kinkyt porą. Su to
kia Sudėtine pora ir su sukorių prikrautu 
vežimu, neužmatomoj eilėj važiuotojų, R 
Eitkūnų išsijudino nežinomon kelionėn ii 
mūsų senukas Sinkevičius.

Po dviejų dienų ir naktų tokios kelio
nės, važiuotojai pradėjo ne tik aiškiau maj 
tyt keistas šviesas, bet ir dundėsis, tarsi 
kylantis iš užu kalnų griaustinis, pradėję 
atsiliept į jų ausis.

Per Geldapės miestą važiuojant, stui- 
kininkai manė, kad jiems leis sustot ir pa
siieško t maisto sau ir arkliams, kurie fak- 
tinai jau buvo atsisakę vežt, tik važiuoto
jų bizūnai ir oficierių lazdos dar privertė 
juos savo kaulų sunkumu vilkt vėžinius to
liau ir toliau. Kiti arkliai išrodė nepapras
tai riebūs, rundini; tai buvo sutinę nuo be
saikio mušimo. Kitų važiuotojų* taipgi bu- 

. vo sutinę nugaros ir sprandai nuo valdonų 
smūgių, kurie be paliovos liepė tik skubint 
ir skubint važiuot.

L Iš dailaus vokiečių miesto Geldapės, 
K stuikininkai matė tik apgriuvusių mūrų J 

aprūkusius langų atvarus, išvartytus, su- . 
skaldytus baltus, lyg marmorinius, piliorius,i J?u?.se- . .
kurie tuos mūrus puošė dar tik kelios die-i?11’^ yos-ne-vos drebančiai judėjo, 
nos atgal. Gatves užverstos sulaužytais 3° ^'tsisėst, bot spėkų nebuvo. < 
vežimais, negyvais arkliais,’automobiliais/kr^P^ liezuyb lūpomis tapnojo ir žandus 
stalais, krėslais, lovomis ir kitais namu ra- judino, tarsi ką kietą kramtydamas, kad 
kandais, po kuriais -nestokavo ir negyvu’tlk n01's seihll burnoje atsirastų, vie- 
kačių ir šunu. žodžiu, garsusis Geldapės nok veltui —burna buyo_ visiškai išdžiūvus, 
miestelis buvo panašus’į šiurpulingai bjau- ^1S nekantriai laukė prašvintant ir są
ru—dvokiantį sąšlavyną. draugų issimiegant, kurie, jo supratimu,

Stebėtina, kad žmonių lavonii čia nesi-^būtų jam bent kepurėje vandens atnešę, 
matė. Nežinia, ar čia jų nebuvo, ar’ka-Jie..Y1S1 S1“1 ^aiP tyliai, kąd,-rodos, jnei 
riuomenė spėjo juos su savim pasiimti. i~”~ / -

kai išdžiuvusi ir jis jausdamas mirtiną 
troškimą, deda visas savo pastangas, kad 
ik iš tos duobės išlipt, nueit pas šulinį ir 
atsigert vandens. Visai pailso, galvoj pasi
girdo pyškėjimai; jis būk tai vėl nuslydo 
itgal į duobę ir, sugniaužęs rankose po že
mių kuokštą, krito ant jos dugno.

Pradedant aušti, senukas pabudo ir 
pajuto baisų skausmą krūtinėje ir vidu- 

Galva jam ūžė, per ausis cypė, o 
. Norė- 

Jis visaip

Jis nekantriai laukė prašvintant ir sa
vo draugų išsimicgant, kurie, jo supratimu,

guli taip tyliai, kad,-rodos, nei 
grabe jie nebūtų tylesni. Pagalios, senukas

Kadangi mums nebuvo leista čia su- išgirdo ką tai . labai lėtai ir. lengvai per 22 metu.
stot ir taipgi nekrito ant mūsų lazdos h .siaudus besiartinant prie jo. ■ Jam net leng- gauti tą darbą, tai gavo Pack 
keiksmai, liepianti skubint, tai mūsų neuž-įvįav1} pasidarė, žybterėjus jo vaidentuvėj .tiko dirbtuves raštinėj Jr 
matomai ilo-n virtinė važiuotoiu slinko Da- 'vilčiai/kad dabai* jatl tik vihdens gauS. /tavuosius porą metų ten dirbo, matomai ilga virtine važiuotojų siiniw pa šnabždėsiu! nutilus iis šilimu < balsu Gaudavęsi algos apiė $20 savai- led judėdama, tarsi milzims- snaozaesiu/nuuius, jis silpnu raišu i ^šmet buvo nradėies lart- 

« šliaužvs • ' paklausė: “Vysmauskai, ar tu jau nemie- : 01 0 Praėjęs la«s Šliaužys. i 1 Jni-u™ ^1h Mi praktikos mokyklą Loweb

viau pasidarė, žybterėjus po

maži, led-ne-] 
kas, nerangus šliaužys. --o„Tr -i • n •

Vėliaus sužinojom, dolko mums tas ž1? Vienok j jo klausimą tik grabine tyla 
kelias pirmąsias dienas ir naktis reikėjo atsako. _ . v ?
taip pekliškai skubint. Mat, rusų karino- Ai, bėda, beda, tie žmoneles pervargę, 
menė šuoliais vijo vokiečius, o stuikininkau miega, kaip negyvi, nors tu mirk, jų nepri- 
vežanti kariuomenės mantą, žinoma, metu-!sišauksi. <
rėjo būt per toli atsilikę.

* Dabar mum aiškiai matosi ugnys ii 
girdėt kanuolių baubimas. Reiškia, mūšie stebo, kad šiauduose mebuvo nej vieno žmo- 
laukas tik už keleto kilometrų. L . \ .

Išvažiavus mums iš to sugriauto mieųnetoli nuo jo. 
sto, atėjo įsakymas visiems sustot ir eit įikur aš randuosi? 
netoli esančią šėtrą. Čia gavome po plycką riedėjo per jo mintis, 
cukraus ir po du svaru šieno arkliams. Ne
spėjom apsilaižyt, kaip jau vėl įsakymas 
važiuot. PavLižiavę apie dvyliką valandų, 
atsiradom dideliame dvare. Čia gavom įsa? 
kymą sustot kieme visiems į eilę, eit į kluo
nus, atnešt arkliams gana šieno ir avižų? 
pašert juos, o . patiems pavalgyt ir atsigult

Ai, bėda, bėda, tie žmonelės pervargę,

sišauksi. <
Šnabždėjimas vėl pasigirdo; senukas, 

surinkęs visas spėkas, pakėlė galvą įr nu

gaus, tik juodas katinas miegojo susirietęs' 
. “Kame dalykas, kur žmonės, 

” viens po kito klausimai

( Nuslinkus paskutiniams nakties šešė
liams, senukas, įsikibęs į šiaudus, atsisėdo, 
vėliąus atsistojo ir kvaistančia galva, visas 
drebėdamas, nuėjo prie šulinio, kur gėrė 
vandenį pasilsėdamas tol, kol visiškai nu
malšino troškulį. Gavęs kiek tiek stipry
bės, jis palengva įslinko į arklidę, kur ra
do tik savo arklius ir-dar dvi poras, ant ku
rių jau gatavai plėškės buvo uždėta.

. “Kasgi atsitiko, kur jie iš po nakties 
dingo?” stebėjosi senelis. Tuo tarpu į ark
lidę atėjo Vyšniauskas ir Brazys/kurie 

vežame taip pat nustebo, pamatę senuką, ir nęt 
maisto vežimo sėdi po apginkluotą kareivį, pasveikino jį. Ar girdi, Sinkevičiau? dvi 
kubfem yra prisakyta saugot maistą ir nei dienos dtgal mes su tavim atsisveikinom 
trupinio niekam neduot be leidimo. Mes'klojime, ant šiaudų, nes, visi pripažino, kad 
pucflėmės jieškot maisto, išvaikščiojom po * * 
Jkletzk po darbininkų stubas, po puikius, le- 
kėriit ir veidrodžiais žėrinčius ponų paka- 
jus, bot nei maisto, nei drapanų, nei jokios 
gyvos dvasios neradom. Kiti, pasigriebda

INSURANCE

gal-

(jau 
peš-

taipgi nusižudę), bet reiškia, 
bažnyčion taipgi turi leisti. Jur
gio tėvas išgirdęs tą pasakoji
mą, metė viską \ ir nuėjo pas 
protestonų kapinių gaspadorių 
nusipirko 3 lotus ir Jurgis ta
po pakavo tas spalių 27 d. be 
jokių bažnytinių ceremonijų. 
Reiškia, kunigams ir katalikiš
koms kapinėms dūlią.

Jurgį ant kapinių lydėjo apie 
30 mašinų. Už tokį dalyką tė
vams garbė, kad nelenkia 
vos prieš ponus.

Dabar tarpe parapijonų 
ir seniau prasidėjo) eina
tynęs: vieni sako, kaltas kuni
gas, kiti sako, kaltas komitetas, 
treti sako, kaltos ypatos, dau
giausiai, girdi, Šimonis, kuris 
neleido Jurgį kavoti. žinoma, 
kai jau buvo tokių dalykų iki 
valiai, tai mažai kreipiama aty
dos. Kalios savaitės pirmiau pa- 
kavojo socialistą, tai buvo gerai, 
bet dabar parapijonui hera vie
tos. Progr. sakė ir sako, kad 
greitai nebus ir geresniems pa- 
rapijopams vietos\Juose kapuo
se. Jie vadinasi “laisvais ka
talikais”, bet jau virto aršes
niais ir už rymokus. Pavyzdin, 
kelios savaitės atgal gazu nusi- 
nuodino moteris su dviem vai
kais, vienas per langą iššoko, 
Methuen pasikorė; visi buvo 
kliubiečiai, pagalvokit rimtai: 
imigracija veik uždaryta, lietu- 
katalikai ir palydėti su bažny
tinėm apeigom ir 
kelius kunigus.

Tai matote, kas 
renciaus “laisvos” 
rapijos pastogėj, 
ši m; kas kaltas ar

da buvę po

Pranešu visiem savo koptumieriam 
ir pažįstamiem, kad ai atlieku vi- 
aokj darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu ^atsilankyti 
su viršminetais teikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

Telephones Stagg 8862 
188 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvaiti
FOTOGRAFISTfi

Fotografuoju, Didinu ir Numalia F 
voju yisokiom Spalvom i 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 1:8® ryte iki 
f po pietą

Margarieta Valiflčius
Room 82 Weitzeneom Bld’g .

PUBLIC SQUARE 1 į 
Wilkes-Barre. Pa

- ' ■• *

Panedėlis, Lapkiv 12, X

For pyorrhea
Del apsaugos D- 
kad neužnuodijus 
dantų smegenis, 
vartokite Zonite, 
tą naują stip
rų. antis eptiką 
Taipgi apsaugo
ja nuo šalčio, ko
sulio ir labiau 
pavojingų nosies 
ir gerklės ligų.

Brooklyn LABOR j
©ĄRBINTNKŲ IŠTAIGA) g j

(Bales del Balių, Koncertų, 
fitletų, Vestuvių, Susirinaiinų I* •* * -.1

(salės dėl Balių, Koncertu

IPuikua steičiua su naujaisiais | 
mala. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS'

W.9—959 Willoughby A»C
Tat 884$ StAW. .a-:

F'tann* Pcplar 7846

4D0LHS

ALZAMUOTOJA?

tO23 MT VERNON ST.,

STANKUS
Kabuki th

PHILADELPHIA, PA~.........----------------------------------------------------- (-------- • -
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dedasi Law- 
katalikų pa- 
Mes nesiki- 
nekaltas, lai 

sprendžia patys skaitytojai bei
Tegul būna ir 

taip, kad Šimonis neleido, argi 
jau Šimonis virto Smetona, kad 
visą parapiją vadovauja?
Septyniiį Vaiky, Motina Nusi>- 

nuodino
Tula Peppena Petito, 33 me

tų amžiaus, su vyru ir visa šei
myna gyveno Cleveland, Ohio; 
Pėppęna sirgus ir manydama,. 
kad jai ten oras netinkantis, 
atvyko į. Lawrence,1 manydama, 
k&d dras kitokis ir ji pasveiks.

Atvažiavus .į Lawrence ijš 
sykio, buvę geriau, paskui ir vėl 
nuėmė. Nustojus vilties, kad 
jau neišgis, išgėrė amonijos. 
Nuvežta ligoninėn’ numirė, pa
likdama septynius kūdikius, ku
rių jauniausią dviejų metų. 
Lietuvių U kęsų Kliubas Išmo

kės Nuošimčius
* I

Lietuvių Ukesų Kliubas. yra 
nutaręs išmokėt savo nariams 
už Šerus nuošimtį; Rodos, yra 
diena paskirta 1 gruodžio ir tą 
vakarą būsią “smoking and 
talking” ir ant rytojaus bus 
mokama.
Padėkavonės Dienoj Vakarienė

Liet. Darb. Susivienijimo 8 
kp.'rengia puikią vakarienę Pa
dėkavonės dienoje, lapkričio 29 
dieną. ’ • J

GOLF COURSE BUTAI
MASPETH, L. I.

' 1 ŠEIMYNAI MŪRINIAI NAMAI, ENGLISH COLONIAL STILIAUS

Lotas 26V2X100, 17 Pėdų Privatinis Įvažiavimas

Kaina $7,950.00 Įmokejimas $950.00
• I )

Balansas ant Lengvų Išmokesčių
Savings Banko Pirmas MortgiČius $4,500.00 i
8 KAMBARIAI, MAUDYNĖ IR PANTRY

Marmuruoti Maudynių Kambariai, Įbydavotos Vainos
Ištisai klėtkuotos (parquet) grindys, vario rynos ir nuo stogų dūd^ 
DicĮžfosįos priemenys ir kiemai lYavertine-rių ištaisyta (padaryta 
tikrojo xiraftex). Virtuve, pusryčių kambarys ir paritflS klijbnkčmls 
klota. Kiekvienas kambarys išmuštas lentukėmis (panel moulding).

' Augštos klases maliava (paint) išdekoruota ir cimento pamatai; 3x8 
ištisiniai balkiai; šaligatviai, šaligatvių kraštai ir gatvės išeimentuota.

NAMAI STOVI ANT 71st STREET, VADINAMU MAIDEN LANE 
IR JOHNSON AVĖ., MASPETH, L. I.

KELRODIS :Nauja 14-tos linijos subway iki Graibi St. stoties, išli
pus imkit Grand St. gatvekarj iki pat Maiden Lane, Maspeth. B.M.T. 
Broadway traukiniu iki Flushing Ave. stoties; išlipus imkit Flushing 
Ave. gatvekarj iki pat Maiden Lane. Flushing-Ridgewood gatvekariai 
daveža iki Maiden Lane. Calvary gatvekaris daveža porą blokų nuo 
Maiden Lane. • .

SALVIN BUILDING CO., Inc.
555 Grand Street Brooklyn, N. Y.

. , TEL.: STAGG 3329

ly, kaipo savo amatą. Taipgi 
Jurgis turėjo didelį patraukimą 
prie muzikos, jau gerai griežė 
ant smuikos, duodavo kitiems 
lekcijas ir grajindavo prie or
kestrų baliuose ir t.t. Jurgis 
visą savo gyvenimo laiką buvo 
tykus, ir nieko nėra užgavęs. 
Su visais rimtai kalbėdavosi.

Pats tėvas yra tautiškas lais
vamanis, prie bažnyčių nelabai 
kreipdavo' atydos. Bet kai su
sitvėrė “nezaležnų, parapija”, 
tai ir Kibildžiai buvo prisidė
ję. Bet iškilus kokiem taf ne-' 
sipratimams, metė. Vienok mo
tina ir mažesnieji vaikai būk 
tai' lankydavę liet. taut, kata
likų bažnyčią ir mergaitės prie 
choro priklausę ir veikę. Pats 
Jurgis mažai kreipė į tai aty
dos, jo visas užsiėmimas buvo 
muzika. Dabar, Jurgiui mirus, 
o vaikams dalyvaujant prie pa
rapijos, tikėjosi, kad palaidos 
liet, katalikų kapinėse, nes mer
gaitės norėjo labai, kad ten bū
tų palaidotas. Kaip jau seniau 
buvo rašyta apie kitus miru
sius, taip ir dabar su Kibildžiu 
dalykai" .-.virto atbulai, negu jie 
manė. Nuėjo nupirkti žėmės 
pas parapijos komitetą, kuris 
užgiedojo: “Jis nenumirė, bet- 

todėl jam 
Vietds nėra.”1 Tai tarpe komi
teto narių kilę ginčai ir besi
ginčijant pasakę: “Jei nori čia 
pakavoti, tai gali ten kavoti, 
kur rusai pakavoti (rusai yra

Automobilių Mokykla Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų it ant Forafo 
Pilnas kursas šoferio-'Mechanjjlft, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metu pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVi- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW -YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., čor. 14th SL, N. Y.

L. Koresp. Biuras.

K

Kur gi yra mūsų va-
Te!.,

(Daugiau bus)&
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JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

Nyrintieji ge- 
riausio patar
navimo ir -už 
ženią kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:
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Pas važiuotojus tuoj kilo klausimas, 
ką valgysim, kad jau nieko neturim? Kas 
ir buvo daugiau ko iš namų pasiėmęs, tai 
turėjo atiduot tiems, kurie jau badavo.

Ant kiekvieno kariuomenei

tu jau negyvas, nors dar sustingęs mebu- 
vai.” “Ką, dvi dienos atgal? Dvi dienas 
ir tris naktis mano gyvastį degino nuodai

- s - iš Mokinėje konservuotos 'mėsos?Ak/.rte-^^ j djn
gyvos dvasios neradom. Kiti, pasigriebda- laim? Irano, veržiaus būčiau suvalgęs sau - 
mi nuo arklių po saują avižų, pylėmės jas ją avižų vietoj to trupinio nuodingos mėsos 
į burną ir kramtėm ir greitai atradome, Vargšai kareiviai... 
kad badu nemirtume, avižų turėdami. Kiti žinotojai? 
prisipylė avižų į kišenius del atsargos.

r. v

• LIETUVIS GRABORIUSI , •
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nąujų skaitytojų. Taipgi

skirai. M. ž.
1 nį balių. -

NASHUA, N. H
eida-

PORTLAND, OREGON

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ 
. DIENOS; 
Panedėliais ir 

Utarninkais

nična unija ir skaldymas dar
bininkų spėkų.
Nacionalės Mainierių Unijos

Panedčliais nuo 12-to$ 
valandos dieną per visą 

Rakti
Utaminkaiš nuo 12-ios 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties !

mėnesį. Kodėl? Viena, tie 
lokalai yra skaitlingi nariais, 
antra—kas dieną vis daugiau

z, ir daugiau visokių nųskriaudi- , pupiu.
^gpny randasi, Vas dieną nauji j Tuo klausimu pakalbėsiu at-

arj.’n

i

=®

Mainieriai ir Gillespie
Majoras Gillespie prisiuntė 

savo pareiškimą mainierių u- 
nijos lokalam^ ^703, 1495 ir 
1487, kad minėti lokalai ne- 
turi teisės z laikyti daugiau, 
kaip vieną kartą susirinkimą 
kas mėnuo. Jis savo pareiški
me argumentuoja, kad nega
lįs ganėtinai duoti apsaugos 
lokalų susirinkimams, kuomet, 
keli lokalai laiko susirinkimus 
tą patį vakarą ir tą pačią va
landą. Ir, girdi, daug kartų 
lokalai laiką susirinkimus ir 
jokio biznio neturį svarstymui. 
Toliaus jis sako, kad duoti ap
saugą padaro dideles išlaidas 
ir neturįs užtenkamai policijos 
ejti pareigas.

Ką tas viskas reiškia?'Tu
ri būti aišku, prie ko ponas 
Gillespie ruošiasi. Kuomet ei
na > dabartiniu laiku mainie- 
riuose dMelis nepasitenkini
mas darbo sąlygomis ii’ kapo-

X jimu algų, kuomet kas dieną 
vis auga didesnis bruzdėjimas, 
reikalavimas prašalinti kon- 
traktorius, tat jiems reikia 
daug kartų laikyti susirinki
mus, ne tik vieną kartą į sa
vaitę, bet ir nepaprasti susi
rinkimai tankiai įvyksta. Mc
Garry, kuris save vadina mai
nierių prietelium ir prašalin- 
toju kontraktorių, ne tik kad 
neprašalino kontraktorių, bet 
dąr ir daugiau sulindo jam 
vadovaujant į collierį 6, lokalo 

UtV03, ir kitus. Tas parodo, 
/kiiįk saliūnčikas rūpinasi mai

nierių reikalais.
Delko turi būti policija lo

kalo susirinkimuose? Majoras 
Gillespie aiškinasi, kad tai del 
apgynimo narių, kuomet eina 
dvi frakcijos susirinkimuose, 
nuo muštynių ir šaudymosi. 
šitokis aįškinimas—tai tik dū
mimas mainietiams į akis dū
mų. Kol kas nei vienas mai- 
nierys negavo apsaugos nuo 
policijos, neigi buvo surasti 
žmogžudžiai, kurie nužudė ke-

< liūs mainierius, nors tie žmog- 
j žudžiai yra žinomi kaip poli- 
f cijai,, taip ir miesto viršinin

kams. žmogžudystės įvyko 
dienos laiku ir galima buvo 
žmogžudžius suimti.

Policija dalyvauja mainierių 
unijos susirinkimuose ne todėl, 
kad ten pridaboti tvarką, bet 
kad išardyti susirinkimus. Ir 
jau kelius susirinkimus išar
dė. Ir nei ^ieną kartą neap
gynė policija mainierių, bet 
visuomet užtarė kontraktorius 
ir kompanijų pakalikus. Jei 
tik kas pasipriešino prieš 
kompanijjf pakalikus, tas bu
vo išmestas iš lokalo susirinki
mo, arba pats susirinkimas už
darytas. Kitas dalykas, ką 
policija turi bendro ir žino 
apie mainierių reikalus? Nie- 

L ko. Nes jie nėra mainieriai, 
* neigi priklauso nei mainierių, 

nei policijos unijoj. Jje yra 
kompanijų sargai, jų interesų 
dabotojai. Dar nebuvo tokio 

t atsitikimo, kad policija gintų 
mainierių ar darbininkų reika
lus, suvaldytų darbininkų iš
naudotoju^. Pirmiausia daužė

• galvas iri daužo tiems darbi
ninkams, kurie tik gina savo 
interesus, savo reikalus.

Pittstono mainieriai privalo 
reikalauti, kad policija jų su
sirinkimų nelankytų. Jokiu 
būdu neturi būti dasileista lai-' 
kyti tik vieną susirinkimą į boardo narys- Mayerskdff ir 

kiti vietos nariai turėjo* susi
rinkimą, kad padarius bendrą 
sutartį abiejų frakcijų, bet 
prie sutarties negalėjo prieiti.

ąnedėlis, Lapkr. 12,. 1928

PinSTON, PA

Valgiu, kurie varo žmogų, riebyn

George M. Cohan, 
Amerikos Scenos Mylimasai

DABAR jau nėra ko pavydėt, kad kiti 
turį dailiai laibą kūno figūrą. Nėra 
jums reikalo daugiau vargintis įvairiais 

sunkiais susiturėjimais nuo valgymo arba 
visokiais valgių aprubežiavimais. Nuo 
perdidelio riebumo bei svorio galite atsik
ratyt, kuomet atsisakysite nuo saldainių 
ir vyliojančių saldžių pyragaičių, o vietoj 
to užsirūkysite Lucky. “Imkite Lucky 
vietoj saldumyno”.

Y

įvykiai, kuriuos nariai turi ap
svarstyti. Kuomet tik tokis 
nuosprendis įeis galion, tai 
mainieriai negalės laikyti su
sirinkimo kad ir svarbiausia
me reikale. Toliaus, mainie
riai turi duoti savo pareiški- 

jija ne tik jų ne- 
et ir yra kalti-

mą, kad p- 
apsaugoja; 
ninkė nužudytų mainierių.

Kuomet McGarry pareiškė, 
kad jis organizuos neprigul- 
mingą kietųjų anglių mainie
rių uniją, tai eiliniai nariai 
dar labiau nepasitenkinę, nei 
jie žino, kad nesenai susiorga
nizavo Nacionalė Mainierių 
Unija, tai ir kietųjų anglių 
mainieriai neturi atsisakyti 
nuo jos organizuojant naują 
uniją. Atskira unija bus nie
kas daugiau, kaip tik kompa-

Anksti nedėlios ryte 
mas gatve pasitinku drg. J. 
šimutį ir klausiu: kur tų taip 
anksti vaikštinėji? ‘

—Jieškau “Laisvei” skaity
tojų. Keliolika, stabų perėjau 
ir v6s kelius skaitytojus tega- 
vau. Taigi' eipu toliaus, nes 
nenoriu, kad Nashua atsiliktų 
nuo kitų kolonijų,-^atsakė jis. 

. Mat, paėmus mažai dirba
ma. Audinyčiosneduoda kaip 
kada nei trijų .dienų savaitėje 
išdirbti, o gyyęnti reikia, kat
rie turi nemažą šeimyną, tai ir 
gerai badauja.

Iš priežasties bedarbės ir

Puslapis P ūktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GKABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS >

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell_____
Keystone-

TELEFONAI:
Oregon 5136
Main 0669

“Mokykla su Reputacija1
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
' Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių • klases.

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

George M. Cohan,
Amerikos Scenos 

Mylimasai

20,679 daktarai patvirtino tą faktą, kad 
Lucky Strike mažiau teerzina gerklę, 
negu kiti cigaretai. Tie profesionalai 
vyrai supranta svarbą apkepinimo, to 
slapto proceso, kuris prašalina nešvaru
mus ir erzinančias medžiagas. Lucky 
Strike yra puikus suleidimas ir sumaišy- * 
mas šauniausių tabakų pasaulyje. O ap
kepinamas išdirba tokį kvapsnį, kuris 
puikiai pavaduoja perdaug riebinančius 
valgius ir užsikandimėlius tarp reguliarių 
valgymų.

Daigelis įžymių atletų rūko Luckies be 
jokių blogų pasekmių delei jų kvėpavimo 
bei abelno sveikatos stovio. Vyrai jau 
senai tą tiesą žino ir pasekmingai ją 
praktikuoją., Tai yra vyrai, kurie sergsti 
Sąvp, sveikatą, kurie.\ pasilaiko vikrūs 
ir laibi, suprasdami nutukimo pavojus. 
O dabar ir moterys gali pasidžiaugti 
draugingu parūkymu su savo vyrais ir 
broliais—ir tuo pačiu laiku padaryt savo 
figūrą laibesnę protingu būdu.

Kam gi prisileist pagundą, traukiančią 
jus prie perdaug gausingų, riebinančių 
valgių? Kam gi pridėt sau svorio, kuris 
neša pavojų sveikatai? Kitą kart, todėl, 
užsirūkykite Lucky, kuomet užeis jums 
noras tų “riebintojų”.

Imkite Lucky 
vietoj saldumyno.

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATUS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

i įleidžiami utarninkais

VYRAMS
Seredomis
K et vargais
Pėtnyčįomis 
Subatomis 
Nedaliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

“It’s toasted”
Nei Jokio Gerkles Erzenimo ■ Nei Jokio Kosulio.

© 1928, The American Tobacco Co , Manufacturers

kunigėliui neiųa biznis, kaip i 
norėtųsi. Tūlas laikąs ątgal 
išsiuntinėjo laišku^ lietuviams, 
reikalaudamas po 50 dolerių 
pataisymui klebonijos. Na, ir 
laukė plaukiant pinigų. Bet 
pinigams neplaukiant, pasiė
mė žmogų ir eina per pamuš 
kolektuodamas. Bet vietoje 
pinigų išgirsta tokių kompli-i 
mentų nuo będarbių žmonių, 
kad kunigėlį į pasiutimą varo. 
Vienas rodo savo vaikus nu
skurusius, kad ir jam pačiam 
toji penkdešimtinė reikalinga. 
Kitas rodo savo juodas sutrin
tas rankas, skųsdamasis, kaip 
sunkiai dirba, o tu taip leng
vai nori išgauti mano sunkiai 
uždirbtus centus!

girdėjau nuo tūlų parapijo
ms kad kunigėlis skundžiasi, 
jog Nashuos' žmonės neduos- 
nūs,. o. prie to ir,, nemandagūs^ 
nes kitur'lietuviai sų valkata 
mandagiau apsieiną, negu čia 
su klebonu. Vietoje 50 dole
rių jei kas išdrebia porą do
lerių ir tai, girdi; su visokiais 
komentarais, taip kad nema
lonu nei tų 2 dolerių imti!

Tūli trys vaikučiai, du lietu-1 Būvo pakeltas klausimas, kad 
viai ir vienas le.iikas, pasivogė j laike vajaus mėnesio surengti 
iš krautuvės revolverius ir taHbaliu. Bet ^varsčius, kad 
vienas iš ju pradėjo grasinti'^uoPa , WZiuke, nutarta, 
išdubsiąs tą visą dalyką. Tje i kad visl nariai stengtųsi gauti 
du pabijoję nušovė jį. Teis- į kuopą naujų narių ir “Ląis- 
mo dar nebuvo. Pažymėtina, vei” nąujų skaitytojų. Taipgi 
kad visų vaikų tėvai karsti ka- į pasidarbuoti, kad daugiausiai 
talikai, o molinos džiaugdavo- j suięvįetUs lietuvius į tarptauti- 

kad vaikai labai geri, nes į . . , . .

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kan yra žmogaus amžinas priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias* 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo Šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 icentąi už skrynutę)

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
t Telephones Greenpoint 1411

ANTRA APTIEKA s
Ų102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. V.

Tel.j Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite s

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
ĮSI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANKS__________________ _____

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

Vardas .--------------------------- - -------------------
No..____
Miestas *
Miestas

Stato--------
State.

si 
ryte išėję, vakare vėlai tepar
eina namo.

Taigi, molinos turi daugiaus 
atkreipti atydos į vaikų auk
lėjimą ir daboti, ką vaikai vei
kia, o ne džiaugtis, kad vėlai 
pareina namo.

Jei čia būtų bedievių vai
kai taip padarę, būtų pirštais 
užbadę. Visi tikintieji saky
tų : Matai, matę,i, kaip bol
ševikai vaikus augina. O da
bar tą padaro goi‘ų katalikų 
vaikai. ’ Kp. K-tas.

Spalių 12 d. įvyko Ą. L. D, 
, Į). 4 kūopoš susirinkimas

Spalių 27 d. įvyko T. D. A. 
balių** žmonių atsilankė ne- 
perdaugiausiai ir rengėjams 
pelno liks mažai. Mat, dau
gelis prisilaiko tos nuomonės, 
kad dar tik pradžia šio sezo
no, todėl “suspės” ateiti į ba
lius, o antra—rengėjai juos 
“suras” Tr pakvies į parengi
mą. Bet A darbininkai patys 
turėtų žįhoti, Ipda ir kur jų 

, barengįmūi įvyksta' .ir privalo 
į juos lankytis; '

-Mes turime visi dirbti, nes 
tik yisięms bepdjai dirbant tu 
rėsime gęras' prekines.

Narys

UVTDAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki £A fanfaLAllUU Nuo 8 v. ryto iki 6 ▼. vak.; po 6 vai.—75c-vvIHŲ 
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Tutkiška Pirtis dabar atidarę naujausio# 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulini® vandeniu 
ir mažesnis prūdas* su sūrum vandeniu 

LAPUOTOS IŠSIPĖRJMLT VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ii 
• garo vąnojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys;
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debeyoise Sts„

TIES BROADWAY IR^LUSHING AVE., BROOKLYN, N. ¥
Telefonas: Pulaski 1090



S

pačios ir kitų giminių.

LYRIEČIAMS

a u-
A

Browning Dažų

PARDAVIMAI

J. LEVANDAUSKAS

VAJUS BAIGSIS SU 1 DIENA GRUODŽIO

MALONAUS PASIMATYMO

I . ........... ......... .

ir

O tąm 
ir mora-

Lyros Choro mėnesinis 
rinkimas bus antradienį,

susi- 
lap-

Plėšikas be ceremonijų 
po į palengva važiuojantį

PAVARGĖLIS PALIKO 
$250,000 TURTO

BE ALGOS
TARNAUJANTIEJI
BLAIVYBĖS VYKDYTOJAI

svar-
Lino>-
(

Puiku matyti, kaip gražiai stovi Wilkes-Barre, She- 
nandoahris, Montello, Detroitas, Minersville, Philadelphi- 
ja ir mažesni miestukai.

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.

Jau turime virš astuonių šimtų naujų skaitytojų. 
Truks-laikys, reikia gauti tūkstantį.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugo. Aš 
esu dailios išvaizdos ir pasiturinti 

mergina. Norėčiau protingo vaikino' 
nuo 30 iki 38 metų. Daugiau žinių 
suteiksiu laišku. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti ir savo paveikslą. 
Jeigu paveikslas nebus prisiųstas, tai 
visai neatsakysiu į laišką’.—Miss Al
las Peter, 11 Granite St., Brooklyn, 
N. Y. 267-70

Iš New Jersey valstijos daug gavome pavienių, bet 
miestai nieko pedaro. Newiirke ir Elizabethe tikrai ga
lėtų gauti nors po keletą desėtkų naujų skaitytojų. Ko
dėl, jie iki šiol tyli, negalima suprasti.

Katrie turite po du ar tris skaitytojus lengvai galite 
gauti nors iki pėnkių. į Turįntieji. po 7 ar 8 dar turite 
progos gauti dovanas, jįn pasidarbuosite.

PAJIEŠKAU kambario su šiluma.
Pageidauju, kad pusryčius ir va

karienę būtų galima gauti namie. 
Esu inteligentiškas vyras, mechani
kas. Kas turite kambarį, praneški- 

| te per telefoną: Sunset 10046. Pa
šaukit tarpe 6:30 ir 7 vai. vakare. 
—John. 268-70

paskolų, 
galėdavo gauti; už 

mokėdavo po 6 nuo- 
bet gaunamas mort- 
pinigų sumas skoJin-

GAVO $7,000, BET PALIKO 
DEIMANTINĮ ŽIEDĄ

bus 17

torei Inez Nortonaitei; lieka-;
maja dalį paskirstė tarp savo*

'DARBIEČIŲ BRANDUOLIO
F-5 SUSIRINKIMAS
PIRMADIENĮ /

IRMAL1ORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

PARSIDUOiDA restoranas, prie lai
vų stoties, geras biznis. Taipgi 

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

i PARSIDUODA minkštų gėrimų 
I krautuvė, geroj vietoj. Pardavimo 
’ priežastį sužinosit ant vietos. Atsi- 
j šaukit greit.—J. Kmieliauskas^ 525. 
I Boulevard, West, Bayonne, N. J.
į ‘ ' 269-71

Daugiau Naujy Skaitytojy “Laisvei”

----- ------- ------- -—l------------- _

GERAS karpentėris-dailydė jieško 
darbo. Turiu patyrimo prie namų 

darbo iš lauko ir iŠ .vidaus.—J. 
Simon, 347 Keap St. (ant antrų lu
bų), Brooklyn, N. Y. 266-71

kričio 13 d., National Hali, 91 tomobilių Šamo Rosenbergo, 
Clinton Ave., Maspeth, N. Y., prezidento Browning Dažų

Kompanijos, kuris iš New Yor- 
draugai, mes visi turim lankyt ko vežė j Brooklyną $7,000 
choro, susirinkimus, taip pat,j apmokėjimui darbininkams ai-

.’•/j'.-Y; '• . jUNfPER'?"7646d\;‘

FOTOGRAFAS
.■ - ?•

65-23 Grand ąmėnUė
5 ? ~ ‘’ M A SPE T H; N.‘

• Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

3 '

| Lietuviška Rarbernė
Pranešu vietos lietuviams, kad 

$ aš kerpu plaukus vyrams ir mo- 
< terims sulyg naujausios mados ir 
? kiekvieno pageidavimo. Darbą at- 
> lieku tinkamai ir nebrangiai. Mel- 
? džiu atsilankyti. Savininkas J. 
1 K.,’ 4 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Y. (260-271)

PARENGIMAI IR ' 
SUSIRINKIMAI

V ? • , * '• 7 r

MASPEllį ;N. Y. J \

LDSA. 91 kuopos susirinkimai bus, 
panedėly, 12 lapkričio, pas drg. Li- 
nonienę, 24 Hamilton Pi., 8 vai. va
kare. Visos narės ateikit, yra

nas užrašė šeštadalį turto, ak--bių reikalų aptarti.—Org. K. 
f- j nienė.

Puslapis šeštas
.............................. .. ■

• Panedelis,. Lapkr. 12, 19!

VIETOS ŽINIOS
TARPTAUTINIO 
DARBININKŲ APSIGYNIMO PALŪKOMIS PRISILUPO 
17 KUOPOS SUSIRINKIMAS $2,500,000

PLĖŠIKIŠKOMIS

i j •_ > ’ I ' t t

du detektyvai ir Vienas vieti
nis republikonų vadas, kurie 
sakosi esą jam artimiausi gi
minės. ‘

MEKLERIAI PASITIKI 
GEROVE PRIE HOOVERIO

Raumenis 
skaudant

)
REIKALAVIMAI

Seredoje, 14 d. lapkričio 
(November), bus T. D, A. 17 
kuopos susirinkimas “Laisvės” 
svetainėj, 46 Ten Eyck St., 8 
vai. vakare.

Draugai, oras jau atvėso ii* 
nėra jokio išsisukinėjimo; 
kiekvieno pareiga lankyt susi
rinkimus.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas niekada savo is
torijoj neturėjo tiek teismų, 
kuriuose gina darbininkų ko
votojus, kaip dabar, 
reikalinga finansinės 
lės paramos.

Ateinančią subatą 
kuopos vakarėlis, ir kad pada
ryt jį pasekmingu, turite visi 
pasirengt dalyvaut jame.

Org. Vinikaitis.
. (270-71)

Mirdamas gemblerys ir di
džiausių palūkų lupikas Ar
nold Rothstein paliko $2,000,- 
000 iki $2,500,000. Ant savo 
namų ir kitokios nejudinamos 
nuosavybės jis užsitraukdavo 
tiek mortgidžinių 
kiek tik 
paskolas 
šimeius; 
gidžinių
davo kitiems, kitur pasiskolint 
negaunantiems, ir nuo jų plėš
davo net po 40 nuošimčių pa
lūkų. Versdavosi ir kitokio-' 
mis finansinėmis meklerystė- 
mis.

Savo testamente Rothstei-

Wall Stryte viena diena pa- 
i kilo penkiais milionais dole
rių spekuliuojami Šerai Radio 
Korporacijos, General Electric 
ir tūlų kitų kompanijų. Pa
razitai ‘Šerų mekleriai tikisi, 
kad prie Hooverio, kaipo pre
zidento, jų biznis juo augščiau 
pakilsiąs.
________ J------------------------------------------- :-------

Red Cross Tnk- 
stqtnsPleiste- 
r i ai Gaunama 
visose aptięko- 
se. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson, New
Brunswick,N.J. .į

REIKALINGAS virėjas—vyras ar 
moteris, į restoraną. Atsišaukit 

po No. 150 N. 4th St., Brooklyn, 
270-71

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Jaučiasi perai ant nugaros

Red Cross^
4 Kidney Hasten

PAJIEŠKOJIMAI
PRANEŠIMAS

JUOZAS BERNOTAS yra miręs.
Įpėdiniai Juozo Bernoto gali įgyti 
savo teises prię jo turto, susirašant 
su žemiau pasirašiusiu.

Juozas Bernotas pirmiau gyveno 
Pennsylvania valstijoj iki apie 1913. 
metų, o nuo tada jis gyveno Aber
deen, Washington. 1

Yra žinoma, kad jis paliko sūnų 
ir dukterį.

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

270-79

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 1
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza
• i (Priešais “Bridge Plaza” ( 

221 South 4th Street , 
Brooklyn, N. Y.

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

8 vai. vakare. ’ Draugės ii

F. Stankūnas, Bassas

koncerte jis dai-

draugės K. Menke- 
M. E. česnavičiūtė. 
Ufa rengiasi pasi- 

koncerte su

kaip ir pamokas. Susirinkimai 
yra tuomi svarbūs, kad ten 
mes nustatom visą choro vei
kimą. Tat nepamirškite; visi 
būkite susirinkime antradienį.

J. T. Bimbienė, Sekr.
(270-71)

gų. Atkišęs revolverį priver
tė atiduot krapšelį su pinigais; 
norėjo numaut ir $150 dei
mantinį žiedą; bet žiedas per
daug standžiai buvo užmau
tas; tai plėšikas jį ir palikę 
Rosenbergui. Privažiavus sau
gesnę vietą, plėšikas sustabdė 
automobilių ir pats pabėgo.

Sekantį pirmadienį, lapkri- 
čios 12 d., 8 vai. vakare, “Lai
svės” svetainėje, įvyks Darbi
ninkų Partijos branduolio F- 
5 susirinkimas. Visi lietuviai j 
darbiečiai, kurie prie to bran-, 
duolio priklausote, būtinai at
eikite į susirinkimą. 

Seki’., J. Siurba.
(269-70)

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVE”

“LAISVES”. METINIS
KONCERTAS

Jau visi laukia savo dien
raščio metinio koncerto. Links
ma pranešti, kad koncertas 

įvyks 
SEKMADIENYJE

9 GRUODŽIO-DĖC., 1928
Koncertas bus nepaprastas. 

Bus iš 9 ypatų grupė geriau
sių rusų dainininkų ir daini
ninkių. Jie sudarys operetiš- 
ką aktą. Dainuos solus, due
tus, kvartetus ir oktetus.

Bronxe tapo atimta . pusant- 
ram šimtui “garbės ' šęi‘i|ų” 
jų detektyviškos blekės. Tą, 
garbę jie buvo . gavę,. žadėdą-Į 
mi padėt valdžiai vykdyt blai* 
vybės įstatymą, nereikalauda
mi ir neimdami nei cento al
gos už savo patarnavimus. Bet 
pasirodė, kad jie, kaip ir kiti 
blaivybės apaštalai, rinko sau 
kyšius iš alkoholio šmugelnin- 
kų ir už tai leido jiems biznį 
varyti. New Yorke ir Brook- 
lyne iš viso yra 1,800 tokių, 
algos neimančių “garbės še
rifų,” kurie kraunasi didelius 
turtus iš kyšių.

Draugai, duokite daugiau skaitytojų! Waterburis, 
Worcesteris, Baltimore, Bostonas, Pittsburghas ir keletas 
kitų miestų dar veik visai nejudinti. Visuose minėtuose 
miestuose yra skaitlingos nariai A. L. D. L. D. kuopos. 
Todėl visa Amerika nori' žinoti, ką' veikia tų piieštų 'Li
teratūros Draugijos nariai. To'negaila, kad vienas ant
ras draugas prisiuntė po keletą skaitytojų iš tų milžiniš
kų lietuvių kdjonijų. Pats Brooklynas irgi saldžiai snau
džia. •

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ’ir Lexington Avenues 

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

Telephone; Greenpoint 2320

L GARŠVA
■*

GRABORIUS
Tel. Foxcroft 8523

SHELŲAN MUSIC
ACADEMY

Mokiname Piano, Balso 
Muzikos Teorijos 

L. Bernice Šalmiūtė
Vadovė

411 Evergreen Avenue 
(.Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

Jau ilgas laikas, kaip drg. 
F. Stankūnas nedainavo lietu
vių koncertuose, nes nuolat 
dirbo amerikoniškoje scenoje. 
“Laisvės” 
nuos.

Dainuos 
liūniūtė ir 

J Oktetas 
žodytį “Laisvės 
naujomis • komiškomis daino
mis. Jde visi bus kostiūmuose 
ir dainuos ypatingas dainas.

rI

Oceanside, Long Island, mi
rė “pavargėlis” Ed. J. Malone, 
kurio bankinės knygutės i» ki
ti dokumentai rodo, jog jis tu
rėjo $250,000 nuosavybės. Gy
veno apleistame, suklypusiame 
name, neturinčiame nei vieno 
stiklo languose. Langai kam
bario, kur jis daugiausia bū
davo, užkamšyti senais skudu
rais; patalinė sudaryta iš bul
vinių ir kitokių maišų. Jeigu 

I praleisdavo daugiau kaip pen
kis centus valgiui per dieną, 
tai būdavo jau perdaug; šeši 
centai valgiui tai jau būdavo 
nepaprastos išlaidos, kaip p-a- 
sirodo iš jo pasilikusių užra
šų. Jo turtą dabar savinasi

.Dainuos ir didieji Aido 
Lyros Chorai, ^vadovaujami 
Žuko.

Koncertas Įvyks
ARCADIA HALL

Isey St. ir Saratoga Ave. 
arti Broadway 

BROOKLYN^ N. Y.
Toje pačioje vietoje, kur 

pernai buvo

Svetaine Didele ir Graži
Po Koncertui Bus Šokiai
Sekite vėlesnius pranešimus 

apie ij svarbų metinį įvykį.’

Jau Antri Metai, Kai Argentinon 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—S3; Pusei____ $1.80
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso. 
PASTABA: ĮsMomėkit “Rytojaus 

naują: antrašą: 
“RYTOJUS” J i

Calle Montes de Oca 146/ 
Avellaneda, Bueno* Aires* ‘ 

. ; Argentina

'“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

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

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

214 Perry Avenue,

VAIGINIS
Maspeth, N. Y

1
J iflt Gir* ■

Pranešimas
Publikai

kad
Mollyn’s Barber Shop„ 

ir
BEAUTY PARLOR , 

persikelia į naują vietą—nuo 463 
Lorimer St., skersai gatvę, ant

PERMANENT WAVE
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

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

KUNDROTO, TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI! 
• i , Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
Hsokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vdistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kipk^ieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiam? kuo- 
gėriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
JuodŠaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedu 
Lisnikų 1
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devlnmečių dpmropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunilių
Seneso plokš čiukių
Šalmėčių

• šalavijų
Seneso lapelių
Šafronų
Trijų devynerių
TrauKŽoMų
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCHUNAS, Savininkai Telephone tftagg 0588

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla 
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. BaltrukeViČius

508 Gr>nd St., Brooklyn, N. Y.

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą 
Ph. G. Vaistininkas 

229 Radford Avenue, 
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
Pkone, Greenpoint 2017, 236(Mil4

Brooklyn, N. Y




