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Jungtines 'Valstijos intensy- j1

Didelės bangos ma-

Išžagino Merginą

Išradimas Pianistams

sar-

r*

skelbia

m

Komnani- 
užginčino

Jame savo bro
lijoms Lotyniš-

Atsišaiike Į Lotyniškos 
Amerikos Komunistus

politikieriai sako, jog ji jau 
nebeatsigaus. ‘

de-
su-

vas buvo' apdraustas 
$275,000.

1

Ap-
res-
su-

10 parodo augan- 
sos imperialistų 
ūmą ir aštrėjan-

KITAS LAIVAS ŠAUKIA
SI PAGELBOS'

Buenos x Aires, Argentina. 
—Argentinoj pirmadienio 
naktį nuo viesulos žuvo 40 
žmonių. ?

MASKVA.— Charles S. 
Dewey, Amerikos bankierių 
finansinis diktatorius Len
kijai, atvyko į 'Sovietų Są
jungą antradienį.

/‘Ryto” leidėjai mano ape
liuoti krašto apsaugos mi- 
nisteriui. : • h

ių, o laivyno
sumanymas

ui nuo nieko . ne-

įkiai tai yra dar 
[įrodymas, kaip

________ \

nių žingsr 
partmento 
būdavo jim

j išsitraukė revolverį ir kėsi
nosi nušauti Torai.

viai rengiasi prie karo. 
Darbininkų (Komunistų) 
Partija su.. . - ?.ane Pra(feti Plą- tolimesniam gyvavimui De- į~ 
cią kampai iją sumobilizavi- mokra£U Partijos, kuri tapo] Nežinoma 
mui masiųjpnes tuos karui taip smarkiai sukratyta patiko dar 1 
panašius Amerikos . impe- §įuose rinkimuose, kad tūli vyno depą 
1 icllizmo žingsnius, ii mes •nnUf-ikwrini snkn incr ii inn Te

KRISLAI
SLA. 14 Kuopoj Diktato

rius.
Pildo Viršylų [sakymus.
Mūsų Menas.
Nauja Dainininkė.
Stebėtinas Gydymo Bū
das.

Rašdv4. Bimba
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Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien,

N'bdeldienių

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jus Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit

Dabartinis SLA. 14 kuo
pos organizatorius yra gar
susis’ponas Žukas, kuris 
Bąltimorės seime pasižymė
jo didele gerkle ir labai ne
maloniu halsu. Bet kuopoj 
jis yra diktatorium. Jo na
riai, žinoma, neišrinko. Pa- 
gelba Pildomosios Tarybos, 
kuri kelias dešimts kuopos 
narių buvo išvijus laukan, 
Žukas užsirioglino ant*na
rių sprando. Kuopos susi
rinkimuose jis visai nesi- 
skaitąs su nariais. Jei jam 
patinka įnešimas, tai prii
ma, o nepatinka, tai smeto
niškai vienas atmeta.

Telephone, Stagg 3878 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

Nudūrė Vaikiną Lietuvių Komunistai Prieš Hooverip Kelionę i Smitas Ragina Mases 116 NUSKENDUSIO LAIVO ŽMONIŲ NE;
f Z n ink V V* . ' 11 *** 1 _ __ _   M —-   KM 'av w JKatalikų Bažnyčios 

. Skiepe Detroite
Būt Ištikimomis 

Hooveriui
“Laisvės” skaitytojas pri- 

' siuntė iškarpą iš “Detroit 
Times”, pi r 
kur aprašoma apie žmogžu
dystę šv. Jurgio (lietuvių) 
bažnyčios surengtam baza
re, bažnyčios skiepe, West
minster Ave. ir Russell St.

Narceline Delarosa, 22' 
metų amžiaus, fi lipi n as, su-1 
areštuotas ir kaltinamas i 
žmogžudystėj, ir jo draugas ; 
Max Cobunoc, 24 metų am
žiaus, taipgi suareštuotas ir 
kaltinamas puolime muštis 
su tikslu nužudyti.

SURASTA; IŠGELBĖTA 206 ŽMONES
I ... ■■■■■■ * ■ II -I - ■ ■

Žmones Suvirs 14 Valandų Laukė Pagelbos; Daugelis 
Plaukiojo Ant Vandens; Penki Lavonai Atrasti;

v Kapitonas Žuvęs * •

atsiliekančio Jungtinių Vai 
stijų laivy 
t į Ameri 
agresyvišk
tį imperialistinį lenktyniavi
mą, ypatingai su Anglija.

“Tie į v
aiškesnis

Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija antradienį 

, kablegra- 
mą Komunistų Partijoms 
Argentinoj, Čilėj, Brazilijoj, 
Paraguay, Meksikoj, Colom- 
bijoj ir kitose Lotyniškos 

i Amerikos šalyse:
i “Darbininkų (Komunistų) 
| Partija smerkia Hooverio 
Ikelionę į Lotynišką Ameri- 
Iką, kaipo bjaurų žingsnį to- 
I ūmesniam praplėtimui Ame
rikos imperializmo viešpa
tavimo Lotyniškoj Ameri
koj, kaip kad padaryta Ni- 

jcaraguoj.
“Hooverio kelione, kartu

■ su Coolidge’iaus pertaikos 
i dienos prakalba, yra vienas
■ is begėdiškiausių ir provo- 
'katoriškiausių imperialisti-

pasiuntė sekama irmadiemo laidos, *

Žinoma, p. Žukas, kaip ir 
kiti panašūs fašistiniai klec- 
kučiai, savo protu nesiva- 
duoja, nes jo daug neturi. 
Tą visi matė Bąltimorės sei
me. Žukui komandavoja 
ponai* iš New Yorko. Jis v - |(
jų žmogus. Jis padėjo New L Nužudytas vaikinas buvo | 
Yorko komandieriams ėsti|Įfw*n Penney, 19 metų am-1 
14 kuopos progresyvius na-|ziaus* Charles Daly, 18 me
rkis ir išprovokuoti bylą,ltlb perdurtas į_ vidurius n; 
kuri Susivienijimo iždui lė-'raudasi, ligoninėj kritiškoj 
savo keli šimtai, jei ne keli Pa<iety. 
tūkstančiai dolerių. Taip J Kenney 
pat nuskriaudė daug narių, 
kurie buvo priversti teismo 
keliu ginti savo teises Susi-! 
vienijime.

Clevelande darbininkiškas 
menas stovi gana gerai. 
Man patinka draugų cleve- 
landiečių choras. Labai gra-. 
žiai dainuoja. Ir nemažas ' 

Jau mes 
dainininkę. Lapkričio 9-tos 
dienos prakalbose dainavo 
draugė Valatkiutė, akronie- 
tė. Skundėsi, kad turi šaltį, 
tai tik vieną dainelę tesu- 
dainavo. Bet ir iš to buvo 
galima spręsti, kad Valat- 
kiūtė turi gražų balsą. Tik, 
žinoma, dar reikia jį lavint. 
Energingai lavinantis, neuž
ilgo Valatkiutė bus viena iš 
mūsų žvaigždinių daininin
kių.

, policija sako, I • •
žengdamas atbulas užsisto-; Nepavykus Nužudyti Obrego- i 

f*"*
jam užsistojo ant kornų ir
išsitraukęs peilį dūrė Ken- į MEXICO CITY.— Nepa- 
ney. Kuomet Daly puolėsi įvykus nužudyti Jose de Le- 
gelbėti savo dranga, tai De- 011 Torai atkeršinimui už 
larosa dūrė ir jam.'Cobunoc nužudymą jo dėdės, genero- 
tuojaus puolėsi Delarosai i lo Obregono, kapiton. Jesus

■ r pagelba; paskui abu bandė Obregon sugrįžo į savo na-
“tui-ime naują (pabėgti, bet tapo- sugauti mus antradienio vakarą ir

nusisove^-. , .. .... < —
Jis tapo f nuginkluotas, 

ligoninėj“' už trijų ' valančių ■ kuomet nuvykęs į kalėjimą

bazare esančių vyrų. . ■ ■ 
Kenney numirė Receiving

Šalę Clevelando yra pa
statyta nauja ir keista “li
goninė”. Jinai susideda iš 
vienos milžiniškos “bodės” ir 
kelių ant šono paguldytų di
delių “kubilų”. Langai ma
žyčiai, apskriti, panašūs į 
laivų langus.

Toj keistoj ligoninėj gy
dysią tuos žmones, kurie tu
ri diabitis, tai yra, cukrinę 
ligą. Tai ištikimųjų bjauri 
liga.

Gydymo būdas irgi būsiąs 
naujas. Diabitį iš žmogaus 
bandysią išvaryti oro spau-| 
dimu. '

pq perdūrimo.

PAVADINO. PLANETĄ 
HOOVERIO VARDU

VIENA, Austrija.— Vie
nos Universiteto viršininkai 
vienbalsiai nubalsavo pava
dinti “Hooveria” planetą, 
atrastą kovo mėnesį, 1920 
metais. Ją užtėmi j o profe
sorius Johann Palisan, Aus
trijos mokslininkas. Hove- 
rio vardas duotas planetai 
pagerbimui Hooverio už jo 
“prakilnų” šelpimo darbą. 
Jis, mat, “bešelpdamas” eu
ropiečius didelę paramą su
teikė kontr- revoliucionie
riams jų kovoj prieš prole
tarinę revoliuciją įvairiose 
šalyse.

Lavos Plaukimas Sumažėjo
CATANIA, Sicilija.— La- 

vos plaukimas iš vulkano 
Etna jau sumažėjo. Dabar 
jau nebegręsia’pavojus mie
steliams Nunziata ir Car- 
rabba, nebet vėl pradėtų 
smarkiai veikti vulkanas. 
Bet manoma, kad greitai 
nepradės veikti.

Viso lava nuostolių pada
rė iki šiol iki 160,000,000 li
rų (apie $8,000,000). Namų 
sunaikinta už 23,000,000 li
rų; vertė žemės, kurią lava 
apliejo, siekia 50,000,000 li
rų. Prie to už milionus lirų 
sunaikinta tiltų, gelžkelių, 
telegrafų, telefonų, kelių

Hindenburgas Duoda
- kymus Sociajistui

v. ... .c BERLYNAS.— Prezidem 
’•^^^Tai yra AligonįHdės'tas Hindenburgas ,stoja už 
ftą^olę, arba į vieną iš tų’būdavojimą karinių laivų ir 
kubilų, ir didins, laipsniš- isąk° somalistui Muelleriui, 
kai, oro spaudimą iki’ 30 mimstenui pirmminkui ne- 
svarų. Paskui laipsniškai i batuoti, pries karimų laivų 
spaudimą mažins. Ir taip | budavojimą, kuomet gale 
nelaitningas žmogus būsiąs |^10.s sayai^es Reichstage liūs
paliuosuotas ‘ iš diabitis ne
valios. Už tokį “trytini- 
mą” reikėsią mokėti pen- 
kius šimtus dolerių.

balsuojamas socialistų įne
šimas pertraukti būdavo ji- 
mą $20,000,000 vertės 
vuoto kreiserio.

rekopiendu
liškoins pai
ko j Amerikoj tą patį dary
ti, ypatingai sąryšy su Hoo- 
verio apsilįnkymu jų šaly
se.”

Klerikalų “Rytas” Vienam 
Mėnesiui Uždarytas

Kauno karo komendanto 
nutarimu, krikščionių de
mokratų dienraštis “Ry
tas”, už nesilaikymą spau
dos taisyklių nutarta “Ry
to” leidimą * vienam mėne
siui sulaikyti/nuo riutariirio

TYTAVĖNAI, (Raseinių 
aps.).— Nesenai Kiškonių 
kaimo ūkininkas Gečas, ve
dęs, nakty ganydamas ark
lius ir matant kaimyno pie
meniui šu savo pusberniu 
prievarta, išžagino Čekienės 
19 metų mergaitę. Po įvy
kio Gečas buvo pašauktas 
namo, nes jo žmoną gimdė.

Nukentėjusi pasiskundė, 
neatsižvelgusi Gečo grasini
mų, policijai.

Policija abu nusikaltėlius 
areštavo. Ištardžius iki tei
smo uždėjus užstatą abu 
paleido. Nusikaltėlis buvo 
žinomas kaipo geras katali
kas. • i

NEW YORK.— Antradie
nį per radio gub. Smithas 
sakė prakalbą “Amerikos 
žmonėms.” Jis pareiškė, 
kad dabar Hooveris yra iš-1 
rinktas Jungtinių Valstijų! 
prezidentu ir 
ištikimai sekti 
_____ j atstovo 
Savo prakalboj 
taipgi bandė padėti pamatą i penkis lavonus.

NEW YORK.— Į pagelbą i Išgelbėti 14 Valandų Kovo
jo Su Bangomis '"•į

Gelbėjimas prasidėjo an- 
apie 4 vai. ryto,

ie ė masėms Pribuv« laivai antradienį iš-l
to didžiojo gebėjo nuskendusio laivo 

vadovybę. Vestris 206 žmones, išlikų- tradienį
Smithas sius gyvus; taipgi surado!daugiau kaip už 14 valandą

Antradienio naktį gauta 
pranešimas nuo K. R. 
Kingsbury, Standard Oil 
Kompanijos tavorinio laivo, 
kad buorinis laivas Anna R. 
Heidritter, priklausantis E. 
L. Swan iš New Yorko, ran
dasi pavojuj. Jis randasi 
už 100 mylių į rytus nuo 
Charleston, S. C.

148 Išgelbėti Žmonės 
~ltvyko j New Yorką

po nuskendimo laivo Vest- 
. . . .... -ris. Darbininkai ant laivo.

’ lenkis ūkimas i American Shipper, kuris vy-, 
sukratyta patiko dar 116 žmonių. Lai-j ko į pagelbą, pamatė švie- 

departmentas Wa-<sos žibterėjimą 3:25 vai. ry- 
shingtone įsakė karin. lai- to, o po to. jau patėmijo val- 
vui Wyoming bendrai su ki-!tis. Prasidėjo gelbėjimas 
tais kariniais laivais jieško- ‘ Gauta sekantis praneši- 
ti dingusių žmonių. Ar j m as nuo karinio laivo Wyo-
juos jūrų bangos su valti- ming komandieriaus admi- 

imis kur toli nunešė, ar jieir°i° Taylor: 
nuskendoJ tai nežinia. ’ “Vyriausias laivo Vestris 

Lamport ir Holt kompa- oficierius ant laivo Ameri- 
nija, kuriai priklausė nū-ican Shipper pa 1 
skendęs laivas, užginčina astuonios valtys 
pranešimus, kad laivo kapi- T roptas nuleista nuo Vest- 
tonas William Carey ir ra-!ns; Yiena valtis apvirto, ir - 
dio operuoto j as yra išgel- nekurie tos valties žmonių 
keti. ' 1 paimta ant šio laivo ir ant

XT . , v i kitų laivų. Kiti laivai išgel-
Nors ir buvo pranešta, bėjo kitose valtyse esančius 

kad laivas Myriam jį išgel- pjrma atvykimo laivo Wyo- 
bėjo,. bet kompanija sako,iming. FIJJZ. ™ 
kad Jokio pranešimo negau- tomai sudaužė troptą. Vai
tą nei nuo kapitono, nei nuo tis apvirto pirmadienį apie 
radio operuotojo M. J. O’- q Val. vakaro ir žmonės tnuo

NEW YORK.— Vokiečių 
laivas Berlin ir Amerikos 
laivas American Shipper 
trečiadienį pribuvo čia su 
148 išgelbėtais nuskendusio 
laiVO' Vestris žmonėmis. 
Manoma, kad išgelbėtų viso 
bus iki 208. Aštuoni lavo
nai surasti plaukiojau t ant 
jūrų. Dingusių skaičius sie
kia dabar iki 110.

Pasažieriąi pasakoja, kad 
kapitonas pervėlai pasiuntė 
SOS (pagelbos) šaukimosi 
signalą. Laivui esant pavo
jui per keliolika valandų, 
kapitonas ’ nesiuntęs SOS. 
Pagalios pasažieriai pasiun
tė savo atstovus ir įsakė, 
siųsti (tai buvo pirmadie
nio rytą). Tuomet kapito-f 
nas šaukėsi pagelbos.

Beje, ne tik Brooklyne, 
bet ir Clevėlande žmonės 
gydosi badavimu. Kurie 
kantresni, nevalgo visą sa
vaitę. Kiti taip greitai pra
deda valgyti, kaip tik grei
tai labai išsinori. Sako, kad 
badavimas gelbsti. Aš irgi 
beveik pradedu įtikėt į ba
davimą, kaipo vaistą.' Tik 
jokiujįįdū nesutinku, kad 
badomu galima išsigydyti 
nuo visų ligų, kaip kad mū
sų broliai brooklyniečiai na- 
turasveikatninkai 
savų evangelijoj.

Nuskendimas Vestris Pada
rė Nuostolių Už $1,000,000

LONDONAS.— čia ap^ 
rokuojama, kad laiyo Vest
ris nuskendimas padarė, 
nuostolių už $1,000,000.. Lai-

► ūnt

Viena, Austrija. — 
vaikščiojant Austrijos 
publikos dešimtmėtines 
kaktuves, įvyko susikirti
mai tarp darbininkų ir fa
šistų. Keli desėtkai darbi
ninkų suareštuota.

LENINGRADAS. — Čia 
išradimų komisijai tapo 
įteiktas 'įtąisas automatiš
kam atvęrtimui notų ;pusįą- 
pių skambinant pianą. Sa
koma, švietimo kopiisaria- 
tas užinteresuotač tuo išra
dimu ir veikiausią įves jį 
visose didesnėse orkestrose 
Sovietų- Sąjungoj.
8,500,000 AUTOMOBILIŲ 
PERVAŽIAVO TUNELIU

Per dvyliką mėnesių perva
žiavo Holland Tunneliu (tarp 
New Yorko ir Jersey City, po 
Hudson upe) 8,517,689 auto
mobiliai; iš jų surinkta mokes
čių $4,700,201. Dalį tų įplau
kų gauna New Yorkas, o kitą 
dalį Jersey. Iš savo dalies 
New Yorkas atidėjo $800,000 
i fondą statymui , tilto tarp 
New Yorko miesto ir Staten 
Island salos.

Per metus tunelyj buvo su
žeista 112, dauguma nesun
kiai; 174 važiuotojai buvo 
areštuoti, o dar 1,370 automo
bilistai šiaįp teisman pašaukti 
už įvairiu taisyklių peržengi
mą, bevažiuojant tuneliu.

SNIEGAS
ŠIAULĖNAI, Šiaulių aps. 

— Spalių 18 d. pūtė pietų 
rytų vėjas ir visą dieną sni
go.. Daug vasarojaus buvo 
lauke, bulvės ir daržovės ap
snigo. Žjnonės nespėjo ir 
žalio vasarojaus suvalyti. 
Dabar vėl įsakė iš valsčiaus 
kelius taisyti, nes rado,*kad 
“dabar kelių taisymo sezo
nas.” Kad ūkininkams va
sarojaus valymo sezonas, tai 
niekas nekreipia dėmesio.

Barbusse Sveikina Genero
lą Sandino

NEW YORK.— Tarptau
tiniai garsus Franci jos ko
munistas rašytojas, Henri 
Barbusse, pasiuntė pasvei
kinimą Nicaraguos kovoto
jų vadui generolui Sandino. 
Čia aplaikyta iš Meksikos jo 
pasveikinimo kopija. Bar
busse sveikina Sandino už 
kovojimą prieš Amerikos 
imperializmą viso revoliu
cinio Europos proletariato 
vardu.

Keturios Vestris Laivo Val
tys Susidaužė

NEW YORK.— Atvykę 
čia Vestris laivo žmonės pa
sakojo, kad keturios valtys 
susidaužė į laivą, kuomet 
buvo neleistos. Kiek jose 
buvo žmonių, nežinia. Bet 
jose, buvo daug moterų ir 
vaikų. 1

Vienas išgelbėtų pasako
ja, kad laivui skęstant dau
gelis žmonių šoko nuo laivo 
į vandenį, tikėdamiesi kaip 
nors valtimis išsigelbėti. 
Trys valtys nuskendo su lai
vu.

Pirmadienio rytą, laivui 
esant pavojuj, visi buvo ap
sijuosę kortinėmis plūdė
mis.

Laughlin. Kompanijos vir
šininkai mano, kad kapito
nas ir radio operuoto jas, 
prisilaikydami tracįicijų lai
kytis savo vietoj iki* pasku
tinės minutos, laukė iki visi 
žmonės bus prašalinti nuo 
laivo, ir veikiausia jie nu
skendę su laivu.

Trys laivai su išgelbėtais 
, žmonėmis įplaukia į New 
Yorka. Jie yra: Amerikos 
prekvbinis laivas American 
Shipper su 121 išgelbėtu: 
Francuos tavorinis laivas 
Myriam su 54 išgelbėtais, ir 
Vokietijos laivas Berlin su 
23 išgelbėtais; taipgi jis ga- 

. bena vieną, lavoną; vienas 
numirė tuo jaus po išvelbėii- 

I mo; matomai, mirė nuo per
šalimo ir suvargimo.

Apart to, karinis laivas 
Wyoming turi aštuonis iš
gelbėtus, kurių gelbėjimosi 
valtis apvirto. Pakraščio 
Sargybos laivas Porter pra
nešė. kad atrado vieną lavo
ną. ir Pakraščio Sargybos 
laivas Manning nranešė. 
kad atrado keturis lavonus-
Ant Laivo Buvo Tik 328 

žmonės >
Nors iš pradžios buvo 

pranešta, kad ant laivo Ves
tris buvo 339 žmonės, kuo
met jjs išplaukė iš N. Y. 
į Pietų Ameriką pereitą šeš
tadienį, j Lamport ir Holt 
kompanijos viršininkai ant
radienį sakė, kad jie peržiū
rėjo surašą ir surado, jog 
ant laivo viso buvo 328 žmo
nės, 129 pasažieriai ir 199 
įgulos nariai.

Tikra nelaimės priežastis 
dar neišaiškinta, 
jos viršininkai 
pranešimus, kad kapitonas 
Carey jiems pranešęs per 
radip, kad del blogo sukro- 
vimo į krūvas tavorų 
New Yorke laivas nusken-

to laiko plaukiojo ant van
dens. Patėmyta tūlas skai
čius žuvusių.” (Žmonės bu
vo apsijuosę korkinėmis 
plūdėmis).

4 * 

Išgelbėtas pasakoja Apie 
Nelaimę

Carlos Quiros, narys Ar- f 
gentines konsulato New 
Yorke, išgelbėtas laivo Ber
lin, per radio prisiuntė pra- | 
nešimą apie nelaimę. Jis 
sako, kad jis su atstovu Ar
gentinos laikraščio La Na- 
cion, ponu W. W. Davies, 
buvo tarpe tų, kurie pas
kiausia apleido laivą Vest
ris. Jis sako, kad jie eida
mi laivu kalbėjosi apie la
bai palengvai varomą gel- * 
bėjimo darbą ant laivo. Jis 
sako:

“Mūšų valtis, kurion męs 
įšokome, buvo užsigrūdus 
žmonėmis. Ją tempė žemyn 
laivas Vestris, tai aš plau
kiau į valtį 13, kuri nebuvo 
perdaug užpildyta..; Kuo
met Vestris išplaukė perei
tą šeštadienį, viskas atrodė 
gerai. šeštadienio naktį, 
tačiaus, laivas labai pasvi 
ro, lig patekęs į kokią, tai 
"jūrų vagą; nuo to patalinės 
išsimėtė į visas puses, o val
gymo kambary daiktai iš
virto į visas puses.

“Nuo to, laiko laivas Ves
tris nebeišlaikė lygsvaros. 
Pirmadienį jūreiviai pum
pavo vandenį j laivą, ban
dydami nustatyti laivo lyg
svarą. Tačiaus jiems tas 
nepavyko. Laivas skendo.

“Kapitonas Carey buvo 
savo vietoj iki galo/pasku- *1 
tinę minutą duodamas įsa- | 
kymus. Kuomet Davies ir | 
aš paskutiniai nušokom nuo f 
laivo, kapitonas Carey ra- 
miai vaikščioja ant skęstAn- r 
čio laivo. Tai paskutinį kar- J 
tą aš mačiau mūsų kapito
ną”
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nandoahrį 
pasižymi 
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Motuziene 
Liethvln

uopa ga- 
mano- 

gaus

4053 narnai iš- 
bendrai, 1263 
suteikta teistie-

* Pasaulis dar nespėjo už-
• miršti baisių tragedijų, ka
irias papildė “doros mokyto
jai” kunigai: Čenstakavo

atsilaikys prieš She- 
Reikauskas gerai 

Laisvės” vajuje, o 
A. Naravienė ir E. 

verb avi rife narių į 
Darbininkių Susi vie

pei a u prįra&S 10 naujų

smagu pasigird 
daugiausia

virs 40 
darbuojasi 
Baltimore 

už 
ten

jos reikalai eina 
vaga.

us vajui, paskelbsi? 
bet

iiemet pasaulio šiaurio- 300 
Azija nugalabino darbi-’bini 
asės kovotojų 
Atsakymų

ir blogus, kurie

į to, mūsų dome buvo id 
dpta dar j vienų faktų: 
ju laiku PriesfaŠistinis 
nenijimas pradeda pla- 
Įnaršrutus. Taigi, lai- 
į prakalbų būtų labai 
OTŲ išplatinti likusius

lenornue ir •nei 
d dar viena u

SKAITYKITE IR

kulbė 42 
ūkių barba 
tuose.

)a javinio

KAS IŠRADO KOMPASĄ
Jurininkų kompasas, kurį 

dabar taipgi naudoja ir orlai- 
vininkai, yra svarbus išradi
mas. Abelnai manoma, kad 
kompasas išrastas Europoj. Bet 
tai nėra europiečių išradimas.

Kaip parakas ir ugnia šauja- 
mi ginklai, taip ir kompasas -iš
rastas Chinijoj, pasak Dr. Ber
thold Laufer iš Field Natūra
linės Istorijos Muzėjaus, Chica
go!. Tame muzėjuj randasi ke
letas pavyzdžių senovės Chini- 
jos kompaso.'

Rekordai iš Chinijos senovės 
parodo, kad kompasas veikiau
sia pasirodė ten pirmutinėj for
moj tarp 1115 ir 1079 metų 
pirma Kristaus, po to, kaip -ta
po atrasta magnetiškų adatų 
rodančiosios ypatybės, sako Dr. 
Laufer. . Chinai sužinojo apie 
kompaso krypimų vienuoliktam 
šimtmety pirm Kristaus, sako

jiems blogo velija. Pas juos 
pikti dievai, tai kaip pas tikin- 
Ičiuosius katalikus išsvajoti vėl
iniai ir visokios piktos dvasios.

Jie yra įsivaizdinę tokiuos 
piktus velnius, kurių nieku bū
du negali patenkinti ir turi

• jiems paskelbti kovą. Jie išaiš- 
•kina, kad pikčiausieji velniai 
'užleidžia ant javų nederlių, ant

Bet,’jų ligas ir mirtį. Bando juos 
jau buvo ji jam nuraminti visokiomis aukomis, 
todėl šiemet jis'Ant. altorių deda dovanas:

• vaisius, gėles, gyvulius, o kar
dais net sudegina gražiausias 
: kaimo mergaites, kad tik vėl
inius patenkinti. Ir jeigu tuo
• būdu velnių negali nuraminti, 
i velnias dar vis daro gyvento
jams skriaudas, tuomet jau 
■ griebiasi paskutinio būdo: gąs- 
idinti velnius. Jeigu velniai ne
įgali būt permaldauti, tai turi 
■gąsdinimu jų atsikratyti, mano
afrikiečiai.

Tuo būdu atsirado praktika
vimas bur,tininkų-gydytojų, ku
rie padaro tokios baisios išvaįz-' 

r dos maskas, kad net patys pik
čiausi velniai prieš jas dreba.

Daugely vietų 1 Pietinėj Afri
koj yra gentys, kurios periodi
niai surengia velnių gąsdinimo 
šventes ir jų gydytojai burti
ninkai, dėvėdami baisios išvaiz
dos maskas, šoka “raganiškus0 
šokius, visokiais balsais šaukia 
ir visokiais kitokiais būdais 
gąsdina “piktąsias dvasias”, 
žinoma, už tai gauna gerai at
mokėti, kaip kad civilizūotų 
tamsuolių .kunigėliai.

Jie vokuoja, kad pasekmin- 
giausia velnius galima išgąsdin
ti, tai iš ožkos odos padaryta 
maska, nes ji baisiausia atro
danti. Ji-tik naudojama kaipo 
paskutinė priemonė.

Koks gi skirtumas tarp Af
rikos gyventojo, kuris velnius 
bąido visokiomis maskomis, ir 
davatkos., kuri baido velnius ra
šančiais, škaplieriais ir kito
kiais “įtaisais”,? x

Mąžas skirtumas tarp afri
kiečių ir tikinčiųjų į burtus ci
vilizuotose šalyse. Kiek visokių 
nesąmonių pridaroma katalikų 
ir' kitokių Įtikėjimų bažnyčiose.

nėra kuopų, nors 
yra “Darbininkių 

o”"škaitytojų. O Cana- 
mūsų nuomone, vėliau 
nkšČiau kuopos turi įsi-

KAIP AFRIKIEČIAI GĄS
DINA “VELNIUS”

Primityviškos . rasės Afrikoj 
yra įsivaizdinę dviejų rūšių, die-- 
vus: gerus dievas, tkurfe j tems 
gero > velija

Pirmas Kaimynas: “Kalį- 
džius, galima sakyt, visai per
dirbo mano sūnuką.”

Antras Kaimynas: “Ar jūs 
ir pats vargiai ji bepąžįstate?” 
’» Pirmas Kaimynai 
pažįstu jį, bet sūnūs tai jau 
tikrai vargiai mane ’ bepažįs-

viduališkai.
Graikijoj.— 

čius. apie p : 
žudyta 76 cą 
tiečiaį (ka'p 
ęėj šių metų) 
ta, "Ž019 suareštuota; 104 
muosc kratos padarytos, 

•s . .Gyventojų

Arabai ir persai sužinojo iš 
chinų, kaip padaryti > ir (naudoti 
kompasą^ ir, kaipo'tų dienų pir
mieji: pirkliai, i jie atgabeno 
kompasą į Europą. t Viduram
žių* pabaigoj europiečiai tvirti
no, kad jie. esą išradėjai dau
gelio rytiečių išradimą,' jų tarpe 
ir' kompaso. Tulhs , italas savi- 
nosi kompaso išradimą. Bet 
nėra jokios abejonės, kad kom
pasas.buvo žinomas ir naudoja
mas Chinijoj šimtmečiai pirma 
jo atgabenimo 'Europon.

Europiečiai pakeitė senovės 
chinų daromus kompaso aprė
ksimus. Kur mes vaduojamos 
kopipaso adata, rodančia į^šiau- 
riųs, ir iš to sprendžiame savo 
kitassdirekcijas (linkmes), tai 
chinai 
adata, 
dim'ui

aisvės” skaityto

kalusi - ■ ■ ■
i Tai baisus pavpuisl 
ažinęs teisės! 
mas pavyzdys

Darbininkių gėlės dar yra likę keli šim
tai egzempliorių.

Ši uov tarpu draugės renka 
sekamų metū organizacijos 
viršininkes. Išrodo,'kad vi
sos kandidatės yra tinka-; 
mos. r. ‘ \

Abelnai imant, organizaci- 
normale

“Matote,” atsakė reikalau
tojas, “aš šiandien kraustausi 
kitur gyventi, o mano sutarty
je su šio namo •savininku sako
ma, kad aš privalau palikt 
šiuos kambarius kaip tik to
kioje padėtyje, kokioje aš 
juos radau.”

’ •Kas tą darbu pradės? 
•Męį rekomenduojame Lite- 
r^ros.'Dratlgijos kuopoms 
įftįįįjhtrealy ir Toronto 
TiM to darbo. Pakelkite tą! 
Ic^isiiną artimiausiame sa-| 
vcįiuopų susirinkime. Nėra! 

‘Skonės, kad abiejuose tuo-į 
į^Sniestuose atsiras tinka- 
•nęKdraugių. O • pradžioje! 

vyrai gali padėti.
į įjaujai išleista d. A. Bim- 

brošiū ra “Krikščionybe 
įir^arbininkai” labai gerai .j 
k>®nasi. Tos brošiūros J 
Įlnjljp atspauzdinta 5,000 eg z. s 
^į®usė jau išėjo. Kas dar 
pįttn parsitraukęs tos bro- .į 
mmBos, Imtinai parsitrauki- T

piijti įsteigimu naujų kuopų, dėsnių 
kuy jų dar neęa.

.’Kuomet mes užklausėme 
Swvtenijimo sekretores d. 
K^jfekevičiutės, kaip jųjų 
S®v&nijimas stovi Cana- 
dė$ ‘Jai ji nusiskundė, kad

jan ir

Vajaus dienos jau baigiasi, 
o naujų skaitytojų dar nega
vome nė tūkstančio. Nereikia 
pasisakyti, kokiame ūpe žmo
gus Jautiesi minėdamas tą 
liūdną fakt.

Puikiai šiemet vajuje pasi
rodė Pennsylvania, išskiriant 
Pittsburgh© apielinkę. Bet 
ašaros byra prisiminus Mass
achusetts ir Connecticut vals
tijas. /Montello apielinkeje 
gražiai stovi drg. "Šimaitis, iš 
Wore esterio tik kelis gavome 
per draugą Bakšį, iš Lawren- 
co matome drg. Kralikauską, 
iš Norwoodo drg. J. Grybą, 
o iš kitų miestų tik vienas ki
tas ^raugas pasirodė su skai
tytojam. Iš Waterburio gero
ką žiupsniuką atsiuntė drau
gas Namikas, bet ką ten vei
kia kiti draugai?

Patarlė sako: “Geriau kė
liau* negu niekad.” Tą turėtų 
mūsų draugai' įsitėmyti. Nors 
jau vajus baigiasi, tačiaus dar 
yra laiko i išvengimui sarma
tos. '
' • . A ’• 1 ; f

Brooklyne yra draugų, ku
rie jaučiasi daug toliau matą 
ir daug daugiau girdžią, negu 
didžiuma žmonių. Bet apie 
“Laisvės” vajų šauk, kiek pa
tinka, jie negirdės ir( mink 
jiems kad ir ant kornų, jie pa
taikys nuduoti nematą tavęs. 
Ar tas gražu?

•Detroitas jau turi 
skaitytojų. Ten 
visa eilė draugų, 
didesnė lietuvių kolonija 
Detroitą, o kiek draugų 
matome dirbančių ?

Užsibaig 
me darbščiąsias kolonij 
neužmiršime paminėti, ir 'snau- 
Ūžiančiąsias, i .

šį persergėjimą duodame iš 
anksto todėl, kad dar dąvuą 
progos draugam atsistoti ant 
kojų. ’ Prašymas veikti jau 
pakartojo, laikas pasakyti, jog 
turime dirbti ne ) kad norim, 
bęt kad peikia.i • • ' < ..

“Laisvės” Adniihistracija. z

O“ 
mus iš 
į “ Viin 
koi nu n u
SIU *‘'”'1

ūkptanČiių inū3 kovotojų žu- 
■j.f’piio.ykim j<i vietas šiin- 
tūkstančiu, milionais!

■ '■ R. Mizara

S u m a £ i y ma s, A u ric 
rna Remti

Iš jų 3395 buvo nušmeri:' 
mirtin; 30—amžinam kalėjimu 
o likusieji, sudėjus kartu, 6,62 
metams ir 6 mėnesiams kalėj 
mo ir 169,956

ARTINANTIS VAJAUS 
PABAIGAI

ir Ten' C y vėliai 
via i.” D,r a u g ai

vęSkimo reikia pažymėti 
smarkus augimas tų kuopų, 
kįįiiios įsikūrė Argentinoj, .zicijų prieš 
Mfcnos Aires kuopa jau tu- zinį frontą 
r&Sd nares, o Berriso — 15. organizuoti komunas—-reiš- 
IŠTbdo, kad tds kuopos dar kia eiti ant rizikos. J-ose 
lų^au išaugs. Draugės ar- f
gejįtinietės malonės pasirū- na be vaidų, mažesnių ir di- 

’ i. Niekas negali, ap
saugoti komunų nuo prisi- 
plakimo tokių elementų, ku
rie važiuoja į SSRS savais 
sumetimais vaduodamies.

. vaduodavosi kąmpaso 
rodančia į pietus, spren- 
šavo kitu direkcijų.

\T. Š\

Šis-Tas
Eina gandai, kad bažnytinis 

choras sustreikavo. Streikie- 
rius vadovaująs “socialistas” 
A. šaukevičius. Streiko prie
žastis: dūšelių ganytojas no
rėjos, kad nuo choro rengia
mų pramogų pelnas eitų jam, 
į n e pripilamą kišenių, o choris
tai pasiūlą klebonėliui tik 

’25%. Klebonas, užpykęs, iš- 
koliojęs choristus, šie atsisakę 
giedoti b a ž ny č i o j —s u streiką-

BaStasis Teroras
Tarptautinė Raudonoji 

Pa^elba (Amerikoj ^Parpt. 
Darb. Apsigynimas) skel
bia, jog įvairiose buržuazi
nėse valstybėse pirmuoju 
1928 metų pusmečiu tapo 
nužudyta 10,377 revoliucio
nieriai. /' ;

Mes, Amerikoje, dar. .ma
žai tejaučiame, kokia baisia 
ugnim žaruoja' Raitojo tero
do žiotys. Bet ir čia jau 
prisieina skaitytis su tero
ru. Ką tai prieš,jį giliuoju 
np! !'šninJ..'.3. carizmas!

Reikia pasakyti, kad. vir
šuj ąr.ir urėta skaitlinė susi
daro iš tų žinių, kurias pa- 
< tuo«.» a buržua^įriė spauda, o 

' ką užrekordūą- 
tįkrehybėje ta 
didesnė.

nužudytų revo- 
tcionicnu, 13.007' • buve/ 
audžiai sumušti ir sužei- 
i. Skaičius areštuotų sie- 
u .36,705. Skaičius depor

tuotu (daugiausia Italijoj) 
x-356. 1 C

Tuo pačiu pusmečiu įvyko 
22,394 kratos darbininkų 
namuose ir įvairių radika
lių organizacijų istaigosp. 

Mižaros parašytos Tuo pačiu pusmėciu užda- 
Hės apie keturis sušaų- ryta ir konfiskuota 478 laiįę- 
FŽtomnstus. Tos kny-! naščiai ;ir knygos. ‘:-

.mnkų 
duoda 
DarUininkū . 
ma. skaitlinės tik : 
pusmetį 1928 mėtų, 
sėmė iš buržuazinių 
laikraščių 
dinių—todėl nė vienas 
pasakyti, kad-jie būtų paląnikū’s 
darbininkams. Priešingai, juo
se daug kas nedašakyta. Vis 
tik kiekvienam dArbo j žmogui 
bus įdomu sužinotų kad , tarpe 
sausio 1 ir birželib! hiėln. 30 d. 
buvo—

Nugalabinta 10,37'i 
ciomei’iai.

Kankinta—13/107’.;
Suąrešttiofa 36,765
Išdeportuota iš vienos į kitas 

salis 356.
22,394 darbininkų ■ namuose 

buvo darytos kratos.
995 organizacijoms uždrausta 

laikyti mitingai.
.478 laikraščiams mirtis pa

skelbta.
Nepaprasti ir kariški teismai 

teise 6,603 darbininkus ir val
stiečius.

tyti, Kaune. Taigi dalykas 
tame: jis gyveno su viena 

i ponia ir buvo jau keletą vai
kų su ja prigyvenę 
matomai, 
nu b odų si 
nusprendė ją pašalinti sau 
iš kelio.

Vieną gražią dieną jis su 
ta ponia išvažiavęs į Biršto
ną ir tenai miške ją pa
smaugęs. Buvo tardymas ii’ 
jį kaipo kunigą, tai reiškia 
dvasišką žnw$ų, nepatalpi
no taip, kaip kiekvieną p^1- 
praštą pilieti kalejiman, o 
laiko visai liuosai, Be to dar 
'ir laikraščiams užgynė ką 
nors apie jį rašyti, f ’ moty
vuodami tuomi, kad, girdi^ 
nekaltų žmonių garjbė nenu- 

| kentėtų. Taigi matote, ko- 
;kie dalykai pas mus Lietu- 
Ivoje dedasi. Kaip Tau pa
rinka tokie dalykai? Mane 
į labai tas erzina.
j 'Bendrai imant, pas mus 
, viskas taip yra daroma — 
niekur teisybės nežiūrima.

Tolesnę eigą šio ) įvykio 
aprašysiu vėliau...

x V. N.
Sulig fašistų Valdžios pa

darytu konkordatu-stitarčia 
su Roma,, svietišką valdžia 
negali nei teisti nei bausti 
kunigų. Todėl iė kunigo 
Olšausko bylą tegalės- tar
dyti ir spręsti tiktai bažny
tinis teismas.

Policija buvo jį suėmus, 
bet dvasiškoji ‘vyriausybė 
pranešė, kad sulig konkor
dato svietiškoji valdžia ne
gali daryti kup. ' Olšauskui 
jokio teismo;, todėl policija 
ir Tūrėjo: jį tuojaus paliuo- 

JSUOti. ( 1 ; U ’. ■ ' ’

demų, kuriuose 407 dar
ai pasmerkti 155 metams 

tai,ir 7 mėnesiams kalėjimo. Fa- 
TarptautiVfė laistai su policija nužudė 11 dar- 

paslėdlbda-'bmūiky, sužddė 284 ir areštų 
z pirmąjį 
Skaitlines 
šaltinių—- 

neperi j odinių lei-: 
negali kiau liuosai naudojusis nu- 

žydytojo pačios meile; kun. 
Schmidtas (New Yorke), 

: kuris bučerišku peiliu pa
spjovė savo meilužę, paskui 
supjauątęs į šmotus sumėtė 

;į Hudson upę; kun. Riche- 
sonas (Bostone) nunuodijo 

. jauną, gražią merginą, kad 
galėtų romansuoti su kita^- 
turtinga panele,— kaip štai 
pradėjo eit gandai iš Liętu-4- 
vos, kad amerikos lietuviam j 
gerai žinomas kunigas OI- I 
šauskas nužudęs savo mei- j 
lūžę, su kuria jau ilgokas'] 
laikas pusiau-slaptai gyve-]1 

Tai yra tas pats kuni-|: 
gas, ką 1911 metais *buvo I

markiai rcn- 
umos; pramogos, 

lūriiią dedu visas ph- 
p r i r ep g i m ui k o n ccrti- 

programbs. Choras susi- 
moKino daug nauju gražių 
daimn IVmm'm,--- -koncertas 
ir Imlius įvyks lapk'ričio 28 d.; 
Eagles, svetainei.

Vrjj buržu- 
P ipįyėrtina- 

įmo!
J ■'■‘•BVTfkTLTTTl P;eV0" liuoihiam! įkvepimliidi ; 1

Šitos kruvinos skaitlinės sa
kyte mums sakb: Kuodaugiau- 
siai narių ,,į. l’arpūmtinį: Darbį- 
ninkų A psigynmią'! kiekvienais 

.•otimjnrtis darbininkas priva
ti būti traukiamas į eiles orga- 
; iiz uolu rėvoj i u ei u ių darbini nkų 
- • -Amerikos Darbininkų ' (Ko-

jn£,?,kad . iš viso 
npiCl 1Q0 naujų : 
Jkui*te5 Bėję, be “D 

dar gauna Kokią 
nors- gerą knygą.

Kuopos ' rūpinasi gauti 
naujų -.narių. Kol kas la
biausia atsižymėjo Šenaclo- 
rlo kuopa' (10 naujų na- 
jrių). Paskui eina Roseland, 
Ilk, Cicero, Ilk, ir Detroit, 
Mich. Nors šiuos žodžius 
I’ii^xnt -dar nešu ė jo pilnos 
žj^fos, kiek kui 

narių, bet 
nlį kad daugiausia 
Df-troit6 kuopa.

vos fAlvosįsp visi’kiti;, - bp.nA 
drai ;pąėniu^ niįt0štu *kalė*< 
jiman aiit' į 6,■ įr 
1 69,9į5$ deterhv

Ilsias skajtlįneį tau 
k oš ne /tik-i jpoliiiįiėįljco^o^ 
bet' ir. u/kovos.č
Amerikoje per tą pusmetį 
16 žmonių nužudyta ir 1,-; 
804 suareštuota. ■ / ■

!, Draugai/ prųletaTitiė ko Va’! 
|d a rosi vis,sunkesnė. s Ji r ei-i 
kaunija vis daugiau auktij 
Buržuazijos .brutalumui ne- ' 
ra r<bų. D^ugiau^ia, žino-! 
md, turi nukentėti komu ris-! 
tai, o paskui jų seka«radiką-Į 
Jiškai nusistatę bepartyviai 
darbininkai. .

Šios baisi05.skaitlinės liep- 
te liepia^ kiekvienam doram 
4ąrbininkuBęį dėtis į Tarp
tautinį Darbininkų Apsigy
nimą. ; .

P. Žalpis, rašyda- 
Sovietų Baltarusijos 

vėl prisimena apie 
1 ūžavimą. Ji- 
,d Sov. Balta- 
a būtų gauti 
mės plotą,. j ei
lini -atvažiuotu 
.anizavę ir at- 
mašinas.”

Specialiai teismai, ; karo 
lauko teismai ir reguliariai 
teismai perkratė 907 bylas 
ir jų pasekmės yra seka
mos: 3396p darbininkai pa
smerkta mh’tin, .30 . darbi-

B... .: “Po paraliais, tai 
skauda galvą šiandien!”

S....: “Eik jau, eik. Ko
dėl štai man niekuomet galvą 
neskauda.”

B.. . . :* “Nieko čia stebėti
no; negi skaudės žmogui tas, 
ko 'jis neturi.”
PILNAS AR TUŠČIAS—VIS 

TOKS PAT
Mokytojas: “Kaip tavo var

das?”
Naujas Mokinys: “Joną#.’’*
Mokytojas: “Pasakyk man 

savo pilną vardą.”
Naujas Mokinys: ‘ ‘MjHiO- 

vardas Jonas, vis tiek, ar aš 
pilnas, ar tuščiąS?’ ‘ : •

• . J ■■u?. —j—; j j ■ ( ,?l
PILDO SUTARTI • •• t ■

Sykj Philadelųhijoj tūlas 
žmogui, pašaukė per telefohą 
paukščių krautuvę ’ ir sako:

“Atsiųskite man tuojaus 
30,00Q svirplių (ktekročių).”

„Krautuvninkas stebėdama
sis paklausė: “Ir ką gi jūs su 
tokia galybe svirplių veiksi-

' ’ č^koslovcckijci.— Vieną nužu 
dę, 138 ^užėidė, 5 išdėportavo, kunigas-vienuolis, nužudyda. 
101, įiąniuose. kratas padarė ir i(mas savo pusbrolį, kad paS' 
220 'organizącijų, viltingų ir1’ • ’• • ’ • •
laikraščių^ uždarei Į Į ■ .

Japonija. — 10 darbininkų 
nužudo, 4027 areštus padarė. >

Francija.— 140 darbininkų 
nužudyta įvairiose kovose; 403 
areštų, padaryta.; Apie 100 imi
grantų išdeportuota, iš kurių 
daugiausiai buvo italai.

Chinija.— 7010 drąsiųjų re
voliucionierių kovotojų (abiejų 
lyčių) : nugalabinta, pakariant, 
užsmaugiant, nušaunant, ar ki
tokiais būdais. Tai “nelegališ- 
kai” paimtos aukos. Legališ- 
kai per teismus pasmerkta mir
ti ir nužudyta 3340 darbininkų 
ii1 valstiečių. 5007 kiti revo- 
liucicnioiuai buvo kankinti arba 
scšclsti a:it visados, 3800 na- 
mueso kratos- padarytos.

Baisios skaitlinė^' gaunamos 
iš A’igiijdo kolonijų, kaip Indi
ja. Pibt-.i Afrika, Sudanas, Ai- tymui “Tautos Namo”. Tas i 
gipAs, etc. negražesnis vaiz- pats dvasiškis, kuris, lai-! 
d:’.s i ■ Franci,jo., kolonijose, Rq sunkių pokarinių metų

Lietuvoj pasiglemžęs vago
ną alkaniems žmonėms ski
riamų makaronų, paskui 
juos pardavinėjęs, lupdamas 
nuo biednųjų paskutinius 
marškinius.

Štai tiį: ką atėjo laiškas 
vienam
j ui nuo jo gerai pažįstamos 
ir užsitikimos ypatos, kuria
me, tarp kitko, štai ką rašo 
apie kalbamą nuotikį:

žinai, pas mus Lietuvoje 
nepersenai įvyko baisus įvy- 
kys. Aš manau Tu pažįsti 
prelatą Olšauską, jeigu ir 
nepažįsti, tai' bent girdėjai, 
kadangi prieš karą j iš važi
nėjo po Ameiiką ir rinko 
aukas “Saules’^ namams sta-

JUOKAI NE JUOKAI
GERAI ATSAKĖ

mojo pusmečio išžudyta 33 re
voliucionieriai. 368 sumušti ir 
kankinti ir 1624 suareštuoti, iš 
kuri n 15 buvo nūsmėrkta mirti, 
o 19 ilgų motų kalėjimai); 1104 
ilamūosę< daryta kratos.

Jugoslavijai— Apie 12 milio- 
ikia nu gyventoju. 34 rcvol iuc. i ė me
škų riai nugalabinta, 532 kankinti 
ppi ir sukeisti; 1570 sirarečluotą, iš 

Itu.rih-.- 9 mirCiėa bausmū paskir
ta ir 580 įkalinta. .

Ilblijd.— - 14 ’ darbininkų . ir 
iuteleklmila nužudyta, v2224 
areštų, 1970 namuose kratos pa- 

, , daryta. Suėmus bendrai perei-
beveik niekuomet neapsiei-Į pusmečiu teistiesiems Itali

jos teismuose politiniams kali
niams priteista 2434 metai ka
lėjimo.

Lenkija.— 3 darbininkai nu
galabinta (Icgališkai), 18 “ne- 
legališkai”' . pasmaugta, 1017 
kankinta -ir sužeista, 3379 areš
tai padaryta i 
krėsta. Imant 
metai kalėjimo 
siems.

Vokietija. —

^p.Jčrpo j 18 (Vali ry*- 
savi 1 cg|; - įambarH(įse; įyyįcš 

T7-tqs kjiopos- su- .0^ .<! antrą
'' O-

.iii
Ateikite vi$i 
atsiimk i te tą 
ir n and ingį

b ils i vienijime;
Tyliai, be didelio garsi n i- 

ni'ku ir aplombo, mūsų 
( . ūgių Darbininkių Susi- 
■ -erujimas veda savo vajų, 

L tradiciniai supuola su 
•\.-.isyes” ir Literatūros 
; L gijos vajum. Jos rūpi- 

;i gauti Susivienijimui 
f ai jų narių ir naujų skaity- 

j:J. “Oarbininkiu Balsui.” 
KoJĮ kas 

kad skaitytojų 
gavo brooklyni 
Pa-ukŠtienė (20). Mums ne- 
tekū-sU ja tuo reikalu kalbė
lį bet pasirodo, kad didžia- 
ja$L Brooklyne yra gera 
diiya, jeigu tik norima dar- 
hilOiis. Drg. Z. Mažeikione 
(clėvelandietė) eina iš eilės 
—^sų 12 sk Paskui seka 
chicagietė d. A. Andriulie- 
ne.' Mes neminėsime visti 
'<lraygiB> kurios šiame vajuj 

nužymėsi- 
jau atėjo

ad tai yra 
lo nuomo
toje, turi- 
vo reikalu 
.škų ir spe- 

kad mes 
i Ai e užgir- 
oktą, apie 

kurį niekas nei nesitarė ir 
todėl nieko nenutarė. Kiek
vienas atomas revoliucines 
energijos mums reikalingas 
Amerikoje ir . jeigw peli
tais metais mės -gąląjbm 
šiek tiek duoti Argentinai, 
tai tik todėl, kad niekas ki
tas negalėjo globoti tos ša
lies lietuvius ateivius.

šių žodžių rašytojas griež
tai pasisuko prieš komunų 
ąrganizavimą; neo tai 
mūsų kairiojo sparno 
mažinimą A merijoje 
snišką paMtraukimą 

bendra buiz-ct1

- LITULJANlAiN DAILY' LAISVI?
Published by

LliftUANiAN CO-OPERATIVE PUBLISHING }
livery except Sunaay at 46 Ten Eyck ši.. Brooklyn,

men -*•

SUBSCRIPTION JRATES:
yen r ...__ _ ______ $6.00 Foreign Countries 18.0;

uh .second class matter March 11, 1924, at the 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3,

Post •Office at
1879 -



POLEMIKA IR KRITIKA vis yra CASTON ROPSEVICH
DETROIT, MICH

KONCERTAS

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

MLiORNkas

sos

Fabrikų Šie DaiktaiDabar Gaunami

Kitchen Suite

PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ—PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘ

Dzūko

FURNITURE CO
Driggs Avenues

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

Telephone, Greenpoint 2372

■

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

< kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

GARSIN KITES 
•LAISVĖJE”.

Living Room Suite — Bed Room Suite
Dining Room Suite 

I

Pečiai — Ice Box

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

Brooklyno apielinkėje. -

BERRY AND SOUTH FIFTH STS.
N.V

Halsey St. ir Saratoga Ave 
arti Broadway

BROOKLYN, N. Y.
.Toje pačioje vietoje, kur 

pernai' buvo
' Svetaine Didelė ir Graži

Po Koncertui Bus Šokiai

“LAISVĖS” METINIS

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

Įvyks
SEKMADIENYJE

galiąus, j ieškojai jo. Kuomet 
reikalaujate, kad Darbininkas 
jums plačiaus paaiškintų su 
Mockaus prakalbų reikalu, jūs 
ir taip esate nusikaltę, kad lig 
šiol tylėjote, tik “juokus” be-

4 9 GRUODŽIO-DEC, 1928
Girdėsime ir ją.

Vladas
Mokytojas AIDO ir LYROS
* Chorų ir garsiojo Okteto 

UFA.
Jo diriguojami Aido ir Ly

ros chorai bendrai dainuos In
ternacionalą ir kitas dainas. 
Tai bus puikus muzikos kaval- 
kas . Draugas Žukas smarkiai 
(darbuojasi, kad gerai pasiro- 
oytų “Laisvės” koncerte ir ok
tetas Ufa. Jie mokinas komiš
ką aktą iš politikos, kuris per
statys visų lietuviškų srovių fi
gūruojančias y patas ir jų prin
cipus.

Mūsų mylimos dainininkės 
Menkeliūniūtė-Januškienė ir 
Česnavičiūtė irgi dainuos. 
Taipgi ir draugas F. Stankū
nai duos keletą dainų.

Rusų profesionalų artistų 
grupė, iš 9 ypatų, duos mum 
tą, kopiau senai pageidaujame 
—operiškų kavalkų. Nors kaš
tai pasidarys dideli, bet galė
sim’ pasirodyti su taip turtinga 
programa, ku?ia gėrėsis visi.

Įžangos tikietai jau gatavi. 
Tuojau įsigykite juos. Į kitus 
gestus be pareikalavimo ne- 
NSĮsime. Sėdynės humeriuo- 
tOs. Išanksto nusipirkę tikie- 
tą,.kad ir vėliau atsilankysite, 
savo vietą rasite tuščią.
. . Koncertas Įvyks

ARCADIA HALL

Sekite vėlesnius pranešimus 
E apie šį svarbų metinį įvykį.

Įžanga $2, $1.50, $1 ir 75c.

198-20(1 GRAND ST.,
Tarpe Bedford

iurpulingas, šaltas' 
jau čia pat, todėl 
Prižiūrėkite, kad.

visuo-

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. 7. i NS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

Apie Belzebubo Krečiamus, 
“Juokus” ir Išpūstą Muilo 

Burbulą
Buvau per “Laisvę”' pastebė

jęs Belzebubui, kad jo pirmesni 
“juokai” yra visai beverčiai ir 
tufti ypatų bereikalingas j ieško
jimas. Nes gerai permačiau, 
kad toki jo “juokai” nepadarys 
šypsos ant darbininkų veido, 
kuomet tie “juokai” buvo tai
komi gerai žinančioms ypatoms, 
o prie jų dar prikergtas M. X. 
Mockaus pasigedimas ir kaip 
kas gali pamanyti, kad kokie tai 
bedieviai, arba šiaip organizaci
jų nariai, varde kelių ypatų, 
pasigenda ir Mockaus.

“Laisvės” Nr. 234 Belzebu
bas vietoj paaiškinti, kaip su 
tais savo “juokais” jis prajuo
kino darbininkus, išeina į “po
lemiką ir kritiką”. Rašydamas 
daug nesąmonių, kandžiodamas 
Darbininką su d. Dzūku, jis

, ne is pirs- 
geimį”, bet 

Kad to*- 
Mockaus 

prakalbų rengime, rinkote jo 
bylai aukas, o ant galo pats 
j ieškojai Mockaus. Davinių ne
turite, kiek laike jo “misijų” 
bylai surinkote aukų. Ir pats 
Belzebubas sakaisi esi darbinin
kas, o nenori žinoti, kiek suau
kojo visuomenė aukų konver- 
tukuose, kurie buvo išdalinti 
publikai, kaipo kokios kazyrės. 
Todėl iš Mockaus prakalbų jūs 
patys, Belzebube, padarėte “gei- 
mį”, kas likosi pavadinta ant 
vietos tokių nepraktiškų darbų. 
Belzebubas ant vietos leido 
Mockaus naudai taip daryti, lyg 
kazyromis lošti, o paskiau pa
matęs, kad negerai padaryta, 
nori per “juokus” viską už- 
trinti.. Darbininkas sako, pa
darei klaidą, tai ateityje ją ati
taisyk, bet neik atbulas. Kuo
met Darbininkas pastebėjo, kad 
buvo lošta lyg kortomis, ir ar 
vėl susiradę Mockų norite lošti, 
tai Belzebubas teisinasi: “Bū
čiau nerašęs šio rašinio ir ne
sakęs to, ką augščiau pasakiau 
—paaiškinau, jei Darbininkas 
būtų priėmęs mano pajieškoji- 
mą (Detroito žiniose) kaipo 
juokus.” Belzebubas krės “juo
kus”, ką pat pagamino savo 
klaidingumu, o darbininkai žiū
rės ir duos ateityje tokius “špo
sus” krėsti. Na ne! Jei Bel
zebubas dabar pasakai, kad 
“Likusio pelno nuo Mockaus 
prakalbų $15 pasiuntėt Lietu
von”. Tai kodėl vietoj “juokų” 
pirma nepaaiškinot po prakal
bų, kur kiti pinigai Mockaus 
bylai ir kiek jų? Kodėl nepasa
kot, kiek surinko, nes tas darbi
ninkams yra svarbu? Gi -mū
sų spauda ir net organizacijos 
buvo pasakę, kad Mockaus dė
lei jo važinėjimo sų prakalbo
mis atsakorhybės neima nei 
centrai, nei organizacijos. O 
kiek jūs, Belzebube, tokių tait- 
syklių prisilaikėte? O vienok 
jaučiatės, kad jus darbininkas 
užgavo ar tam panašiai/ Dar
bininkas irgi mano, kad jūs čia 
“šposavote’ ’ perdaug neatsar
giai, tai tik kibirkštį.iš tų pa

juokų” pastebėjo, ir dar

žinių komisijos, kad ji yra 
“Belzebubišką*' komisija. O 
tikrenybėje Belzebubas tik sa
ve atstovauja, kaipo asmenį.

Darbininkas.

Baigęs I’hiladelphijos muiikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
ko*. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mano, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. K j Ginkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

I išpūtė tik muilo burbulą. 
Į reikalauja, kad paaiškintų 
bininkas apie “geimius”.

Nors mūsų darbininkiškoj 
, spaudoj vieta yra labai brangi, 
bet mūsų judėjimas irgi* yra 
brangus, kuomet randasi žmo
gus, kuriam kas ant seilės už
eina ir krečia nebūtus “juo
kus”. Blogumas yra tame, kad 
Belzebubas, skrajodamas po 
dausas, išvažiuoja iš vėžių apie 
tūlas ypatas krėsdamas “juo
kus”. Tūli organizacijų nariai 
ir šiaip simpatikai gali pama
nyti, kad čia kas tokio yra ne
paprasto. Kodėl taip Belzebu
bas susidomėjo Darbininko pa
stebėjimu apie tuos jo tilpusius 
“juokus” “Vilnies” Detroito ži
niose? Darbininkas, Belzebube, 
“Laisvės” Nr. 206 padarė pa
stabą vietoj, kad sveikai žiūri 
į darbininku judėjimą ir nejieš- 
ko sari priešų kaip iš lauko, 
taip organizacijose, kur jų nė
ra. Netaip, kaip Belzebubas, 
neatsižvelgdamas ir neapgalvo
jęs darai visai bereikalingus 
“juokus” iš tūlų ypatų, kad ve, 

Įpasigedimą, kaipo pajieškoji- 
Imą per “juokus”, būtų galima 
'suprasti organizacijų nariams, 
[būk tos ypatos yra priešingos 
darbininkų judėjimui ir net ža
los padarė, net nebesiskaito su 
tomis organizacijomis. O dar 
išpūsti muilo burbulą, kad to
kios ypatos yra niekas daugiau, 
kaip “apsileidėliai”, tas ir ant 
organizacijų nekokį įspūdi pa
daro.

Bet ar yra kas baisaus? Pa
sižiūrėkime į faktus, j ieškoki
me teisybės i^ sulyginkime su 
Belzebubo išvedimais, tai nie
ko baisaus nerasime. Belzebu
bas “Laisvės” Nr. 234 rašo: 
“Jei jau dabar ignoruoja De
troito žinių “Belzebubišką” ko
misiją ir neturi laiko parašyti 
nei vienos eilutės, tai kas jau 
bus ateityje? Todėl aš ir sa- 
,kau, kad Dzūko plunksna rūdy-

Knslink “ignoravimo” Detroi
to žinių skyriaus, kurią Belze
bubas pavadina “Belzebubišką” 
komisija, yra negražus melas ir 
jo paties išgalvotas. Nei jokiai 
žinių komisijai nebuvo pastebė
ta varde jos, nei apie “juokus”, 
nei kitus raštus. Buvo tik pa
daryta pastabukė > Belzebubui, 
kuris jau ne kartą belzebubiš-1 
ka ranka, be jokių faktų, kur |to išlaužęs 
ir ką Dzūkas rašo, kandžiojo jį 
bereikalingai 
jau visai “ 
vnjų tarpo 
sitikrinęs faktais, kad Belzebu
bas per toli “važiuoja” su savo 
antra “satyra”, pastebėjo fak
tiškai ką d. Dzūkas rašė, kur 
ir apie ką, ir be jokios ignora- 
cijos, sutraukęs tuos faktus, pa
talpino “Laisvėj”, kad belzebu
bas būtų ramus apie d. Dzūką 
ir jo plunksnos “rūdijimą” su 
visais savo tais pajieškojimais. 
Bet apie tai daug kalbėti nei 
nereikia, darbininkai skaito mū
sų dienraščius ir visi mato, kad 
d. Dzūkas, kaipo darbininkas, 
žiūrėdamas į savo gyvenimą 
kaip ir kiekvienas žmogus, pa
gal savo išgalės parašo, net pa
renka įvairesnių žinučių. Taipgi 
nėra jokio skirtumo, ar tos ži
nutės telpa “Laisvėj” ar “Vil
ny j”, nes abu mūsų dienraščius 
darbininkai skaito. Na, o Bel
zebubui vis juokas, ir jis savo 
toj polemikoj tyčiojasi iš nebū
to • dalyko, rašydamas: “Jei 
Dzūko plunksna nerūdyja ir jis 
galėjo parašyt (nors tai rete
nybė) apie barščius, tunelius, 
tiltus ir t.t., tai aš turiu teisę 
dar labiaus juoktis ir sakyti, 
kad del Detroito žinių 
plunksna rudyja!

Labai gražu, ar ne? 
Belzebubas visai nesupranta, 
arba nenori suprasti kokių ži
nių jis nori, ir būk tik jis vie
nas yra tas žinių rinkėjas; an
tra, neišlaiko nei kritikos, sa
ko, kad Dzūkas rašė, o jis dar 
labiaus turi juoktis, kad Dzūko 
plunksna “rūdyja”. Kas čia, 
ar ne savo “aš” ir ypatos norė
jimas pašiepti? Bet tas Belze
bubui nesvarbu, jis jieško laz
dos mušti tokį pat organizaci
jos narį, kaip ir jis kad jau
čiasi, lygiai stovintis tose pa
čiose eilėse. Bet nesigėdina, 
kuomet rašo, kad d. Dzūkas ra
šė tik apie “barščius”. Reiškia, 
ką d. Dzūkas rašė del Detroito 
žinių 15 d. rugp. “Laisvėj” apie 
miesto skolas, Belzebubui “barš
čiai ” o pats sakosi esąs darbi
ninkas, dar didesnis už d. Dzū
ką, vienok nenori suprasti, kad čių 
apie tas miesto skolas buvo lo- del to, kad Belzebubas pertoji 
giškai rašyta, kuomet darbinin- ’siekia ant sykio ypatas, buvai 
kai gauna iš miesto net po dvi j Mockaus prakalbose, žinojai, 
bilas į dieną del visokių taksų !kad buvo renkamos aukos, pa

ir tos bilos kas kartas 
didesnės. Kad^ duoti darbinin
kams supratimą, kas miestą va
ro „į tokias skolas, kodėl yra 
daugybės ofisų, dykūnų ir del 
ko miestas juos užlaiko ir lupa 

|po du kailius nuo darbininkų, 
i tas belzebubui nesvarbu. Jis 
pasako matąs d.' Dzūką kas 
dieną, bet nepasako, kad d. 
Dzūkas taip pat vergauja, kaip 
ir Belzebubas. Nei Darbinin
kas, nei Dzūkas jokių vergų ne
turi prisisamdę, nori gyventi 
kaip ir visi žmonės ir dirba.

.Kam tokį muilo burbulą išpūsti, 
i Niekas kitas, kaip tik pasity
čiojimas iš tokių pat vergų dar- 
Ibininkų. Pagal Belzebubo su- 
! pratimą, tai jis tik vienas gy- 
Įventi nori, o Darbininkas ir 
! Dzūkas tegu jau keliauja į aną 
j svietą. Bet žiūrint į dalykų 
i stovi, taij) niekas nei nekalba, 
į Visi dirba, kur ir kaip kam yra 
įtinkamiaus, ir pagal savo išga- 
Įlės pasidarbuoja del darbinin
kų naudos. Taip daro Darbi- 
|ninkas ir d. Dzūkas. Belzebu- 
ibas, kalbėdamas apie Tvarioną, 
‘stebisi: “Ar gi Darbininkas 
!nebegali atskirti praeities nuo 
!dabarties?” Darbininkas labai 
laiškiai atskiria ir ką tašė, buvo 
i logiška. Belzebubas ir pats 
pripažįsta, “kad Tvarionas 
“Vilniai” daugiau pasidarbavo 

i negu kiti'*. Bet nieko nežinai, 
\ kad tas pasidarbavimas jo ir 
i dabar dar yra surištas aplan
kyti kai kuriuos žmones. Aiš
ku, kad jis dirba, kaip ir pats 
Belzebubas. Apie tai Darbi
ninkas ir rašė, kad tą ypatų ir
gi bereikalo kandžioja per 
“juokus“. Belzebubas pats pa
tvirtina kas link Dantos, kad 
jį porą sykių matęs Detroite. 
Jeigu matei, tai kam jieškai? 
Juk matydamas galėjai atlikti 
tas pareigas, kokių žingeidavai. 
Bet vietoj draugiškumą palai
kyti, Belzebubas sako, 1 buvo 
“juokai”. Kam tokis “juokas” 
iš tų žmonių, su kuriais susiei
ni? Ar taip daro nors vienas 
kultūringas asmuo? Darbinin
kas todėl ir rašė Belzebubui, jei 
taip darysi nesiskaitydamas su 
kitais organizacijų nariais, aiš
kus dalykas, kad privesi prie 
“pikniko”, grieši ir šoks,i.

Kas link M. X. Mockaus ir 
“geimius” Belzebubas rašo: 
“Gal tu žinai ką nors svarbaus 
apie Belzebubų “geimį” sąry
šyje su Mockaus prakalbomis?” 
Rašiąu, gerbiamasis 

įpie “ 
p a s i r em dama s f ak tais.

būk d. Dzūkas i kis Belzebubas buvai 
išsibraukė net iš gy 
”. Darbininkas, per

Milijonai. Jj Naudoja!

VISKAS, ką jus turite daryti, tai tik ištrinti juomi — lygiai 
.taip, kaip jūsų tėvai ir diedukai darydavo per suvirs pen
kiasdešimt metų. Palengvėjimas ateina urnai. Nėra jokio kito 

įtiek patikėtino linimento kaip PAIN-EąPELLERIS sunaiki
nimui Peršalimų, Sunkumo Krutinėję, Muskulų Skaudėjimo 
ir Sustingimo ir t. t. .

Taipgi yra lygiai pdgelbingas prašalinimui šaudančių Reu- 
matiškų Skausmų, Galvos Skaudėjimų, Peršalimo Krutinėję, 
Neuralgijos, Sustingusio Sprando, Geliamų Muskulų ir Strėn- 
dieglio. Vikriai ištrinkite nesveikumų apimtas vietas iki oda 
pradės raudonuoti. Nusistebėsite kaip greitai jis veikia »—1 
kaip greitai palengvinimą suteikia.

Dabar kuomet 
žiemos drėgnumas 
bukite prisirengę, 
bonka PAIN-EXPELLERIO 
met butų po ranka. Turėkite gatavai 
naudojimui, kuomet pajusite pirmą ap- 
sireiškimą to geliančio, skaudančio- 
jausmo, kuris praneša jums apie be- 
spartinančią ligą.

. Nenuostabu tatai, kad milijonai jį naudoja! Nėra kito tokio 
trinamo vaisto, kuris taip apsaugotų jus Wo daugelio geliančių

* J’u,sų A<un‘U k?ip tatai padaro PAIN- 
Ji/XKlo., Kokią rolę jis sulošė Influenzos epidemijos 
laikais, tai negali būti niekuomęt užmiršta. Tūkstančiai ir tūk
stančiai, kurie surado pagalbą jame, niekuomet daugiau nepa«, 
sitikės jokiu kitu linimentu kaip tik PAIN-EXPELLERIU.

Savo turiniu brangi ir įdomi knygutė įdedama su kiekvienai 
PAIN-EXPELLERIO bonkute. Paieškokite tos 

knygutės atidarydami pakelį!
< Mažesne bonka 35c. Didesnes — 70 centų.

krėsdamas. Kada Darbininkas 
padarė pastabą, sveikai žiūrė
damas į organizacijinę darbuo
tę, tai jūs pasijutote ne savoj 
vietoj esąs. Net pasistatote 
varde visos “Vilnies” Detroito
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Lapkričio 24 d., 7 vai. 
kare, vietos mėgėjai turės 
sirodyti, ką-jie gali. Tą vaka
rą bus sulošta du veikalai, bū
tent, “Gadynės žaizdos” ir 
“Guminiai Batai.” Visi vietos 
ir apielinkių lietuviai atsilan
kykite pažiūrėti.

Elizabethielis.

. dslapis Ketvirtas

9
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Šiaurys duris jau klabina, 
Skverbias į vargšų bakūžes, 
Šaltis kvietkom’s langus pina— 
Kenčia vargšas susigūžęs.

Žeme glitų kojos slysta, 
Kaip saulute kiek pakilo. 
Viskas leipsta, smunka, miršta 
Visa grožė jau sudilo.

E & <

h

*1 IV'
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įy

Gelsta lapai, gėlės vysta, . 
Paukščių orkestros nutilo, 
Vasaros gražumas nyksta— 
Pievos po nakties pražilo.

>.■
/į

Ketvergas, Lapk/ 15, 1928

K. S. Lietuvaitė.

CIVILIAI ŽMONES KARE
(Tąsa)

Artileristai (tik su dvylika kanuolių) 
“nulėkė” iki Rudžių giraitei, žiūrim, tik 
švyst, užsuko visi taip į arimus, tai kad ji( 
vėl spjovė į vokiečius. Mes ir vėl atsiradom 
dūmuose, ugnies pavidaluose, kurie it ne
žemiškam pasaulyj rodėsi ir vėl nyko, ii 
ausis mums gėlė nuo trenksmų.

Prūsų granatos puolė visu plotu,' visoj 
Suvalkijoj; rusai jiem tuom pat atsakė:

Mums dabar buvo prisakyta stovėt ant 
vietos. Bet žiūrim, tik dū-u-ulk taip, kaiį 
šieno vežimas, kamuolys žemių į padanges 
visai arti pas kanuoles. Du prie kanuolių 
dirbę kareiviai tik tįst ant žemės ir guli 
Keistas šiurpas perėjo per mus. Mes dai 
nebuvom matę taip arti po mūs akių už- 
mušinčjant žmones.

Jų vietą tuoj užėmė kiti; niekas visa: 
nei nepažiūri, ar jie jau negyvi ar dar tik 
sužeisti; tik visi skubiai darbuojasi, kanuo
les šeria. Žiūriu, pirma manęs ant abaze 
sėdėjęs kareivis tik linksta, linksta, nusvi
ro per vežimo kraštą, plumpt, ir guli ant 
žemės. Pripuolęs aš jį traukiu už pažas
tų; norėjau ant kojų pastatyt; bet jis nu
balo ir dreba; per žandą nuriedėjo lašas 
kraujo, tai kulkos pataikyta tiesiai į smil
kinį. Nustojo ir drebėjęs; aš einu pas save 
vežimą. Tu svieteli mano, einu ir nepaei
nu, nepastoviu, kojos tarsi atšalę, per ke
lius linksta. Griebiausi kaip tai su ranka 
per burną, veidas lyg ne mano—nepažįsta
mas, koks tai šiurkštus, šaltas. Nors ke
purė buvo ant galvos, bet man rodės, kad 
jos nėra, o tik plaukai pasišiaušę,—pasa
kojo senukas.

Kare civilis žmogus jaučiasi kitaip, ne
gu kareivis. Kareivis, ginklą rankoje tu
rėdamas, jaučiasi lyg ir kaltu-Mnirties ver
tu, nes nuo jo ginklo, jei dar nemirė, tai 
gali mirti kitas, o civilis žmogus, pakliuvęs 
į šitą velnio malūną, turi mirt, niekaip ne
įsivaizduodamas, kam jis ką blogo padarė.

Kiek čia civilių, žmonių žuvo, senukui 
sužinot neteko. r

“Eime po tiltu, bėgkim pasislėpt!”• pa
silenkęs už vežimo, kad sargyba nepamaty
tų, popas traukė už rankos senuką. Čte 
senukas lyg iš miego pabudo; jo baimę iš
blaškė juokai ir pasityčiojimo jausmas iš 
to dievo tarno. Popas, pakniūpščiom, pasi
lenkęs pro vežimus, skubėjo tilto link ii 
drūčiai įsikibęs laikėsi į senuką, tempda- 
masis jį.

Senis sukeikė lietuviškai ant popo, ku
ris, nesuprasdamas lietuvių kalbos, manė 
kad senuką pervėrė kulka, bet matydamas 
kad pastarasis negriūva, paėmė popas vėl 
už rankos ir vedėsi tilto link.

Senukas dar smarkiau ėmė keikt popą: 
x ‘'O tu bestija, tu piktas tigre! Juk tu, 

tu tikėjimo opiumu svaiginai žmones; tu 
skiepijai jiems karingumo dvasią, būk už 
“tėvynę” ir carą kiekvienas pralieta^ krau
jo lašas spindės danguje, kaip šviesi 
žvaigždė. Tu savo didele krapyla laimi
nai-ir šventinai kareivius ir ginklus. Tai 
ko tu čia dabar kupra vežimus trini ir nuo 
šventųjų kulkų bėgi?”

“Atgal, kiekvienas prie savo vežimo!” 
suriko sargybos kareivis. Tuo tarpu lyg 
šimts perkūnų skriodė žemę ir kuokštai ve
lėnų ištiško į augštį: tai čia pat į pievą nu
krito prūsų šovinys. . .

Kareivis atsigrįžęs klausė rusiškai:
“Bijai, senuk?. Matai, viena atėjo, at

eis kita... Aš jau keturios savaitės, kaip 
kas minutę jos laukiu...” Purvinas, išgel
tęs, lėtai mirksinčiomis akimis, guodėsi ka
reivis.

Po trijų valandų pragariško mūšio, 
pradėjo jau neatlėkt vokiečių kulkos, tai 
nustojo šaudę ir mūsiškiai. • Minutei kitai 
visiška tyla. Rodės, kad nei arkliai neal
suoja. •

Galva sunki, protas pavargęs, nenori 
nieko minty t, vienok klausimas maišosi: 
Ar tik negauSim namo važiuot? Juk prū
sus atmušė.

Ogi, žiūrim atlekia per arimus^ kaip 
žaibas, raitas kareivis, tiesiai prie kanuo
lių. Nuo staigaus sulaikymo tas jo arklys 
piestu atsistojo, o kareiviai tik liuokt, 
liuokt sušoko ant tų kanuolių, arklius at
suko, į plentą įvažiavo, ir gavom įsakymą 
visi pekliškai skubint važiuot.

Tos dirvos tai buvo pasėti ir jau su
dygę, rugiai. Visu plotu, kaip tik tos ka- 
nuoles .stovėjo, buvo, kaip žarijų patalais, 
nuklota išmuštom gilzom.

Pro'giraitę mums pravažiavus, kur 
•*buvęs, kur nebuvęs, atbėga iš krūmų ka
reivis ; pagriebė miano - arklius; vieną', arklį 

'b atkabino ir vedasi. “Kur tu jį vedi?”.pa
klausiau. “O ten už miško, mūsų kanuo

!ė nuklimpo, mum reik arklių; aš atvesiu,” 
pareiškė kareivis. \

Visi važiuoja, o aš laukių. Smuikinin
kai jau baigia pravažiuot. Sargybinis pa
liepė važiuot man vienu arkliu. Susitvar
kiau, šiaip bei taip dasikasiau į kelią ir 
važiuoju vienu. Sušilo, apsiputojo ir jau 
Teina. Pasukau į šalį, sustojau ir pbašąu 
kareivių, kad jie man mano arklį atiduotų. 
Žiūriu, atitempia, atveda- mąn tokį didelį, 
kaip tvora, sudžiūvusį gelsvį. “Kur maniš
kis ? aš noriu savo arklio!” “Džiaugkis ga
vęs šitą,” kareivis atsakė. “Susitaisiau, pri- 
dkinkiau ir važiuoju. “Tai taip ir nete
kau savo mylimo sartuko,” guodėsi senu
kas. x

Važiuotojai greitai sužinojo, kad šis 
lesperatiškas kareivių su ginklais pirmyn 
grūdimasis ir užsibėgant šaudymas tik, tik 
per nago juodymą išgelbėjo milžiniškai di
lelę karo mantą ir šimtus tūkstančių rusų 
kareivių. Mat, vokiečiai stengėsi iš visų 
)usių apsupt ir paimt, anot jų, “pusę Ru
sijos.” Bet rusai atsikirto, atsikirto ir, 
/argais negalais atsmukę į Mariampolę, 
gynė nuo priešo Šešupės tiltus.

Ta šešupėlė, rodos, nekas per grabutė, 
) tai milionų dolerių vertės šovinių tapo su- 
leginta ir šimtai gyvasčių žuvo, kad ap
gint jos tiltus. Juk vokiečiai taip pat des- 
jeratiškai per ugnį grūdosi, kad tik pir
mausią tuos tiltus išsprogdink ar paimt.

Rusų kariuognenė, dar laimingai per
ėjus per upę, žygiavo per visus laukus, it 
;as upės vanduo, plaukė tiesiai ant Kauno.

Dabar buvo jau vėl naktis. Mariam- 
polėj ir apielinkėj ramu, tik Kalvarijos link 
padangė nušvitus ir žemė dreba.

Žmonės pasakojo, jog kuomet ši ka- 
•iuomenė įėjo į Mariampolę, tai buvo ma- 
;yt labai žingeidi scena ties duonos parda
vyklom: iškeltos rankos su pinigais mirgė
jo, kaip žydinčios rugių varpos, o duonos 
kepaliukai tarp jų šokinėjo, nelyginant žir- 
liai arpoje, ir į kelias minutes visam- Ma- 
’iampolės mieste neliko nei sausos duonos 
Jutelės. Taipgi išnyko ir kiti valgomi 
laįktai.

Kariuomenė retėja, baigia visi iš mie
sto išeiti, o stuikininkai palengva girgždi- 
ia paskui. Kurių arkliai buvo visai pail
sę, tai tiem liepė pasilikt mieste ant kelių 
minučių ir pasišėrt, o kad stuikininkai jau 
įpie šimtas valandų kaip nemiegoję, tai 
liekam ne galvoj. Vienok ir važiuotojus 
oaliko stovėt no tuos, kurių arkliai buvo 
abiausia nusilpę, bet tuos, kurių vežimuo
se buvo sukrauti privatiniai kareivių ryšu- 
'iai-pundai. O su sukoriais, pupomis bei 
avižomis nebuvo nei vieno vežimo.

“Eime į karčiamą, vyrai, gal gausim 
pasiviešėt.” “Ilgai tu čia ropes kepsi, klau
syk, bitės jau spiečiasi.” “Nutilk, mela
giai!, negąsdinęs su savo nebuvėlėm bi- 
tėm.” “Ė, vyrai, mus išvertė f sąšlavyną,— 
ir jūs pastebėjot, kad jie mūsų nepaiso.? 
kas jiem kareivių ryšuliai, arba mes? Vo
kiečiai esą labai alkani, tai mus paliko 
jiems del dešrų.” Taip ir kitaip juokavo 
be šypsos ant lūpų vyrai.

-Senukas gavo paliepimą važiuot pas 
cerkvę, kur popas ir jo tarnas jau pirma 
nuėjo. Atvažiavo, sustojo ir nei gyvos 
dvasios nesimato. Parodyt ugnį žibluio 
ar degtuko mirtinai uždrausta. Mieste ak
lina tamsa. Pamažėl išsikinkė jis “savo” 
arklį, susidėjo plėškes ir Virvagalius į mai
šą ir vedasi.

(Daugiau bus)

ŽKMAI ATEINANT
t

Šiaurys duris jau klabina, 
Skverbias į vargšų bakūžes, 
Šaltis kvietkorū’s langus pina— 
Kenčia vargšas susigūžęs.

Vargo klanas platyn tvinsta, 
Žiema artinas povaliai, 
Maistas. baigias,) kuras nyksta— 
Vėjai vaikosi grintelėj.

Šiaurys, duris jau', klabina, 
Skverbias į vargšų Bakūžes, 
Šaltis • kvietkom’s flangus pina- 
Kenčia vargšas susigūžęs.,.

Sfends ^Vincas, v

LAWRENCE ŽINIOS
Svarbus Susirinkimas

Amer. Liet. Darb. Liter. 
Draugijos 37 kuopos mėnesinis 
susirįnkimas įvyks nedėlioj, 
lapkričio 18 d., 7 vai. vak., 
Kliubo karbbaryj, 41 Berkeley 
St. Draugės ir draugai, būti
nai ateikite Į šį susirinkimą, 
nes turime daug svarbių da
lykų. Taipgi yra ir centro 
komiteto balsavimo blankos; 
jau yra prisiųsta antra šių me
tų knyga “Argentina ir Ten 
Gyvenanti Lietuviai,”-—ateikit 
pasiimti. Kviečiame naujų 
narių ateiti prisirašyti prie A. 
L.D.L.D. 37 kp. Prisirašę tu
rėsite didelę naudą iš taip ge
rų ir naudingų knygų.

Klaidos Atitaisymas
I ’

“Laisvės” No. 279, aprašy
me apie J. Kibildžio mirtį, ku
ri skamba sekančiai: “Visi bu
vę kliubiečiai, pagalvokit rim
tai: imigracija veik uždaryta, 
lietrkatalikai ir palydėti su 
bažnytinėmis apeigomis ir da 
buvę, po kelius kunigus.” Tu
ri skambėti taip: “Visi buvo 
rymo katalikai (ne lietuviai), 
bet jie tapo palaidoti kuo pui
kiausiai, net su po keletą kuni
gų, kurie atlaikė mišias. O 
Jurgiui mirus, lietuvių tautiš
kose kapinėse, kaipo 
se

laisvo- 
vietos nebuvo.”

L. Koresp. Biuras.

LIETUVIS GRABORIUS
Feen^a-mint

Vaistas,
Kurį Kramtyk, 

Kai Gumų 
Nėra kito skonio, 
tik Feen-a-mint

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

15c, 25c

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

>

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.G0 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven-j

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

Draugam Kanadiečiam

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

Visais reikalais rašykite:
č “LAISVĖ”

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

Lapkričio 11 d. čia buvo 
perstatytas veikalas “žemes 
Rojus,” kurį sulošė Newark o 
L. P. M. S. 7-tos kuopos lošė
jai. Reikia lošėjams atiduoti
kreditą už tokį puikų sulosi- Į _ 
mą. Publika labai pasitenki
no lošimu.

Tik vienas dalykas negeras 
tai buvo garsinta, kad pirma I j Tel., Stagg 5043 
Ibšimo bus prakalbos. Ir ku-1 
rie atėjo anksčiaus tikėdamie
si išgirsti prakalbą, buvo su
virti, nes pirmininkas pranešė, 
kad kalbėtojas nepribuvo ir 
turėsime pasitenkinti vien tik 
lošimu ir’šokiais, kurie bus po 
lošimui.

Apie šio veikalo lošėjus 
1 ieku\parašyti “Laisvės”

Washington. — Praneša
ma, kad su pagelba Ameri
kos ginkluotų spėkų išrink
tas Nicaraguos prezidentas 
generolas Jose'Maria Mon
cada bus kongreso paskelb
tas prezidentu apie gruo
džio 15 d., o prezidento vie
tą užims sausio 1 d.

MATTHEW P. BALLAS 
. (BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS'
a
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I Patarnauju visiems be skirtumo 
j jsitiKinimų ir tolumas nedaro del 
« manęs skirtumo. Mano ofisas at- 
| daras dieną ir naktį. Darbą at- 
Į lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 
* mane, 
■

6

I 
I
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DETROITO LIETiWiV DARBININKU APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviuos a^UJkos, kuriose galima pirkti vais- 
tua daug prieinamesne ‘>airE negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISHON, Aptiekorivs Savininkas
H701 JOS. CAM PA U AVĖ., ir K046 CHte^E ST., , DETROIT

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y
AMB.1BALCHUN AS. Savininkas Tajephon.Btagg

taMyn LABOR LYCEII*
1 JĮMRBINJNKŲ [STAIGA.

bales dėl Balių, Koncertų,
fitfetų, Vestuvių, SuširinKimų ir fcft, 
Pulkus steičiua su naujaisiais italei 
W.ais, Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
$0—959 Willoughby

Tat 384? StaRXv

$1,000 Tik u% 60 Centį
Atsiųsk 60 centų, tai gaus] visokiu 

stebuklingų žolių vertčs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dojerių , 
žmogui reiškia', jeigu jis yra apitntas 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žinogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ) 
imtas. Jeįgu tokiam žmogui ir 
sinį kalną -parodytum, tai jam malo-V 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso / 
kalnas. Taigi, jeigu jauties es^s 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių WU0 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemah- > 
mo, nenoro valgyt, strėnų \ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo no krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
figų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos I 
skausmus, ūžimą ausyse^ nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaų- - . 
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga ytfa labai blogas dalykas, bet mi
sų Nervų Preparatas užbėga tąi Il
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų . 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 5 
miestuose. ,■ . :• jfc'

M. ZUKAITIS ' y ® 

25 Gillet Road, Spencerport, N. Y,

H*>»11 Pilonai Pcplar 7B4.i

ADOLFAS F. STANKUS&

^«A«OR1U8

KALZAMU0T0JA3

1023 MT. VERNON ST.,

GOLF COURSE BUTAI
MASPETH, L. I.

1 ŠEIMYNAI MŪRINIAI NAMAI, ENGLISH COLONIAL STILIAUS 
/ ...

Lotas ZSVaxlOO, 17 Pėdų Privątinis Įvažiavimas

Kaina $7,950.00 [mokėjimas $950.00
Balansas ant Lengvų Išmokesęių f 

Savings Banko Pirmas Mortgičius $4,500.00
./ 8 KAMBARIAI, MAUDYNĖ IR ĘANTRY \

Marmuruoti Maudynių Kambariai, J būdavot os Vanos
Ištisai klėtkuotos (parqiilt), grindys, vario rynos ir nuo stogų dūdos. 
Didžiosios priemenys |r kiemai Travertine-nu ištaisyta (padaryta iš 
tikrojo craftex). Virtuvė, pusryčių kambarys ir pantrė klijankėmis iš
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 Grand St. stoties, išli
pus imkit Grand St. gatvekarį iki pat Maiden Lane, Maspeth. B.M.T. 
Broadway traukiniu iki Flushing Ave. stoties; išlipus imkit Flushing 
Ave. gatvekarį iki pat Maiden Lane. Flushing-Ridgewood gatvekariai 
daveža Iki Maiden Lane. Calvary gatvekaris daveža porą blokų nuo 
Maiden Lane.

SALVIN BUILDING CO., Ine.
555 Grand Street z Brooklyn, N. Y.

TEL.: STAGG 3329

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
< syt ir sudėt visokius motorus, ’.ir 

apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko, 
kūr vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų 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., cor. 14th St., N. Y.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurių 
Jūs Pageidavot

■ MENDELO
t ■ Iii

Padirbti iš suderintų Havanos tabakų.,
Vidurys vien tik iš importuotu tabakų.

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig 
taipgi

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėjame, 

kaipo užsakymus (orderius)



ijisg. programą išpildys jau- giegalienė, rėžisieriavo ir gri- 
iwiohai. Bus I. A. S. didžiojoj miruotojum buvo A. žolyna's,

d.18

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
6 VYRAMSVIETOS ŽINIOS

f Kaina 75c.Prirodino Seni

5-

■■

BASKETBALL ir ŠOKIAI
Kiekvieną nedėlios vakarą Koncerto pradžia 4 valąndą po pietų

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c
r-t

V. D. Choras, va- 
dr-gės A. Anskai-

Du automo- 
net iš Scran-

;eika- 
kitą 

gavo

dovaujamas 
čiūtes;

2. Duetas

ir 
yra 
se-

ir 
Tai, 

koncertine 
įvairūs šo-

Seredoinis
Ketvergais
Petnyčiomis

• Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

KOMUNISTAMS, BET IR 
DEMOKRATAMS

šiam vaid-

Rengia Maspetho Lietuvių Auditorijos Bendrovė-

vi- 
reikalaukite

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
DARBININKŲ UNIJOS 
VISUOTINAS 
SUVAŽIAVIMAS

Žiediečių Programa
Jau senai Detroito lietuviai

Konferen- 
iš dabarti

nių laikų militaristų politikos. 
Loši m e d a 1 y va u j a : A m e r i k a, 
Franči j a, Anglija, Italija, Ja-

Jono Lai- 
ir gera koncertinė pro- 

kaip antai: choras, 
smuikoriai, solistai, 

žiediečiai—jau-

Ją dainavo Stašys Vai- 
Be to, publikos r 
jis sudainavo ir

Iš L.D.S.A. 23-čios Kuopos 
Veikimo

Spalių 28 d. minima kuopa

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį1 ir kas
dien turėkite su savim. Bile 

‘reikalui esant 
sų j

KONCERTAS IR BALIUS

vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
1 cigarai labai geri, bet pigūs, .nes ki- 
! tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip į 
mūs, storuose pardaVinejh. po 15c, 
0 JOHN’S Cigarai tik 10 centų!

'.Reikalaujant adresuokit:

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

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

• 'ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Nedelioj, Lapkričio (November) 18,1928 
‘ Ė BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJ 

949 Willoughby Avenue ' Brooklyn,

svetainėj, 24th St. ir Michigan 
Ave. Pradžia 6 :30 vai. vaka
re, ne vėliau !

Ketvertas, Ląpkr. 15, 1928 Puslapis Penkta B

DETROITO ŽINIOS Po to viso bus angliški ir lie
tuviški šokiai.

Jaunuolių Draugas.

lynienė ir Vi-Zmitrait’6, kuopa [SUKO BALSUS NE TIK .
j -  I • j • •  .... I > • n'rt n v-.r».

“Nusiginklavimo 
Konferencija”

Nedėlioj, lapkričio 18 d., 
Detroite bus “Nusiginklavimo 
^pnferencija.” Tūli žmonės 
gal nusistebės ir paklaus: Kas 
gi rengia tą “konferenciją” i" 
kokioje svetainėje bus? 
mat, bus teatras su 
programa ir paskui 
kiai.

“Nusiginklavimo 
cija” yra vaizdelis

ponija, Šveicarija, Lenkija ir 
fašistinė Lietuva. Veikalėlis 
atvaizdina, kaip minimų šalių 
militaristai tariasi “nusigink
luoti,” daryt “taiką,” bet su 
kanuolėrpis įr karabinais, šau
tuvais. Tai žingeidus veikalė
lis, parodo, kokią rolę lošia ir 
fašistinė Lietuva. Tą teatrą- 
koncertą rengia A. ž. V. D. 
Kišą programą išpildys jau-

BINGHAMTON, N. Y.
--------- 7

“Grigutis” Jau Suvaidintas.
• 10 d. lapkričio Aušros Cho

ras suvaidino operetę “Grigu- 
tį.” Vaidinime dalyvavo: Gri
gutis—A. žolynas/ Darata—T. 
Bagdonienė, šurajus—V. Če
kanauskas, Justė—K. Jakševi- 
čienė, Mariutė—J. Slesoraitie- 
ne, Tarnas—S. Jasilionis, Po- 
tapa#—J. TJogentas, Elena— 
H. Pagiegalrenė, Mitrius;—J. 
Kupčiūnas, Stepone—H. Ža
kienė. Ragana—P. Jasilionie- 

!nė, Jaunimas—Aušros Choras. 
Suvaidinta gerai. Susirinku
sioji publika šiuo vaidmeniu, 
sakoma, labai pasiganėdinųši. 
Publikos buvo veik pilna lie
tuvių svetaine.
biliai svečių buvo 
tono.

žymėtina, kad 
menini chorą sumokino H. Pa

“Voldemaras” ir “Pilsudskis” ; 
Detroite

Perstatyme veikalėlio “Nu-! 
siginklavimo Konferencija,” 

> 18 d. lapkričio, dalyvauja 
“Voldemaras” ir “Pilsudskis,” 
t. y. ne jie patys, bet mūsų 
žiediečiai—jaunuoliai los jųz 
roles nusiginklavimo konferen
cijoj. Tai bus kaii) ir tikras i 

• Voldemaras su Pilsudskiu, nes į 
i^ypfcitos yra parinktos. Busi 

b parodyta, kajp Voldemaras 
“gina“ 
rencijoj, ir,kaip jis “nori” Vil
niaus. -

Apart minimo vaizdelio, bus j Dainuo 
sulošta komedija 
mė, 
grama, 
duetai, 
banjo ir t. t. 
nuoliai visuomet parengia ką 

. • nors naujo ir gražaus. Rei
kia pilnai tikėt, kad publika 

,. bus užganėdinta, nes apart 
; gražios koncertinės progra- 

žinau, kad bus ir juokų. 
. Fc^ekvienam bus proga pama
tyt, ką gali mūsų jaunuoliai. 
Girdėjau, kad daug žmonių 
rengiasi dalyvaut šiame jau- 

• .nuolių parengime, kąd pama- 
t iyjįVoldemarą.

suflioravo—M. Bekerienė, pia
nistė—S. Doronchuk, smuiki
ninkas— Walter Mynyk. šiuo 
sykiu “Grigutin” buvo įdėta 
viena nauja daina, kurios lie
tuviškame vertime pirma ne
buvo, 
neikis.
1 autas, 
dainą, o‘ nuo publikps 
daug aplodismentų.

Kalbės R. Mizara
Ateinantį nedėldienį,

I lapkričio, lietuvių svetainėje, 
: įvyks prakalbos, kuri’as ren- 
įgia vietinės darb, organizacijų 

Kalbės R. Mizara iši” Lietuvą tautų konfe- i j^UOpOS>
Brooklyno.. Apart prakalbos, 
bus . ir koncertinė programa.

_____ A Aušros Choras, solis
tas Savickas ir kt. Laikas bus 
paskelbtas plakatuose. Tėmy- 
kite^visi ir atsilankykite!

Maskaradinės Vakaruškos

' 23 d. lapkr. įvyks maskara
dinės vakaruškos, rengiamos 
darb. kuopų. Manoma, kad 
šios vakąruškos sutrauks daug 
publikos, nes panašus paįvai
rinimas senai pas lietuvius be
buvo. Daugelis 1 žmonių, ypač 
moterys ir merginos, jau tai
kosi tinkamas drapanas. ’ I

J.

teiraujasi, kokia programa busi turėjo surengusi paskaitą Lie- 
žiedičČių-jaunuolių parengime i tuvių Svetainėje. Paskaitos 
lapkričio 18 d. Aš sužinojau i buvo surengtos vien tik mote- 
(nors ne viską), kas bus lo- ■ rims'temoje api,e motinų ir kū- 
šiama ir t. t. Todėl ką žinau, | dikių sveikatą, parašyta dak- 
viską iš eilės paskelbiu Det-j taro J. J. Kaškiaučiaus. Pa- 
roito publikai. štai ką jau- skaitą skaitė d. O. Girnienė. 
liuobai veiks: ; Iš priežasties menko apgarsi

nimo, klausytojų teatsilankė 
mažai, vos tik apie ,20 ypatų.

Vakaro pirmininkei d.' H. 
Žukieųei pakvietus dd. O. Ki- 
reiliėnę ir R. Gabužiūtę pa
rinkti aukų lėšų padengimui, 
surinkta $1.50. '

Lapkričio 4 d. įvyko kuopos 
susirinkimas pas d. O. ‘Girnie- 
nę (iš priežasties stokos pini
gų kuopos ižde, susirinkimai 
yra laikomi pas nares stubo- 
se). Narių atsilankė 13. 
Kuopoje randasi 29 narės. Su
sirinkimo tvarkos vedėja d. H. 
žukienė atsivedė į šį susirin
kimą naują narę, d. Jk Kar- 
čauskienę ir taipgi. pranešė, 
jog turi ir kitą naują narę, d. 
A. Voicek. ’ Buvo balsuojama 
.centro viršininkės. •

Užuojautai dviejų kuopos, 
narių, kurios serga jau po virš 
2 mėnesiu, tai yra, dd. C. žo-

Solo “Eisiu Mamei Pasa
kysiu ;”

4. Duetas
Žmonės Man Jaunam Merge
lę;”

5. Dvi juokingos deklamaci
jos;

. 6. Solo “Oi Varge, Varge, 
Vargeli Mano;”

7. Banjo ir pianas;
8. Pianu “Volga Boatman;”

9. “Nusiginklavimo Konfe
rencija”—r-vaizdelis;

10. “Jono Laimė”—komedi
ja; ' .

11.. “Oi tu, Jie va Jievuže” 
-—jaunoHų žaidimas.

. Dar girdėjau, kad jaunuo
liai pašoks linksmus šokius.

Pradedant su 18 Lapkričio-Nov., 1928

KLASČIAUS-CLINTON PARK SVET.
Maspeth ir Betts Avenues z' Maspėth, N. 1

RENGIA LIETUVIŲ JAUNŲ VYRŲ DRAUGIJA

Bus visi pirmaeiliai profęsionališki “tymai”-grupės iš rytų

Visiem Patinkama JYluzika. įžanga 50c.
. Šokiai prasidės 7 valandą vakare

KELRODIS: -Važiuokite Grand St. karu iki Flushing 
Ave. ir Grand St., Maspethe.

nutarė pasiųsti joms po gurbą 
vaisių. Kadangi ižde pinigų 
visai mažai yra, tai visos na
rės suaukojo $6.40 ' pinigais 
del nupirkimo vaisių. Bizniš- 
kų parengimų komisija rapor
tavo, jog rengia maskų (kau
kių) balių lapkr. 23 d., Lietu
vių svetainėje. Parengimas 
bus bendrai su A.L.D.L.D. 20 
kuopa. Taipgi ir agitacijos 
komisija pranešė, jog rengiasi 
bendrai su A.L.D.L.D. 20 kuo
pa: prie prakalbų, kurios į* 
vyks lapkričio 18 d., Lietuvių 
Svetainėje, 7 vai. vakare. Kal
bės d. R. Mizara iš Brooklyn, 
N. Y. Prakalbos įvyks su 
koncertine programa.' Daly
vaus Aušros Choras su daino
mis. Dainuos solo Kazys Sa- 
vitskas, jam pianu akompa- 
nhęs d. H. Žukaitė. Taipgi d. 
d. H. Žukaitė ir. M. Čeponiūtė 
-skambiiife pianu duetą ir dek
lamuos jaunos mergaitės, Ele
na ir Lilijana Kahiinskaitės ir 
Girniūtė. šiame susirinkime 
d. d. H. Žukaitė ir B. Zmitrai- 
tė paskaitė po trumpą straips
nį apie sveikatą,' parašytą 
daktarų .Kaškiaučiaus ir Pet
riko; raštai imti iš Darb. Ka
lendoriaus 1926 metų.

Nutarta sekančiame susirin
kime imti diskusuoti klausk

Darb. Balse” 
Pirmas

Komunistų kandidatas į 
Queens ^pavieto pirmininkus, 
George Powers sako: viskas 
rodė, kad už komunistų kan
didatus tame paviete turėjo 
būt paduota bept apie 4,000, 
balsų; taČiaus demokratiški ir 
republikoniški rinkimų kont
roliuotojai vos tepriskaitė ko
munistams tiktai 508 balsus.

Demokratų kandidatas į 
Queens pavieto pirmininkus, 
B. M. Patten kreipiasi į aug- 
ščiausią vietinį teismą, reika
laudamas patikrint ir išnaujo 
perskaityt balsus; jis tvirtina, 
kacl republikonai nuo jo nuvo
gę apie 3,700 balsų; kuriuos 
priskajtę savo kandidatui G. 
U. Harvey’ui, ir tiktai per suk
tybes pastarasis tapęs išrink
tas.

Jeigu jau, kapitalistinės par
tijos viena nuo kitos šitaip va
gia ir suka'balsus, tai ko ir 
norėt, kad jos-teisingai elgtū- j 
si su balsais, paduodamais už Į 
komunistų kandidatus ?

KIEK NEWYORKIEcIAI 
TURĖS SUMOKĖT 
MOKESČIŲ z

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Sdvaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
rašČh] ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popiero.s 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__ $3; Pusei-------$1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Zivellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

JUOZAS KAVALIAUSKAS

v k

LIETUVIS GRĄBORIUS 
[R BALZAMUOTO JAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.-

TELEFONAI:

Bell__
Keystone

_ Oregon 5136
_ Main 0669

mus, paskirtus 
lavinimosi skyriuje, 
klausimas bus diskusuojamas 
apie “Bažnyčią ir Valstybę.” 
Sekantis susirinkimas bus me
tinis ir įvyks pas d. O. Mikala7 
jūnienę, 47 Hazel St., gruo
džio 2 d., 2 vai. po pietų. Po 
susirinkimui d. O. Girnienę 
pavaišins drauges arbata 
pyragais. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti į 
kantį susirinkimą, nes bus ren
kama kuopos valdyba atei
nantiems 6 mėnesiams.

\ Kuopos Narė.

New Yorko valdybos finan
sų ’komisija apskaito, kad 
miesto reikalams sekamiems 
metams reikėsią ne mažiau, 
kaip $538,928,697. Taigi, vi
dutiniai imant, prisieitų apie 
$100 išrinkt tiesioginiais bei 
netiesioginiais' mokesčiais iš 
kiekvieno Didžiojo New Yor
ko gyventojaus, didelio ir ma
žo. Kaipo vieną iš netiesiogi
nių mokesčių pavyzdžių, gali
ma imti namus. Savininkui 
miestas pakelia taksus, o savi-| 
ninkas, parsamdydamas savo 
namus kitiems, atsiima iš jų ir 
dargi su nuošimčiais'.

Lietuvaiti 
FOTOGRAFlSTE

Fotografuoju, Didinu Ir Nurnai la- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 9:30 ryte iki 
i po pietig

Margariėta Valinčiua
Room 82 Weitzencorn Bid’s.

* PUBLIC SQUARM 
Wilkes-Barre, Pa.

! 'VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir republikbnai 
—už savo partijij 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 Wm. Foster. Vienok vi
si supratlyyi 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 puikiai 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.

Todėl, draugai 
darbininkai ir i 
p r o g /r e s y- į 
viski biznieriai, i 
ne tik Brookly
ne, bet ir kituose 
miestuose 
sur
R e s t a u r a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir storuose

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 1 
išdirbinių karus į trumpą lail^ą. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases. , ./
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

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

“Mokykla su Reputacija1

Telephone, Stagg 8326
9745

i
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John^ Naujokas
bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystes draugų cigarų viršmjnetais 
vardais, tik pakeliant pirštą, zo gau- I 
site cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- j' 
siunčiame ant .pareikalavimo visur į ' 
kitus miestus biznieriams ir priva- j 
tiškiems- žmonėms, daug ar. mažai,

MARCY BATUS

MOTERIMS
Panedeliais

Dieną ir naktį
\ Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais
Nacidnalis Organizacinis 

Komitetasx (kurio • pirminin
kas yra Louis Hyman, o sekr. 

'Rose Wortis) šaukia visuotiną 
suvažiąvimą atstovų nuo mo
teriškų drabužių darbininkų 
lokalų. Tai bus suvažiavimas 
naujosios unijos ir įvyks New 
Yorke,, prasidedamas gruodžio 
29 d. ir užsibaigdama^ sau
sio 1 d. Suvažiavimas taipgi 
tarnaus, kaipo žingsnis linkui 
sujungimo visų siuvimo pramo
nės darbininkų į vieną galin
gą uniją, amalgamacijos pa
grindais.

Kailiasiuvių Unija (vado
vaujamoji kairiųjų) prisiuntė 
savo pareiškimą, kad dedasi į 
vieną organizaciją su moteriš
kų. drabužiu siuvėjais, klok- 
meikeriaiš.

Per paskutinius dvejus me
tus sdcialistinė Sigmano- 
Sęhlesingerio šaika su savo 
samdytais ’ mušeikomis ir po
licija šėlo prieš kovojančius 
klokmeikertų unijos narius ir 
ėjo išvien - su samdytojais 
prieš darbininkus. Su tokia 
savo Taktika privedė prie to, 
kad iš unijos.sąlygų beveik np 
liko nei pėdsako; darbininkai, 
todėl, paskutiniu laiku buvo 
priversti dirbt taip, kaip kad 
dirbama vadinamo.se “prakai- 
tiriėse” (sweat) dirbtuvėse. 
Bet užtat tokie lyderiai, kaip 
Sigma,nas ir Schlesiil^eris, 
p-rąrado savo papėdę organi
zuotuose moteriškų drabužių 
darbininkuose; eiliniai unijos 
nariai prieš juos griežtai nusi
statę.

Naujoj organizuojamoj vi
sų siuvimo “darbų unijoj nariai 
bus vieninteliai savo organiza
cijos', valdovai; visi turės ly
gias teises," nepaisant politinių 
bei religinių pažiūrų skirtumo. 
KĮokmeikeriai ir 
Dte^mfiikeriai Nutarė 
Streikuot

New Yorko klėkmeikepai ir 
dresmeikeriai savo masiniame 
mitinge Cooper Union svetai
nėje nusitarė ejt į . visuotiną 
streiką pačioje pradžioje se
kamo darbų, sezono, kad 'at
griebt bent tas sąlygas, kurias 
bosai buVo atėmę 
sau talkininkus

tuęędaipi 
socialistinius

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

PIANO SOLO
Qontaining a choice 

collection of the most 
popular Lithuanian 
pieces * * * * * *

LITHUANIAN.
DANCE FOLIO

VTTAK-ELSNIC CO.
4639 So, Ashland Ave.

' CHICAGO, ILL. <

:aiui esant, jis bus jū- 
geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

Ka^, yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
! URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčao) 
jokių šalčių nebijo. Už 7h centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS • . 
t (25 centai už skrynutę)

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegaiinia gaut >as 
F. URBONAS

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

ANTRA APTIEK A: •
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L/ N. Y.

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
ĮSI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
----------------------------------ORDER BLANK j________________________

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

Vardas
No___ _
Miestas
Miestas

_ gt. ir Ava.
State. -
State—

S I O S MADOS

RUSIŠKA TURKIŠKA

Programoj dalyvauja Lyros Choras, Lietuvių Operetės 
Chorąą, L, Vyčių Choras iš Maspetho, p-lė M. česnavl- 
čiūtė, K Hoffmanas, p-lė M. žemaite, F. Karsoka/j, pasi- 

vžymejęs smuikininkas; Kanklių Kvartetas, McNally ir 
Harrigan populeriški šokikai, šokiams muzika po va
dovyste Roy Conway.
Kuomet šitokis’ įvairumas dalyvąujn. programos išpildyme, 
tai .negali būti jokio’s abejonės, 'kad koncertas bus puikus,. 
Prašomi visi vietos ir iš apielinkės lietuviai kuo skaitliu-, 

. giausiai atšilAnkyti j šį puikų koncertą ir. balių, kuris 
rengiamas labai' ^prakilniam tikslui—įkūrimui. Lietiiyių 
Auditorijos Maspethe. • y-7.

Kviečia; MASfflTHO L. AUDITORIJOS BENDROVE.

CVTDA! '- Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki Fr.nin
LAIllnl Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c UCHIŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeri®
Naoįal perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12-tu$ 
valandos dieną per visą 
_ naktį 
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panedeliais ir .
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei iššiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garb/vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu, garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE,/ BROOKLYN,' N. Y. 
Telefonas: Pulaski l(wO

vadinamo.se


Puslapis Šeitas

REIKALAVIMAI

VIETOS ŽINIOS

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

NETIKSLI KRITIKA

PHILADELPHIA

LIETUVIS

Telephone, Stagg 4409
1928

RADZEVIČIUS

(Undertaker)

apkepinimas

Komitetas
416PRANEŠIMAI IŠ KITUR

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

IŠRANDA VOJIMAI

107 UNION AVENUE

PAJIEŠKOJIMAI
MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

tuo
J. IR O. VAIGINIS

KUNDROTO , TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
kanitorias

PARDAVIMAI

ir darbinin- 
Darbininkų

judėji 
Sange

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

200 DALYVAVO 
MOTERIŠKOSE 
PASKAITOSE

VISOS MERGINOS, 
SKAITYKITE ŠITĄ.

Rengėjai.
(272-273)

PLĖŠIA KRAUTUVES 
PAEILIUI

ORLAIVIS SU 
VĖDUOJANČIAIS 
SPARNAIS

10.000 DAKTARU 
PRITARIA GIMDYMO 
KONTROLEI

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

PAŠTININKAS APSIVOGĖ 
PO 26 METŲ

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

KRAUTUVNINKAI TYČIA 
LEIDŽIA PLĖŠIKAMS 
APIPLĖŠT KRAUTUVES

raketomis 
būtuj 
my-

Sekretorius.
(273-274)

kompanijų, 
matydamos 
apiplėšimų 

kelia 
“insi-

GalinM daryti puikų pragy- 
Vieta apgyventa lietuviais, 

‘ ‘ į tautomis.
Cęr 3rd 

,27^3

kaip kad 
atranda,—perdaug ne

saldžių gardumynų, 
tinka patarimas, “ge- 
užsirūkyk LUCKY 

, kuomet tiktai užeina 
Klebinančių saldūmy-i

PAREMKITE TARPTAUTINI 
DARBININKŲ APSIGYNIMĄ

Drau
sti ba- 
Lafa- 

vakare. 
šį. pui- 

Už įvairiausius1 kostiumus 
dvi auksi- 

Įžanga 35c

Grabonus - 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.

pavieto prokuroras 
attorney) Dodd at- 
kad tūli biznieriai 
apdraudžia (inšiūri-

Naujas būdas 
PRIRINKIMUI AKINIŲ

svorio (vogos),.
Perdaug yra valgoma riebi 

nančių saldumynų 
moterys 
binančių 
Todėl ir 
riau 
STRIKE 
geismas

Mūsų 
kyla. 1 
jaunutį mūsų meną 
tama, daugiau 
pimų, ' išsišokimų 
jaunystės dienose 
mūšų mene 
ir meno kritikai jauni, 
kai kada suklumpame

DIDŽIOJO NEW YORKO 
□ARB. ORGANIZACIJŲ 
PILD. KOM. NARIAM.

“Jūs negalite tinkamai šokti, 
jeigu nesate laibas žmogus. Už
sirūkykite lucky Strike 
kiekvieną sykį, kuomet tik jums 
užeina pageidavimas saldainių 
bei saldžių pyragaičių,” pataria 
George White, įžymus teatrinių 
veikalų statytojas.

Kiekviena moteriškė, kuri bi
josi nutukimo, yra sušidomė- 
jus, kaip galima būtų naujovi- 
niais išmintingais būdais palai- 
ky| savo figūrą laibą ir madin-

Antradienyj įvyko sėkmin
gos paskaitos, surengtos 
brooklyniškės Darbininkių Su
sivienijimo kuopos. Susirinko 
pora šimtų moterų ir merginų; 
vyrai nebuvo leidžiami. Skai
tyta Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
paskaita artimiausiais mote
rims ir motinoms klausimais. 
Pats Dr. Kaškiaučius negalėjo 
pribūt. Jo parašytą paskaitą 
skaitė drg. Klučinienė. Drg>, 
Petrikienė pasakė labai įdo
mią, gyvą prakalbėlę. Abel- 
nai publika pasitenkino, ir nu
balsavo, kad ir daugiau būtų 
rengiama tokių apšvietos va
karų specialiai vienoms mote
riškėms.

Rytoj bus plačiau paduota 
žinia apie tas paskaitas.

Rep.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY 
Mokiname Piano, Balso

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

A.L.D.L.D. 185 KP 
NARIAMS

IR MALI0RIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
I visokius paveik- 
I sius įvairiomis 
| spalvomis. At- 
1 naujina senus ir 
ikrajavus, ir su
daro su ’ ameri
koniškais.

gerai ir pigiai

L. Bernice Šahniūtė
Vadove

411 EvergreenAvenue 
, (Gates, Ave. Stotis) 

’ BROOKLYN, N. Y.

Louis Close, ridžvūdietis, 
pašto tarnautojas per 25 m. 
teisingai ėjo savo pareigas, ir 
tik paskutiniu laiku iškraustė 
ninigus iš kėlių siunčiamų laiš
kų. Tapo ’nuteistas vieniems 
metams, ir dienai į federalį 
Atlantos kalėjimą.

Komiteto posėdis įvyks se
kamą su batą (Nov. 17 d.,) 3 
vai. po pietų, “Laisvės” svetai
nėje. Tame posėdyje bus kal
bama apie prakalbų ruošimą 
ir apie mūsų parengimą 25 d. 
lapkričio. Visus kitus dalykus 
į šalį, o į susirinkimą.

Pirm. Matulis.

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

Tatai padaro
Apkepinimas išdirba ir pageri
na kvapsnį puikiausių pasaulyje 
tabakų. Dar vienas gerumas to 
pagarsėjusio apkepinimd (“toas
ting”) proceso — LUCKY 
STRIKE — numalšiną pageida
vimą tokių dalykų, kurie jus ve
da prie riebumo, bet nepakenkia 
normaliam apetitui prie sveikų 
valgių! štai kodėl LUCKIES 
yra geri rūkymui. Apkepinimas 
padaro LUCKY STRIKE svei
ku cigąretu jums rūkyti.

Daugelis vyrį, kurie rūpes
tingai prižiūri savo sveikatą, tą 
tiesą surado jau daug metų. Jie 
žino, jog LUCKIES neužkerta 
kvėpavimo neigi sutramdo abėl- 
nąjį jų kūno stiprumą—tatai 
pabrėžtinai paliudijo žymieji 
atletai; jog tai tiesa. Jię žino, 
jog 20,679 daktarai pareiškė; 
kad LUtKIES mažiau teerzina 
gerklę, negu kiti cigaretai.

Jūs niekad nepasigesite sal
dainių nei saldžių pyragaičių; 
nei riebinančių gardesiavimų 
tarp reguliarių valgių, jeigu 
užsirūkysite LUCKY. Nagi, iš
bandykite.

Ketverge, 15 d. lapkričio, 
įvyks A.L.D.L.D. 185 kuopos 
mėnesinis susirinkimas, svetai
nėj 218 Van Sicklen Avė., 
East New Yorke. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai at
silankykite, nes jau gausite 
naujai išleistą knygą “Argen
tina.” Antras dalykas, mes 
turime daug darbo, nes reikės 
sutvarkyti dalykus mūsų ren
giamo perstatymo, kuris įvyks 
2 d. gruodžio. Jeigu turėsi
me laiko, tai po susirinkimo 
bus įdomi paskaita temoje 
“Išsigimimas.”

Pasistengkite atsivesti ir 
naujų narių prie kuopos prisi
rašyti arba ir šiaip pasiklau
syti mūsų susirinkimo ir pa
skaitos.

Įpėdiniai Juozo Berndto gali įgyti 
savo teises pri,e jo turto, susirašant 
su žemiau pasirašiusiu.

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

Yra žinoina, kad jis paliko sūnų 
ir dukterį. 1 < '

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

i ' . 270-79

REIKALINGAS' partneris į Lunch 
Room biznį, kuris galėtų įnešti 

$100. Jeigu norėtų/ tai galima at
pirkti, parduosiu pigiai, nes aš turiu 
du bizniu, tai negaliu prižiūrėti.— 
V. Pivoriūnas, 721 Vernon Boule
vard, prie Broadway, Astoria, L. I.

(274-273)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių Sekcijos 9 kuopos susi
rinkimas bus panedėlyj, 19 lapkri
čio, naujoj vietoj, Kliubo name, 1011 
Fairmount Ave. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi nariai ateikit, turim 
svarbių reikalų. Taipgi yra blankos 
centro viršininkų balsavimui. Kurie 
turite paėmę blankas, malonėkit su
grąžinti.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnoze *r 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Prirk ir I>exington Avenues 

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

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D., L.D.S.A. ir D. Partijos 

nariams pranešame, kad bendras vi
sų narių susirinkimas bus pėtnyčioj, 
16’ lapkričio, d. Miliausko kamba
riuose, 118 Walnut St., 7:30 vai. va
kare. Visi tų kuopų nariai atsilan
kykite, turime svarbių reikalų. Taip
gi turėsime nors sykį užbaigti A. Ž. 
V. Draugijėlės klausimą.

1 Komisija.
(273-274)

i •gavusi 
paklausi- 

nuo vedusiu žmonių ir 
besirengiančių apsivesti, 
apsisaugot nuo netiks- 
kūdikiu gimdymo arba 
sumažint nepageidauja- 

gimimu skaičių. New

REIKALINGA ant stalų patarnauto
ja lietuvių restaurante. Patyrimo 

nereikalinga. Jei rasis norinčių pa
tapti partrieriu-pusininku su manim, 
nariai priimsiu, lies vienam sunku 
apsidirbti.—840 Grand St.,- Brooklyn, 
N.Y.

Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas. . .. . .
gydančią žolę arba vaistą, tegu] tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

\ Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Rojfnrd Avenue 
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
Phone, Greenpoint 2017, 2860-1814

Darbą atseku
Kreipkitės šiuo adresu:

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

WILKES-BARRE, PA.
Visus lietuvius darbininkus kviečia

me atsilankyti į mokyklą nėdėlioj 
18 lapkričio, 
St., 10 vai. 
tik prasideda 
marksizmą 
rašybo 
kyti iš

riuose, 69 S. Park St 
vakare

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENT1STAS 

X-Spinduliu Diagnoza / 
(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 sęk- 
madieniais tik sulyg sutarties.

Triangle 1450

FOTOGRAFAS

SHENANDOAH, PA.
i /

A.L.D.L.D. 17 kuopa rengia drau
gišką vakarienę, subatoj, 17 d. lap
kričio, 7;30 vai. vakare, savuose 
kambariuose. Tikietus išanksto ga
lima gauti pas rengimo komisijos 
narius—K. Navarą ir S. Garbačaus-

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas, tai nepartinė darbi
ninkų organizacija gynimui 
darbininkų ir darbininkų vei
kėjų, patekusių į kapitalisti
nės valdžios nagus del kovos 
už darbininkų reikalus: už 
vadovavimą streikų, už orga
nizavimą darbininkų, už mo
kinimą darbininkų, kaip pasi- 
liuosuoti iš alginės vergijos.

Kur tik darbininkų klasės 
kovotojams pagelba reikalin
ga, ten su pagelba ateina 
Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas. , /

Ta organizacija gina suareš
tuotus streikierius. šelpia ka
lėjimuose uždarytus darbinių- 
kų kovotojus ir jų šeimynas.

Tos organizacijos vietinė, 17 
kuopa rengia šį šeštadienį (su
batoj) parengimą,, “Laisvės” 
svetainėj, ši kuopa vienam iš 
kalinių siunčia kas mėnuo po 
$5 ir abelnai prisideda prie 
šelpimo ir gynimo darbininkų 
klasės kovotojų.

Visi ir visos kviečiami ne 
tik ateiti į jos parengimą, bet 
taipgi prisidėti prie tos kuo
pos. Mokestis maža 
centų į mėnesį.

Visi darbininkai 
kės, budavokime 
Apsigynimą.

Vienas

f Br'ooklvnietis
George White stato tdki orlai
vi, kuris ’ sparnais ' vėduotų, 
nanašiai kaip paukštis^ Sun
kiausias ^dalykas ta? esą išju
dint snarnus. reikiant tokiam 
orlaiviui nakilti. Kapitonas 
White sako, kad ūma? spar
nus galima bus išjudint su pa- 
o-elba eksploduoj^nčiu raketų. 
Kad įrodyt tą s£vo teorija, i is 
darė bandvmus -didelėj Velo
dromo daržinėj, bet tie bandy
mai buvo su motoriniais dvi
račiais. Išima iš dviračio mo
torą: jo vieton ideda raketas 
i tam tikras dūdas: padega 
raketas; \ios eksploduočĮamos, 
savo sprogstamąja pajėgia 
smarkiai spiria i orą, ir tuo 
būdu dviratis ūmai, pašoka 
bėgt nirmyn. padarydamas 
17 mylių* greitumą į valanda: 
bet smalkesnėmis 
užtaisius,; galima, pir<di. , 
n ad i dint ‘snjarturha jkį 40* 
Bu j vlanda. Toliau iiš dary
siąs tiesinantis. bandvmus si: 
savo naukštišku orlaiviu ir ra
ketomis. I ! ’ '

Lietuvių Darbininkų Prbgresyvis 
Kliubas rengia linksmą vakarėlį ne- 
dėlioj, 18 lapkričio, Kliubo kamba- 

Pradžia 7 vai. 
Kviečiame visus atsilanky- 

Rengėjai.
- • • ' ’ ; < : » (273-274)

Gimdymo kontrolės 
mo vadovė Margaret 
rienė sako, kad per paskuti 
nius dvylika metų 
milioną laišku si 
mais 
nuo 
kaip 
lauš 
kaip 
mų 
Yorke gimdymo kontrolės kli
nika yra davusi tais klausi
mais patarimų dešimčiai tūks
tančių asmenų. Panašių klini
kų Amerikoie esą • jau 22; 
daugiau kain 10,000 daktarų 
pritaria gimdymo kontrolės ju
dėjimui. Būsią daroma naujų 
bandymu, kad išleist įstaty
mus, sulig kurių' daktarai ga
lėtu duot legaliai patarimus 
apie gimdymo kontroliavimą. 
Dabar daktarai yra baudžiami 
už panašius patarimus 1 arba 
tuo tikslu duodamus vaistus.

po No. 206 S. Main 
ryte. Pamokų sezonas 

Pradėsime studijuoti 
ir lavinsimės lietuvių 

Tat nepamirškite atsilan- 
visos apielinkės.

Komisija
(273-274)

PATERSON, N. J.
* Lietuvos . Sūnų ir Dukterų 

gystė rengia maskaradų balių 
toj, 17 lapkričio, svetainėj 62 
yette St. Pradžia 7-tą vai 
Kviečiame visus atsilank; 
kų balių 
bus duodama 3 dovanos 
nes ir viena sidabrinė, 
ypatai.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

L.D.S.A. 5-tas Rajonas rengia di
delį balių su “Fishing. Line” subatoj, 
17 lapkričio, Lietuvių Tautiškoj sve
tainėj, 928 E. Moyamensing Avė. 
Pradžia 7-tą vai. Vakare. Kviečiame 
visus atsilankyti ir- paremti mūsų 
organizaciją. Ant rytojaus, toj pa; 
čiqj svetainėj, bus laikoma L.D.S.A. 
5-to Rajono konferencija. Pradžia 
11 vai. ryte. Visos Relegates daly
vauki t.

5-to Rajono Organizatore.,
(272-274

Tokia 
užgavo 

Lilija 
kad ta dainelė 

ašyta žydų įžeidimui, 
ją pasirinko tik, kaipo

Iš LIETUVOS .ĮIEŠKO GIMINIŲ
Pajieškau giminių Adomo ir Vik

torijos Markauskų, kurie išvažiavo 
Amerikon prieš karą ir gyveno Chi- 
cagoj po adresu 2950 Pershing Road. 
Meldžiam jų atsišaukti.—Adomas ir 
Elena Lapenai iš Biržų miesto.

(272-273)
—PRANEŠIMAS

JUOZAS BERNOTAS yra miręs.

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

Lorimer St., salia aptiekos.
Kings 

(district 
randa, 
brangiai 
na) savo krautuves, o paskui 
tos krautuvės būna apiplėšia
mos; savininkai tuomet išsiko- 
lektuoja iš apdraudos kompa
nijų tikrus ir netikrus savo 
nuostolius. Yra nuožiūra, 
kad savininkai vis tankiau pa
tys susitaria su plėšikais, kad 
tuo būdu gaut lengvų pinigų 
iŠ apdraudos 
Kompanijos gi, 
nuolat augantį 
skaičių, vis augštyn 
krautuvninkams kainas 
Šiflrinimo.” Vyriausybė ketina 
daryt nuodugnių tyrinėjimų 
kas link taip žulikaujančių 
biznierių.

A.L.D.L.D. 17 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvykš sekmadienį, 18 • d. 
lapkričio, 10 vai. ryte, savuose kam
bariuose. Visi nariai prihūkit ir at
siimkit knygas, kurios yra prisiųs
tos. Taipgi atsįveskit naujų narių 
prirašyti prie kuopos.

S. Garbačauskas, Raštininkas.
< ; > I I (273-274)

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

, > Kaina prieinama 7i
J. Baltrukevičius 

508. Grand SU Brooklyn, N. Y.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso pIokščiuHų 
Šalmėčių 
šalavijų •
Seneso Japellų 
šafronų 
Trijų dęyynerių 
Tratikžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų .• 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 

kalboj apie kokią lietuvišką

PARSIDUODA lietuviškos užeigos 
• fornišhis: stalai, kėdės, seifas,’ įce 
box ir .t. t. Viskas bus išparduota 
November’ 15, 3-čią vai. 'po pietų, 
bet galima'pirmiau atsilankyti ir įsi
gyti gerų daiktų. Kreipkitės po No. 
474 Grąnd St., Jersey City, N .Ji 

(272-278) 
------ ---------------- —---- —‘:----  

PARSIDUODA restoranas, prie lai
vų stoties, geras biznis^ Taipgi

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

Trys piktadariai, apiplėšę 
Roulstono ir James Butlerio 
grosernės ant Fifth Ave., 
Brooklyne, pradėjo darbuotis 
netoli esančioj antroj Roulsto
no grosernėj. Juos čia užklu
po policmanas G. B. Wilson. 
Vienas iš bėgančių plėšikui ke
lis syk šovė ir sužeidė polic- 
maną, bet nepavojingai. Pa
šautasis greit būsiąs vėl svei
kas. Piktadariai pabėgo; bet 
policmanas atsimena, kaip at
rodė jo Šovikas; jis pridavė 
policijos stotims aprašymą to 
bandito išžiūros; sulig 
banditas ir bus gaudoma

[‘visokios mOsų vientaučių''vartojamos; žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
! vaistai. Mūsų: žmonės taip pigiais'; naminiais vaistais gydo beveik 
[ kiekvieną ligą. - Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
! geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
;-«tUviŠI|iį žolių, škkrių4 ir kitokių Žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žfemialr paiduotUę. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau,
Apynių 
Aviečių uogm # 
Ahižių seki ūkių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Cobrių 
CyšČių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devimnečių durnropių 
Džiugelių

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

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

Prirenkant akinius, iki šiol 
būdavo stiklai taikomi prie 
vienos ir. kitos akies atskirai. 
Dr. Skeffingtonas, kalbėdamas 
Amerikos Optometrijos Aka
demijai New Yorke, pareiškė, 
kad toks akinių pririnkimo bū
das esąs netikras ir klaidinga^, 
nes žmogaus akys veikia syr- 
kiu, išvieno. Jis pranešė apie 
naują padarytą išradimą, su 
kurio pagelba abiem akim pri
renkama akiniai vienu ir tuo 
pačiu kartu, ir šiaip prirenka
mi akiniai tikriau pataisą na- 
turalio regėjimo trūkumus.

darbininkiškas menas 
Ir labai svarbu auklėti

Suprah- 
klaidų, nukry- 

pa d aroma 
Taip ir 

•mūsų menininkai 
Visi 
Tad 

išvada bus ta, kad visi turime 
vengti klaidų.

Reporteris X., aprašydamas 
“Ufos” vakarėlį, ne visai tiks
liai kritikavo Lilijos Kavaliau- 
>kiūtės dainuotą dainelę apie 
“žydelį.” Reporteris pasakė, 

Ikad tą dainą nereikia dainuot, 
‘ir net į gurbą numest.
kritika peraštri. Ji 
jauną menininkę L. K 
visai nemanė 
tiksliai 
Jinai 
komišką ir skonio motyvu va
duodamas}.

Taip pat Lilija sutinka ją 
daugiau nedainuoti. Bet to
kia kritika reikalinga pada
ryt. žinoma, tarp savų meni
ninkų, asmeniškai. Laikrašty
je reikalinga duoti kritika 
abelnai visų dainų, bet ne tuo
met, kada dainininkė ar dai
nininkas dainuoja. Tuo būdu 
būtų neužgauti mūsų meninin
kai ir dainos iškritikuotos. 
Taip pat natys menininkai ma
tytu. kokias dainas pasirinkti.

Mes turime auklėti meną, 
traukti jaunus . menininkus 
darban. Su kritika būkime 
taip atsargūs, kad hėhtštum- 
tume jaunus menininkus ir ne- 
atimtume jiems energiją.

V. Bovinas.

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dab.ar bus 

.už $5.00
ANTHONY MOLLYN

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

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų > 
Kmynų / 
Liepos Žiedų 
Lisnikų 
Metelių . 
Medetkų ‘ 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių 
žinodamas savo prigimtoj

LAWRENCE, MASS.
A.L.D.L.D. 37 kp. mėrtestyiisi Susi

rinkimas įvyks nėdėlioj, iNJvember 18 
d., 7 vai; Vikarą, Lietuvių U. Kliu
bo kambaryj, • 41 Berkeley St., Drau- 
gės-ai,. stengkitės visi būti šiame .su
sirinkime, neš daug turime svarbių 
tairimų ,taipgi balsavimo- C. K. blan-i 
kas. Jau yra prisiųstos naujos kny
gos “Argentina ir Ten Gyvenanti 
Lietuviai.” Ir yra kviečiama naujų 
narių ateiti prisirašyti prie šios 
draugijos, o knygų turėsite iki va
liai ,tik reikia netingėti skaityti.

Sekr. M. S.
1 , , ; (272-274)

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium r

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus nėdėlioj, 18 lapkri
čio, L A. S. svetainėj, 24 ir Michi
gan Ave. Pradžid 10-tą vai. ryte. 
Draugai ir draugės, ateikite i šį su
sirinkimą, yra svarbių1 reikalų aptar
ti. Yra atėjus nauja knyga, kurią 
galėsit gauti. Tai šiemet bus jau 
trečia knyga. ’ Todėl mūsų privalu
mas pasidarbuoti, atsivesti naujų nat
rių prirašyti į kuopą, kad ir ateity 
mūsų darbas-, eitų ./pirmyn.

Sekr. V. J. Geraltauskas.
,(272-274)

DKI'ROIT, MICH.
Teatras, Dainos, šokiai

Nedėliojo, November 18 d.
m., bus Detroito žiediečių-jaunuolių 
teatras , su ^koncertine progarama ir 
šokiais, I. A. S. didžiojoj svetainėj, 
24th St. ir Micihigan Avė. Pradžia 
6:30 vai. vakare, ne vėliau)!—Bus 
perstatyta du veikalėliai: “Nusigink
lavimo konferencija,’’ ir “Jono Lai
mė.” Lošime dalyvauja Amerika, 
Francija, Anglija, Italija, Japonija, 
Šveicarija, Lenkija ir fašistine Lietu
va, jf. y., “Voldemaras” su “Pilsud
skiu.” Apart to, bus daug muzikos 
ir dainų. Paskui angliški ir lietu
viški šokiai prie geros muzikos. 
Įžanga tik 50c, vaikams dykai. Vi
sos ir visi nepraleiskite progos, nes 
retai kada būna tokie parengimai, ir 
užtikrinam, kad visi bus užganėdinti.

A. ž. V. D. Komisija.
(272-274)

Pranešimas
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop

PASIRANDAV.OJA puikus kamba
rys. Yra elektra ir kiti paranka

mai., Matyti galima nuo 5 iki 8 vai. 
vakare. Atsišaukit po No.> 47 
Scholes St., kanapas Lorimer St'., vie
nais tropais, Brooklyn, N. Y.

(273-274)

PARSIDUODA grosernė ir delikate- 
sen už pigią kainą. Atsišaukit po 

No. 459 Reap St., Brooklyn, NL Y.
■■ , / (271-276)

PARSIDUODA minkštų gėrimų biz
nis. C ” *■

venimą. ' , ......
rusais ik kitoąniš ateivių 
Atsišaukite: 75.6—25fh St, 
Ave., Brooklyn, N. Y.

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS 
65-23 Gran0 Avenue

MASPETH; N. Y. ‘




