
Pirmas Lietuvių Darbi
Pastarųjų dienų daviniai ro

do, kad S. Reikauskas jokiu bū
du nenori pasiduoti D. Zdaniu- 
tei. Bet pastaroji irgi darbuo
jasi, kad pasilaikyti pirmoj vie
toj. G. Shimaitis atsistojo ša
lia Bendro Komiteto. Išrodo, 
kad jis tuojaus pralenks, nes 
philadelphiečiai pastaromis die
nomis lyg ir apsnūdo. Sukrus- 
kit, draugai, nes jums bus ne
garbinga, jeigu Shimaitis jus 
pralenks. Juk jūsų dirva daug 

•platesnė ir dirbate keli. Nors 
vėlokai, bet Detroito draugai 
parodė, kad jie moka dirbti. Jų 
spėkos nebuvo išpradžios su
jungtos, tat ir vajininko nesi
mato su didele skaitytojų skait
line. Bet paėmus jų pasidar
bavimo pasekmes bendrai, taiįga.— čia Veterinarijos In- 
DeUoitas pralenkė^PhiladelphiąigtitHte profesorius N. P. 
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Sovietų Mokslininkas Išrado 
Gyvumo Priduodančius 

Vaistus
KAZAN, Sovietų Sąjun-

S. L. A. Ponai Paskyrė Adv. Gugį Iždinio 
ku, Atmesdami Gerdauską, Kuriam Ta 
Vieta Priklauso Sulig Konstitucijos!

Traukinys Perpjovė per Pusę 
Vežimą, Neužmušė nei Arklio 

Nei Žmonių

I
| Darbininkai Visų Salių, 

VienykitėsI Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re- 

I težins, o IšlaimČsit , 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

RYKLES DRASKĖ PLAUKIOJANČIUS -1 
GYVUS IR NEGYVUS ŽMONES

ir Clevelandą. Ir jeigu jie dar 
padirbės iki pat pabaigai va
jaus, kaip kad pastaromis die
nomis dirbo, tai jų triūsas dė
lei “Laisvės” duos labai džiugi
nančių sėkmių. Tiesa, Cleve- 
landas pastaromis dienomis ir 
gi parodė šiokio-tokio atgijimo. 
Bet to neužtenka. Turite, drau
gai, biskį daugiau energijos pa
naudoti, kad nors pabaigoj va
jaus būtų galima pasakyti, kad 
su pasiryžimu ir energija dir
bote delei dienraščio “Laisvės”.

Kaslink Worcesterio, tai tur
būt bus teisingas Shimaičio pa
sakymas, kad tokių konkurentų 
jis ^nebijąs, nes žinąs, kad jie 
gali pakalbėti, bet darbu var
giai galės pasirodyti. Taip sa
kė tada, kad d. J. Bakšys pra
nešė, kad Worcesteris pralenks 
netik Montello su Shimaičiu 
priešakyj, bet ir kitus miestus. 
Pasirodė, kad netik Shimaičiui 
baimės nepadarė, bet ir abelnai 
jokio darbštumo neparodė. Dir
ba tik J. Bakšys, bet kiti drau
gai rodo visišką apsileidimą. 
Mes visada turėjome gerą nuo
monę apie worcesteriecius, tat 
ir dabar manome, kad jie dar 
pasidarbuos.

štai kaip dabar stovi vajinin- 
kai :

Tušnovas išrado 
vaistus, kurie tu 
prastą galią pridavime gy
vumo žmogaus ir gyvulio 
organizmams.

Įleidus tų vaistų (jie va
dinami “Gistolizat) į kar
vės organizmą, ka^vė išduo
da pieno nuo 30 iki 50 nuo
šimčių daugiau; ožkos iš
duoda iki 80 nuošimčių pie
no daugiau. Įleidus viš
toms, jos gali daugiau kiau
šinių padėti.

Tik su vienu žmogum bu
vo daroma bandymas. Tie 
vaistai buvo įleisti 80 me
tų amžiaus seniui. Jo atsi
laikymas prieš nuovargį 
žymiai sutvirtėjo, sako pro
fesorius Tušnovas.

Sakoma, kad tūli Ameri
konai kvietė prof. Tušno- 
vą vykti į Ameriką ir to- 
liaus daryti bandymus, bet 
jis atsisakė.

Bagočius Sakė Gerdauskui, K ad Dabar Nebūty Jam “Tro- 
belio” Gauti Iždininko Vietą, Jeigu Nebūty Kandidatavęs 

Ant Progresyvią Tikieto
Šiomis dienomis

Šiomis dienomis

D. Zdaniutė 831/2
Wilkes-Barre, Pa.

S. Reikauskas 
Shenandoah, Pa.

61

Bendras Komitetas
Philadelphia, Pa.

391/2

Geo. Shimaitis
Montello, Mass.

39

P. Namikas 17
Waterbury, Conn.

S. Petchulis
Minersville, Pa.

14

J. Gabužis
Binghamton, N. Y.

H Už

A. Buividas
Dorchester, Mass.

11

J. šimutis ir J. Egeris 
Nashua, N. H.

10

M. E. Custer 
, Cleveland, Ohio.

9

A. Kaspariutė 
Wilkes-Barre, Pa.

9

S. Petkienė
Great Neck, N. Y.

8U2

A. Misevičius . ' 8
Detroit, Mich. •

U. Daržinskienė
Detroit, Mich.

'■ 8

M. švegždienė 
Easton, \Pa.

8

M. Bacevičienė
Detroit, Mięh.

71/2

K. Joneliunas 
‘ Akron, Ohio.

7%.

J. J. Bakšys
Worcester, ’Mass.'

K. TerzienČ L . • 
Detroit, Mich. ' ■

; :7 1
A. ir J. K. Navalinskai 

Forest City, Pa.
f ! 7

L. Lasky 
Zeigler, Ill.

61^

A. Demskienė
Detroit, Mich.

5!/ž

J. Grybas
Norwood, Mass.

5/2

J. Jakštys '
Detroit, Mich.

5

V. Račkauskas 
Detroit, Mich.

5

J. D. Sliekas 
Pittsburgh, Pa.

5

Sovietai Perka Radio 
Aparatus iš Amerikos
LENINGRADAS. — So

vietų žinių agentūra Tass 
praneša, kad Sovietų Radio 
Trustas pasirašė kontraktą 
su Amerikos Radio Korpo
racija del nupirkimo radio 
įtaisų už 1,200,000 rublių 
(apie $600,000).

Laivas Vestris Buvo Susi
kūlęs su Kitu Laivu

New York. — Jungtinių 
Valstijų prokuroras Tuttle, 
tyrinėdamas laivo Vestris 
nelaimės priežastį, penkta
dienį sužinojo, kad tas lai
vas susikūlė su kitu laivu 
šiame porte keturiomis die
nomis pirma išplaukimo; 
kad išgelbėtas laivo Vestris 
vyriausias oficierius kur tai 
dingęs iš viešbučio čia.

Kelis kartus bandęs už
ginčyti kapitonas Heasley, 
Lamport ir Holt kompani
jos užvaizdos pagelbininkas, 
pagalios pripažino, kad Ves
tris susikūlė su graikų lai
vu Santa Luisa, bet nei vie
nas jų fiebuvęs sugadintas; 
tik jų šonų maliava buvus 
nubraukta. Kuri Vestris 
pusė susikūlė, nesužinota.

Aprokuojama, kad Ves
tris nuskendimas padarė 
nuostolių iki $44)90,000.

SCRANTONIEČIŲ DOME!

Svarbios Prakalbos

prisiuntė 
naujų skaitytojų šie draugai:

V. Kralikauskas, Lawrence, 
Mass., J. C. Mitchell, Los An
geles, Cal., D. Petrauskas, Cle
veland? Ohio, K. . Kubilius, 
Scranton, Pa., A. Jatužienė, Ri
verside, N. J., • S. Janulis, J. 
Kvedaras, Miners Mills, Pa., V. 
Staugaitis^ Hartford, Qonm, C. 
Kairis, Chicago, Ill., G. Yoki- 
mas, Moosup, Conn., A. Norei-

šį šeštadienį, t 17 dieną 
lApkričio, 7 vai. vakaro, 
įvyks labai svarbios pra
kalbos, no No. 110 W. Mar- 
ket St, Pro<r„ Scranton, Pa. 
Kalbės d. R. Mizara apie Ar
gentiną ir kitais svarbiais 
klausimais. Visi ir visos 
atsilankykite.

Komitetas.

ka, New Britain, Conn., F.'Kve
daras, Bloomfield, Conn., A. 
Jakiene, Chicago, Ill.

(lapkričio konstitucijos, kuomet konstitu- 
12, 13 ir 14) Susivien. Lietu- cija netarnauja jų atžagareiviš- 
vių Amerikoj centro raštinėj, kai politikai.
New Yorke, atsibuvo SLA Pil-‘ Pildančiąją Tarybą tik iš savo 
dančiosios Tarybos ir komisijų1-----
pirmininkų posėdis.

Svarbiausias klausimas buvo, 
tai paskyrimas nuolatinio SLA 
iždininko į vietą mirusio iždi
ninko T. Paukščio.

Mirus iždininkui Paukščiui, 
SLA. Pildančioj Taryboj pasi
darė tuščia vieta. Apie užpil
dymą tos tuščios . vietos Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj 
konstitucija taip nurodo ((Sky-

i rius V. paragrafas 10) :
“Pildomoji Taryba turi visas 

atsitinkančias tuščias vietas už
pildyti, ir nariai, gavusieji dau
gumą balsų paskutiniuose rinki
muose, turi pinnybę užpildymui 
tokios vietos, jei yra ganėtinai 
kvalifikuoti.”

Toliaus konstitucijoj (Skyr. 
6-tas, paragrafas 6-tas, sub-pa- 
ragrafas b) aiškiai pasakoma, 
kad atsitikus tuščiai vietai Pil- 
dančiojoj Taryboj, tai “sekan
tis narys, gavusis laike rinki
mų daugiausiai balsų, jeigu 
kompetentiškašl turi pirmybę 
užėmimui tokios ] 
tos.”

O J. J. Gerdauskas kaip tik. 
ir yra taš narys, gavęs daugiau
sia balsų laike rinkimų. O kas 
liečia kvalifikacijas, tai jis 
daugiau kvalifikuotas tai vietai, 
negu buvo sandariečių pastaty
tas Paukštys.

Laike visuotino narių balsa
vimo velioniui Paukščiui buvo 
priskaityta 4,506 balsai, o J. J. 
Gerdauskui, 'progresyvių narių 
kandidatui, 3,662 balsai. O pe
reitam seime Baltimore renkant 
Pild. Tarybą už velionį Paukš
tį paduota 183 balsai, už J. J. 
Gerdauską—136 balsai. O tre
čio kandidato į iždininkus ne
buvo.

Dabar SLA ponai spjovė ant 
konstitucijos ir paskyrė SLA 
iždininku advokatą K. Gugį, so
cialistą, iš Chicagos. Paskyrė 
tokį asmenį, kuris nei kandida
tu nebuvo, kuris negavo nei vie
no balso. Atmetė Gerdauską, 
kuris sulig konstitucijos turi 
teisę užimti iždininko vietą.

Kodėl SLA. Ponai Taip 
Pasielgė? . ,

'Ponas Gegužis su savo sėb
rais atmetė J. J. Gerdauską dbl 
savo politinių išrokavimų. At
metė todėl, kad jis kandidata
vo ant progresyvių narių tikie
to; todėl,/kad jį progresyviai 
rėmė. Tatai pareiškė ponas 
Grigaitis “Naujienose”, tatai 
išplepėjo “Keleivis” dar pirma 
šio Pildančiosios Tarybos posė
džio. “Naujienos” ir “Kelei
vis” rašė, kad gal Gerdauskas 
ir “neblogas” žmogus, bet kad 
jis kandidatavo ant progresy
viu ir komunistų' tikieto, tai del 
to jis ir negali gauti iždininko 
vietos, nežiūrint, kad ta vieta 
ir priklauso jam sulig konstitu
cijos.

Reiškia, tik socialistai ir san- 
dariečiai turi teisę užimti Susi
vienijime svarbesnes vietas, o 
progresyvių žmonėms nevalia, 
nes jų nenori ponai sandarie- 
čiai su socialistais.

Nepaiso Konstitucijos

Jie nori turėti

žmonių (iš politikierių sanda- 
riečių ir socialistų), kad jie ga
lėtų iiuosai varinėti savo politi
ką Susivienijime.

Į Pildančios* Tarybos posėctį 
buvo pakviestas ir J. J. Ger
dauskas. žinoma, Pildančioji 
Taryba veikiausia savotiškai 
paskelbs, kodėl ji atmetė Ger
dauską, o paskyrė Gugį. Bet 
štai, kuomet Gerdauskas susiti
ko su advokaturtrogočium, tai I 
tasai sandariečių pakalikas Ger
dauskui pareiškė, kad jis (Ger
dauskas) be jokio “trobelio” 
galėtų dabar gauti /iždininko 
vietą, jeigu jis j nebūtų kandida
tavęs ant progresyvių ir komu
nistų tikieto. ] O Gerdauskas 
jam atsakė: “Jeigu progresy
viai nebūtų mane rėmę, tai gal 
būčiau gavęs apie porą šimtų 
balsų.” Tuomet “gudrusis” ad
vokatas nuleido nosį ir nieko f* 
neatsakė. t

žinoma, Susivienijimo nariai 
negalės tylėti prieš tokį bjaurų 

liuosos vie-1 SLA ponų pasielgimą. Aišku, 
kad šimtai kuopų neš protestus 
prieš tokį saųvališką, despotiš
ką Gegužio-Vitaičio-Grigaičio 
reakcines mašinos pasielgimą.

Sužinojęs.

17 Žmonių Nuskendo

LONDONAS.— Ketvirta
dienį Anglijos kanale nu
skendo 17 vyru, kurie buvo 
nuvykę pagelbėti pavojuj 
esančiam Latvijos mažam 
laivui. Jie nuskendo plau
kiant atgal j Rye Harbor. 
Bangos sudaužė jų valtį.

Latviu laivas nenusken
do.- bet jo žmones išgelbėjo 
vokiečių laivas.

NEPAMIRŠKITE
NEWYORKIEČIŲ

PARENGIMO

Men- 
mūsų i garsioji 
kuri dainuoja

Ateinantį Sekmadienį, lap
kričio 18 d.j įvyks puikus 
parengimas A.L'D.LjD. 23 
kp. ir L.D.S.A. 31 kp., sve
tainėj po num. 2075 Clinton 
Ave., Bronx, N. Yj šiame 
parengime bus puiki progra
ma; mat, dalyvaus 
keliūniute, 
dainininkė,
angliškuose teatruose; taip
gi Aido Choras ir jo Aida 
Oktetas, vietiniai Vidaravi- 
čiaus su žičkuiti smuiko ir 
piano solistai. Pasibaigus 
programai, bus smagūs šo
kiai prie geros Retikevičiu- 
tės orkestros.

Svetainės durys bus atda
ros 5 vai. vakare; progra
ma prasidės 6 vai.

Važiuojant iš žemiitinės 
miesto dalies, imkite 3rd 
Avė. eleveiterį su užrašu 
Bronx Park; išlipkite ant 
180th St., eikite 6 blokus į

Reiškia, sandariečiai ir sočia- rytų pusę, ir ten rasite sve- 
listai spjauna ant Susivienijimo tainę.

UKMERGĖ.— Spalių 15 
•d. pil. Antanas ir Karolis 
Gaideliai iš Gavėnių k. Šir
vintų valse. važiavo su 
obuoliais Jonavon. Išvažia
vę iš Ukmergės 5-me kilo
metre susitiko su traukinė
liu. K. Gaidelio kumelė pa
sibaidė ir šoko bėgti sker
sai bėgių. Traukinėlis užšo
ko ant vežimo ir partrenkė 
arklį ant žemė. Traukinėlį 
pasisekė sustabdyti tik ta
da, kada vežimas buvo jau 
po penktu vagonėliu.

Sustabdžius traukinėlį pa
sirodė, kad kumelė gulėjo 
kairėj pusėj traukinėlio, su 
lengvai sužeista koja, o pil. 
K. Gaidelis su vežimu—de- 
šmėj. K. Gaideliui sumuš- tai pagelbos del to, kad neno- 
ta dešiniosios kojos blauzda rėjo padaryti kompanijai dide

lių nuostolių. Mat, šaukti pa- 
gelbą, tai reiškia padaryti nuo 
$500,000 iki $1,000,000 nuosto
lių: atplaukusiems į pagelbą 
laivams reikia atlyginti. Kaipo 
ištikimas kompanijos tarnas, jis 
geriau sutiko paaukoti žmonių 
gyvastį, negu padalyti kompa
nijai nuostolių, šauktis pagel
bos, tai reiškia sugadinti savo 
24 metų “nesuterštos tarnys^ 
tės” kapitono rekordą ir Vo 
metų tarnavimo rekordą^Lam- 
port ir Holt kompanijai. Kapi
tonas savo Oficieriams pareiš
kė: . • *

“Laivui nėra pavojaus. iJlums 
nereikia pagelbos.”

PITTSTON, Pa.— Kėtvir- ' to i*s netrukus pamatė, 
tadienį čia vienas karingų
jų mainierių, Jacob Loyack, 
21 metų, tapo' nušautas, ki
tas, jo brolis Mike, 23 metų, 
tapo peršautas ir randasi 
mirtinoj padėty, žmogžudys 
yra jų pusbrolis John Lo
yack, Lewiso mašinos paka
likas. Jie į juos šovė, kuo
met jie puolė gelbėti savo 
tėvą, kurį užpuolęs mušė 
Pennsylvania Coal kompa
nijos skebas.

žmogžudys suareštuotas.

Kapitonas Nenorėjo Padaryti Kompanijai Nuostolių ir Del i 
To Nešaukė Pagelbos; Žinojo, Kad Laivas Blogas ;

NEW YORK.— Į New Yorką galėjome' išpumpuoti lauk/ Iki 
viso atgabenta 22 lavonai- žuvu- t0 laiko, kuomet aš užbaigiau į 
siu žmonių laivo Vestris nelai- savo darba 8 vai. nedėldięnio 
mėj. Lavonai ryklių apdrasky-: n mi
ti. Matomai, užpuolusios - ryk-; ]
lės draskė ir gyvus, ant vandens 
plaukiojančius žmones.

Daugelis pasažieriu del nelai
mės kaltina laivo kapitoną Wil
liam J. Carey.

Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad kapitonas Carey puikiai 
žinojo, kad laivas buvo blogoj 
padėty (“sick ship”) gerokai 
pirma to, negu nuskendo. Kad 
ir matė, kad laivas randasi pa
vojui, kapitonas nešaukė grei-

ir jis tuo pat traukinėliu 
nugabentas į Ukmergės ap
skrities ligoninę. Po poros 
dienų jis galės jau vykti na
mo.

Laimingu atsitikimu išli
ko gyvas K. Gaidelis, o su 
juo važiavusi žydė net nesu
žeista.

Pittstone Vienas Strei- 
kieris Nušautas, Kitas 

' Peršautas

Vėl Pradėjo Plaukti Lava 
. Iš Etna Vulkano

ROMA.— Etna vulkane 
ketvirtadienį atsivėrė nauja 
gerklė. Vulkanas vėl pra
dėjo pilti lavą lauk.

132 VINYS IR 4 ADATOS 
PILVE

VARŠAVA. — Varšavoj 
padaryta operacija 19 m. 
mergaitei Gingoldaitei, ku
rios skrandy rasta 132 vi- 
hys ir *4 adatos; ^nuryta, 
kad nusižudytų. Operacija 
pasisekė ir mergaitė gyja.

Sirvydas Pas Lietuvos Kle
rikalus

Lietuvos klerikalų “Ry
tas” spalių 26 d. laidoj ra
šo:

Šiandien atsilankė “Ryto” 
redakcijon grįžęs iš Ameri
kos p. Sirvydas, buv. Ame
rikos “Vienybės” redakto
rius.

Scott Nearing Kalbės Bos
tone Apie Karo Pavojų 
BOSTON,— ‘Sekantį pir

madienį, lapkr. 19 d., čia 
kalbės žymus komunistas 
rašytojas ir kalbėtojas, pro-

kad laivas pradeda skęsti. Tuo
met j is f pakeitė savo nuomonę 
ir nusprendė šauktis pagelbos, 
bet jau buvo pervėlu.

Jis žinojo, kad , jis kaltas. 
Laivui skęstant, kuomet dar su 
juo esanti ant laivo kvietė jį 
gelbėtis—šokti į jūras, kapito
nas Carey pareiškė: “Pekla, ne 
—jūs šokite.” Ir jis nugrimz
do kartu su laivų.
Negrus Pečkurius Paliko 

Skęsti, Kaip žiurkes
Evans Hampden, negras peč- 

kurys, pasakoja, kad anglies 
sandėlio durys buvo atdaros. 
Plyšys buvo septynių pėdų il
gumo ir apie šešių colių platu
mo. Ir tai buvo apie už ketu
rių pędų virš vandens linijos. 
Hampden sako:

“Kuomet aš nuėjau dirbti į 
pečkurystės vietą 4 vai. nedėl- 
dienio rytą, aš išgirdau vieną 
iš anglies tvarkytojų šaukiant, 
kad anglies aruodai pilni van
dens. Jis. pranešė vyriausiam 
inžinieriui ir greitai atėjo vy
riausio botsmano pagelbininkas 
pažiūrėti, kodėl ten vandens at
sirado.

“Jis surado, kad anglies sky
lė dešiniam laivo šone—ką mes 
vadiname pusiau durys—buvo 
palikta atdara apie šešis co
lius. Durys turėjo būt uždary
tos ir užrakintos ir gerai užpe- 
čėtytos pirma, negu išplaukė iš 
Hobokeno šeštadienį, bet taip 
nebuvo padaryta. Tatai ir bu
vo visa nelaimės priežastis.

“Jis bandė uždaryti duris, 
bet jis negalėjo pajudinti, nes 
visi sriubai buvo užrūdiję. Du 
vyrai kūjais daužydami bandė 
uždaryti, bet ir tai negalėjo už
daryti. Paskui jisai pastūmė 
prie tos skylės nekurias tuščias 
dėžes, kas man atrodė labai 
durnu dalyku.

“Vanduo bėgo į vidų ir grei
tai apdengė visą katilo (boile
rio) kambarį. Vyriausias inži
nierius įsakė pradėti pumpuoti

iki užkulnių.
“Kuomet sugrįžau 4 valandą 

nedėldienį po pietų, tai buvo 
dar blogiau, ir netrukus po to 
vanduo užgesino ugnį dėžiniam 
laivo šone esančiam “boilery”, 
pasiliko mums tik didysis boi
leris ir boileriai kairiajam lai
vo šonė. Tiek daug vandens 
pribėgo, kad kiekvieną kartą, 
kada tik laivas ant šono pavirs
davo, vandens bėgimas parmuš
davo darbininkus.”
Surišo Negrus Pečkurius 

Prie Darbo
Toliaus Hampden sakė, kad 

negrai pečkuriai buvo į daiktą 
surišti prie darbo. Eilė darbi
ninkų buvo sudaryta perneši
mui viedrais anglies į boilerius. 
Laivo pakrypimas buvo toks di
delis, kad darbininkai, sako 
Hampden, nebūtų galėję išsilai
kyti, jeigu ne vandens'bėgimas 
į vidų. (

Viedrais Baudė Išpilti * 
Vandenį

~ HAIUP^Lsako^X^ prisiun
tė kambarių patarnautojus pilti 
vandenį lauk, kuomėt jie pama
tė, kad pumpos pradeda nebe
veikti ir jomis negalima spėti 
išpumpuoti Vandenį, o netrukus 
jie pastatė ir pečk-uriuš (neg
rus) viedrais pilti lauk Vande
nį, bet tai buvo kaip ir bandy
mas išsemti Atlantiko 'Vandeny
ną. Nieko nebuvo galima pa
daryti.”

Paliko Darbininkus 
Nuskęsti

Surištus negrus pečkurius 
laivo viršininkai paliko nuskęs
ti, kaip žiurkes, sako Hampden. 
Jis sako: “Jie mums neliepė iš
eiti iš tos skylės, bet ant ryto
jaus mes sužinojom, kad pasa- 
žieriams tapo įsakyta gelbėtis 
valtimis, tai mes taipgi išėjome 
ant laivo viršaus. Laivas tuo
met taip labai virto ant šono, 
kad mums buvo labai sunku iš
sikasti iš inžino kambario.”

Hamųden ir keli kiti išsigel
bėjo. Kiti žuvo.
Mate, Kaip Rykle Draskė 

žmones
Kapitonas Sorenson, 'f kuris 

buvo pasažieriu ant laivo Ves
tris, pasakoja, kad jis matė, 
kaip ryklė užpuolus, kramtė vy
rui ranką; moterys ir , vaikai 
plūduriuojant, ant vandens 
spėkiai gynėsi nuo ryklių 
ką tu ryklėms padarysi, 
renson toliaus sako:/*

(Tąsa ant 2 pusi.)

Bet

Vilkų Pavojus Lazdijuose

LAZDIJAI. — Šioj apy
linkėj dienos metu, o ypač 
pavakare dažnai tenka su
sitikti keletą vilkų. Jie daž-
niausiai eina būriais po 4— 
5. Nesenai nakties \ metu 
pas vieną pamiškio gyven
toją atėjo 5 vilkai ir pradek 
jo smaugti avis tvartuose. 
Pajutę gyventojai vilkus 
nuvijo. Gyventojai susirū
pinę, kad rudenį ir žiemą 
vilkai pradės fcžniau lan
kytis į ūkius."~

, bet vanduo 
smarkiau bėgo į vidų, negu mes

v I X1IUJL JLUO pidllCvl pUIlipUvul

fešorius Scott Nearing. Kai- vandenį lauk ir net pats pagel
bės apie gręsiantį karo pa- bėjo pumpuoti,
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Seserys Pauliukoniūtčs
asmen Kara

Grai

siun-
Kurię

nors

.Dr. Marge- 
masteriavo ’ 
laiko< p. Ba- 
iraugu?

va, 
mu 
akcijos.

Worcester, Mass.; Seserys Pauliuko- 
Bolys iš Boston, Mass.; Kubi- 

ir Banevičiūte. Taipgi dainuos,

ir Young 
tiė' .'žpionės, 

blgąiVę šmėklą 
,esą vidūraim-

vietiniai “tvarkos
Pa. Coal kompa-

Ray, vienas iš patar- 
tapo išgelbėtas kartu 
kuri buvo ant laivo 
Jis lipdamas j valtelę

Spalių 24 d. žydų ligoni
nes prieangy (Kaune)'ras
tas moteriškos lyties kūdi
kis. Prie jo raštelis rašy
tas rusų kalba, kad kūdikis 
pamesta del neturto, ir, eko
nominiai būklei pagerėjus, 
kūdikį žada atsiimti.

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

šiame koncerte dalyvaus visi žymūs dainininkai
Sabaliauskas

niūtes iš Haverhill, Mass 
liūnas iš Mattapan, Mass, 
ir Liuosybes Chorąs. Lille Žabarauskiūtė, Pianistė

bama. Pirmininkas bandė 
juos užtikrinti, kad čia pra
kalbos rengiamos tikslu pa
aiškinti apie ALDLD. tiks
lus ir nušviesti, Argentinos 
lietuvių gyvenimų. Bet “de- 
mokęųtiškoji” policija pir
miau užpuola, išardo pra
kalbas, o vėliau parašo laik
raščiuose primeluodama a- 
pie jas. >

Laimėjus Hooveriui, stam
biajam Amerikos kapitalo 
bernui, rinkimus, Amerikoj 
laikai aštrėja. Visur maty
sime puolimų, areštų, perse
kiojimų. Nereikia, taciaus 
del to nusigąsti. Tai lauk-

8UBSCRIPTION RATES} 
-------- 16.00 Į Foreign Countries

“Bereikalinga Nerimastis.”
New Yorko plutokratų 

organas, “The New York 
Times”, kalbėdamas apie 
respublikos prezidento p. 
Coolidge prakalbų, pasaky
ta karo paliaubų dienų, sa-

sve-
Yor-
‘pui-

Tačiaus

dencijų veikiausiai, lite 
ratu ros (laikraščių), 
čiamų į Argentina, 
draugai siuntėte kų 
pereitų savaitę į Argentiną, 
turite tikėtis, kad viskas 
nuskendę ir todėl turite pa
siųsti po antra siuntinį.

Darbininkų nuskendu
siam laive, matomai, nebuvc 
.daug, nes šiuo tarpu iš čia 
nekiek jų tevažiuoja į Pie
tinę Amerika,,, ., .

Aišku, šitame pranešime 
80 nuošimčių yra melų ir 
netiKslumų, ko netrūksta 
jokiAm kapitalistų laikraš
čiuose skelbiamam aprašy
me apie darbininkų organi
zacijas ir aktyvų. Netgi ne
pažymėta, kad šitas prakal
bas ruoųė ne socialistai, bet 
ALDLD/ kuopa. Kuomet po
licija įsiveržė, tai kalbėtojas 
(R. Mizara) dar visai ne
buvo pradėjęs kalbėti, nes 
publika dar tik rinkosi. Va
dinasi 
darytojai 
nijos pasamdyti bernai, net

“Literatūra ir laikraščiai, 
kurie buvo atgabenti iš New 
Yorko, ir skelbė, apie 5,000 
streikuojančių maihierių buvi
mų Pittstone, konfiskuoti ser
bento Reddingtono. Areštų ne-

Su Fašistais
Mūs 

“Vilnis 
senai viename tautininkų 
susirinkime Chicagoje buvo 
priimta ir pasiųsta pasvei
kinimo telegrama p. Balu
čiui, Lietuvos fašistinės 
kruvinosios valdžios atsto
vui Washtngtone 
kusiųjų

susinn
idėjos draugui.’

Įvairios Pastabos,
Jau perbėgo žinia per visų 

kraštų apie šio miesto republi- 
konų suruoštą demonstracijų 
lapkričio 5 d. del prezidenti
nių rinkimų, kuri buvo vaiši
nama iš demokratų priešin
gos pusės supuvusiomis “to- 
mcitėmis,” kiaušiniais ir 'įvai
riomis daržovėmis su dadėji- 
mu plytų, akmenų, butelių ir 
retkarčiais iš revolverių šūvių. 
Pasekmė to, 21 nuvežta į ligo
ninę, o apie keli šimtai leng-< 
vai sužeistų ir sutremptų. Ne
gana to. Northon Works Co.* 
mašinų ir tekėlų išdirbystėj 
išvarė iš darbo 32 darbininkus, 
kuomet sužinojo, kad tie dar
bininkai nemaršavo kalbamo- 
joj parodoj. Bosai perspėjo 
kiekvieną darbininką, kad tu
ri eiti marŠuoti ir balsuoti už 
Hooverį. Kitur demokratai 
bosai vertė darbininkus bal
suoti už Smithą. Reiškia, dar
bininkas žmogus i mėtomas 
kaip nudėvėta šluota šioje va
dinamoje laisvės šalyje, jei ne
nori, kad įsitikinimai ir dvasia 
būtų apkaustyta retežiais.

Rengia A. L. D. L. D. 6-ta Kuopa

Nedalioj, 18 Lapkričio (November), 1928
LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME 

Kampas North Main ir Vine Sts., Montello, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare

intenšyviškesniu remi 
revoliucinio žodžio ii

Progresyvė Chicagos lietu
vių visuomenė gali labai susi- 
interesuoti šiuo klausimu, nes 
tie žmonės juk nešasi 'pažan
giais, priešingais fašizmui.

Ar galima neveidmainiau
jant kalbėti prieš fašizmą ir 
sveikinti fašizmo atstovą, dargi 

'savintis idėjos draugu?
Iš tų taip vadinamų “pa- 

j žangiųjų”, kaip matome, net 
trys yra gydytojai, kurie 
labai dažnai skundžiasi, kad 
lietuviai darbininkai jų ne
paremia, jais nepasitikį. Ir 
kas gi gali pasitikėti to- 

I kiais, kurių politinis nusi
statymas mainosi taip daž
nai, kai Chicagos oras; ku
rie viena dienų dedasi dar

bininkų draugais, o kitą — 
■ sveikina darbininkų bučerių 
valdžios atstovą! Šiandien 
gera dalis lietuvių darbinin- 

Ikų, netgi jei jie aktyviai ir 
nedalyvauja mūsų partijinė- 
se kovose, politikos lauke, 
protauja ir mato. Del ^to 

| tokiems benugarkauliamK 
įveidmainiautojams nepasiti- 
iki ir jų neremia.

tys “geroj padėty’’ (O kuomet, 
nuskendus laivui, valtys buvo 
nuleistos, tai pasirodė, kad ke
lios jų buvo kiauros; vieną net 
jūreiviai1 bandė užlopyti blėta 
laivui skęstant.)

Pagelbinis inspektorius Ed
ward Keane ir pagelbinis in
spektorius F. N. Bruning ra
portavo apie padėtį laivo ir gel
bėjimosi aparatų. Jie pareiškė, 
kad laivas ir gelbėjimosi apara
tai yra tinkami keliauti jūrė
mis ir sulig įstatymų. Jie 
skaitomi patyrusiai^ inspekto
riais. Kodėl jie nepatėmijo 
laivo šone atdarų durų, jie tu
rės dabar paaiškinti.

Inspektorius Keane raportavo, 
kad laivas Vestris turi dvylika 
valčių, kuriose gali sutilpti 694 
žmonės. Kiekviena valtis įreng
ta sulig taisyklių, jis iraportavo.

Laivas Vestris buvo pabuda- 
votas 1912 metais, Belfast, Ai
rijoj, buvo 10,494 tonų.

S.L.A. 57-ta kuopa, aprebdb 
mėnesiai atgal, siuntė rezoliu
ciją S.L.A. iždininko klausi
mu Pild. Tarybai ir organui 
“Tėvynei.” Atsakymo nega
vo ir organas “T.” netalpiųo 
tos didžiulės kuopos išreikštos 
nuomonės arba protesto,. Aįie- 
nok '“Tėvynės” 44-tamė nume
ryje, redakcijos straipsnyje 
skaitome: “Mes gyvename .de
mokratinio parlamentarizmo 
dėsniais besi valdančioje'J vals
tybėje, kur plaučiausią žodžio, 
spaudos, susirinkimų, organi
zacijų ir visokios piliečių ini
ciatyvos laisvę turime.” - Oj, 
žodžiai, žodžiai to redakto
riaus, bet kokie jo paties dar
bai? Bjauresni už to boso, ku
ris del balsavimo meta darbi
ninkus iš darbo, arba iš prie
šingos pusės mėto plytas su 
supuvusiais kiaušiniais.

“Tame susirinkime z(kaip 
matyt iŠ to paties rašto) bu
vo ii\ šie 
liūs/ Mr.^Montvidas, I)r 
Čiiinas, poni Gugienė, 
AugustinaviČius 
ris netgi “te 
Ar šitie

MONTELLO, MASS.KONCERTASArklio Sensas
Nors žmonės linkę manyti, 

kad gyvuliai nemąsto, bet kar
tais vienas kitas gyvulys išker
ta tokį šposą, jog tikrai stebė
tis reikia.

Tūlas farmerys Kansas vals
tijoj turi jau paaugusį kumelį, 
prie kurio niekas kitas negali 
prieiti, kaip tik jis pats ir jo 
dviejų metų vaikutis. Kumelys 
vaikučiui duodasi žaisti, jį glos- 
tinėti; o pats farmerys prie jo 
gali prieiti tik su dideliu at
sargumu.

Nelabai senai -motina pasige
do vaikučio. / Nesurasdama jo 
niekur aplink stubą, pasišaukė 
kaiminką, kad jai pagelbėtų jį 
sujieškoti. Ir greitai jodvi pri
ėjo prie tikrai netikėto reginio: 
vaikutis įpuolęs į' labai didelį 
vandens kubilą. 'Šis niekam 
neprieinamas kumelys įsikandęs 
vaikučiui už apykakles iiąlajko 
vaikučio g'alvtfltę syirš vandens, 
taip ramiai, stovėdamas, kaip 
žmogus.

Vaikutis jau buvo nėtdkęs'są
monės; bet nuvežtas ligoninėn 
vėl atsigavo. Taigi paprastas 
arklio sensas išgelbėjo vaiką 
nuo mirties.

pavojų senajam žemynui 
(Europai) iš pusės ameri
koniško imperializmo.” Ki
tame Italų laikraštyje, “Po- 
polo dTtalia” rašo Mussoli- 
nio brolis Arnoldo, kad A- 
merika po karui “uždėjo sa
vo mortgidžį ant Europos” 
ir yra pasiryžus šeiminin
kauti visoms europinėms 
valstybėms. Tuose ir kituo
se Italijos spaudos organuo
se primenama apie vis aš
trėjančias varžytines tarp 
Amerikos ir Anglijos.

Maskvos “Pravda”, minė
dama drąsiai stačiokišką 
Coolidge’iaus prakalbą, sa
ko, kad pasaulis niekad nuo 
Versalės taikos pasirašymo 
nebuvo taip arti naujos pa
saulinės skerdynės, kaip d&-

WILKES-BARRE, PA.
Lapkričio 7 d. įvyko prakal

bos, surengtos A.L.D.L.D. 43 
kp. Buvo du kalbėtojai. Pir
mas kalbėjo drg. M. žaldokas 
apie mainierių reikalus ir apie 
atsiradimą dar dviejų naujų 
unijų mainierių tarpe. Ant
ras kalbėjo drg. R. Mizara, 
nesenai sugrįžęs iš Argentinos. 
Jis kalbėjo apie Argentinoj ir 
kitose Pietų Amerikos respub
likose gyvenančių lietuvių pa
dėtį ir abelnai apie tų šalių 
darbininkų padėtį.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui. Surinkta $6.10, 
Aukojo sekamai: K. Kulvins- 
kienė, A. Bekauskas, J. Gru- 
šelionis, M. Mortašienė, L- 
Žmodzino, K. Miškinis, K. 
Kuzminskas ir G. Pečiukaitis 
po 50c. Tų, kurie aukojo po 
mažiau, pavardžių negarsiha- 
me.

Visiems aukotojams taria
me širdingą ačiū.

St. Zubrickas.

“Demokratijos” Požymiai.
Kietosios anglies baronų 

dienraštis “The Scranton 
Republican” už lapkričio 14 
d. paduoda sekančią žinią iš 
Pittstono:

“Pittstono policija, vadovau
jama seržento Thomas Red
dingtono, išvaikė socialistų mi
tingą, -įvykusį lapkričio 13 d., 
Valinčiaus svetainėje, išsklai- 
dydama daugiau kai 200 asme
nų, kurių pusė buvo moteriš
kės. Šis mitingas, sakoma, bu
vo šaukiamas tikslu, kad su
laikai darbą Pennsylvania 
Coal kompanijos.

“Kuomet policija įėjo 
tainėn, atsiųstas iš New 
ko kalbėtojas, piešė apie 
kias sąlygas Rusijoj 
jis buvo priverstas įėjusios po 
licijos greit užbaigti savo kai

Didžiai suerzino Europos 
imperialistus prezidentas 
Coolidge su savo prakalba, 

1 pasakyta dešimties metų su
kaktuvėse nuo padarymo 
pasaulinio karo paliaubų. 
Per ištisą savaitę vakarinės 
Europos kapitalistiniai laik
raščiai kasdien baimingai ir 
su pagieža rašo apie Ame
rikos imperializmo tikslą 
pasižabot visą Europą.

Buvęs Anglijos ministe- 
ris, reakcininkas lordas 
Birkenhead, sako prakalbas 
apie Amerikos pastangas 
diktuoti visam; pasauliui ir 
apie jos pasiryžimą didint 
savo karo laivyną. Kitoms 
šalims Amerika, girdi, pri
meta ginklavimąsi ir sako 
pamokslus apie' taiką, o pa
ti ginkluojasi sparčiau, ne
gu bile kada.

, Artimas Francijos vai
zdžiai organas “Journal del 
Debats” pasipiktinęs rašo, 
kad Jungtinės Valstijos 
tarp 1914 ir 1922 m. pasista
tydino 419 naujų karo lai
vų su 870,000 tonų įtalpos, 
o Franci j a tuo laiku padi
dino savo laivyną tiktai 40 
kariškų laivų su 28,000 to
nų įtalpos. 1914 metais A- 
merikos laivynui buvo iš
leista $140,000,000; gi 1928 
m. tam paskirta jau $350,- 
000,000; o Francija savo lai
vynui 1928 metams tesky
rė tiktai $100,000,000. 
Toliau, “Journal dės De
bats” tęsia, kad Amerika 
savaip aiškinasi washingto- 
iniškę laivynų .aprubežiavi- 
mo sutartį; jinai pasilieka 
sau teisę statydintis tokius 
laivus, kurie tinka jos ka
riškiems tikslams, o iš an
tros pusės, nori
Franci jai ir Anglijai staty- 
mąsi tokių laivių, kurie ata- 
tiktų Prancūzų ir Anglų 
“apsigynimo reikalams”.

Italijos dienraštis “Teve- 
re” kalba apie “milžinišką

Jiėško Savo Galvos
Kelios dienos atgal moteris 

atbėgo rėkdama policijos sto- 
tin, Montreale, Kanadoj, ir sa
ko, kad ji mačius be galvos mo
terį slankionjant William gatvė
je. Tą patį sakė ir kiti šeši 
žmonės, kurie, esą, matę tokią 
šmėklą slankiojant toje gatvėje 
jau pora savaičių atgal.

Apie'50 metų atgal, ten buvo 
atrastas be galvos moters kū
nas. Ir buvo pripažinta, kad 
tai yra Minnie Myers’ienė. Po 
septynių metų, vėliau, kas tai 
matęs tą jos begalvį kūną ten 
pat slankiojant, kur ir dabar. 
Ir taip kas septyni metai tas 
pat pasikartoja: ji ateinanti 
j ieškoti savo galvos į šią gatvę/ 
šie metai esą vėl tie septinti 
metaj. ' H L' ;

GroserfiėS1 darbininkas, kuris 
dirba prie William 
gatvių/ sako, \ kaęį ; 
kurie matę tą ; i 
ten slankiojantį e; 
žiai žmonės ir p^ii 
<■ čia galima padaryti , šitokią 
išvadą. : Po. septynių mėtų nuę' 
Myersienės nužudymo, ’ o dar 
tpkio nepaprasto, kas nors iš 
tikinčiųjų papasakojo vieti
niams, būk jie matę jos begal
vį kūną slankiojant ir j ieškant 
savo galvos. Po kitų septynių 
metų, galimas daiktas, tie.žmo
nės, kaipo- tikinti dvasioms, 
pradėjo įsivaizdinti, kad ir jie 
tokią pat šmėklą mato tuo pa
čiu laikotarpiu. O į dvasias ti
kinčiam žmogui tas labai leng
va įsivaizdinti, ypač nakties lai
ku. Vaidinimaisi tai yra žmo
nių įsivaizdinimai, įsisvajoj‘i- 
mai. Lietuvoj, kur žmonės tam
sesni, tai tūkstantį sykių dau
giau visokių baubų vaidinasi, 
nekaip . Aiperikoj>-/. t.. .« ■.; .

■ : r’i4. Gilmari/

Nuskendus Garlaiviui 
“Vestris”.

Kelios dienos tam atgal 
Amerikos pakraščiuose nu
skendo Lamport and Holt 
linijos laivas Vestris, kurio 
destinacija buvo Buenos Ai
res, Argentina. Šiais, lai
kais, kuomet tarpe Argenti
nos ir Amerikos' lietuvių 
darbininkų užsimezgė arti
mesni ryšiai, su nuskendi
mu šito laivo, turime žino
ti, žuvo nemažhi korespon-

A.L.D.L.D. 11 kuopa, paga- 
liaus; jau rengiasi prie didelių 
prakalbų ant lapkričio; 25 d. 
Kalbės senai'laukiamas d. R. 
Mizara. Mat, šiame rudeni
niame sezone Worcesteryj ne
buvo prakalbų. t

Kalakutas.

Reikia pažymėt, jog toj 
savo- prakalboj prezidentas 
Coolidge paskelbė ir Ameri
kos valdžios intenciją iš- 
anksto sumobilizuot ir su
derint įvairias šios šalies 

i pramones, taip kad atsitiki
me karo galima būtų jąsias 
tuojaus panaudot kariš
kiems tikslams. Pasekmėje 
to paskelbimo, juo smarkiau 
pradėjo kilti Šerai ypač me
talo pramonių. Amerikiniai 
kapitalistai tikisi naujos ka
rinės grobių ir pelnų rugia
pjūtės.

Amerikos buržuazija, išsi
rinkdama Hooverį prezi
dentu, išsirinko ne šiaip tik 
kapitalistinį inžinierių, bet 
ir naujo imperialistinio ka
ro inžinierių.

Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija ir viso pa
saulio komunistai šaukia 
darbininkus budėti ir veik
ti, kad užkirst kelią išsiver- 

užgint j^imui naujo karo vulkano, o 
jeigu jis išsiveržtų, tai iš 
imperialistų . karo; ;padaryt 
karą prieš impbrialištūs ir 
nu šiuo t kapitalistinių krau
gerių viešpatavimą nuo že
mės veido.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Valteles Kiauros
“Aš buvau valty, kuri buvo 

paskiausia nuleista. Joj buvo 
suvirš 40 asmenų, pusė jų mo
terys ir vaikai. Nebuvo nei 
vieno jurininko valtelę valdyti. 
Valtelė buvo kiaurą. Kiekvie
nas pylėm vandenį lauk, mote
rys sėmė ir pylė lauk vandenį 
savo kepurėmis. Bet nieko iš 
to nebuvo. Greitai mus apsė
mė. Bangos nunešė mane į 
šalį; mačiau, kaip moterys ir 
vaikučiai dar vis laikėsi už val
ties šono.... Aš ^pamačiau kitą 
valtį. Joj huVo septyniolika 
žpionių. Įlipau į ją.. , Negras 
ją valdę. Ta valtis' taipgi buvo 
kiaura ir vanduo isunkėsi. Py
lėme vandenį lauk visą naktį. 
Anksti ryte aš. surijkau. “Aš 
matau šviesą.” Kas tai atsakė: 
“Tu durnas.” > Bet mano buvo 
tiesa. Tai buvo laivas Amer
ican Shipper.”
Moteris su šunim Išsigelbė

jo, o Jos Vyras žuvo
Ponia Eąrl F. De Vore iš Al

toona, Pa., tapo išgelbėta. Ji 
linksma, kad jos šunelis taipgi 
tapo išgelbėtas. Bet jos vyras 
žuvo.

James 
nautojų, 
su kate, 
Vestris. 

Į pasiėmė su savim ir katę. 
Moteris Plaukiojo ant Van

dens 23 Valandas
Clara Ball, kuri dirbo už pa

tarnautoją ant laivo Vestris, 
nuskendus laivui išplaukiojo 

! ant vandens 23 valandas, kol ją 
išgelbėjo laivas American 
Shipper. Taipgi Paul Dana, 
pasažierius, kartu su ja išbuvo 
ant vandens 23 valandas. Pdr- 
cy Hudson, patarnautojas, plau
kiojo ant vandens 18 valandų. 
Laimė jų,'kad ryklės jų neuž
puolė.

Lloyd Keiger, negras, vienas 
iš jgulos narių, taip labai susi- Į Pametė, Bet žada Pasiimti 
žeidė ranką, kuomet laivas 
skendo, kad atgabenus. į New 
Yorką, prisiėjo jam ranką nu
pjauti. Jis dabar randasi Long 
Island College ligoninėj.
Vyko Kumščiuotis su Firpo, 
Prisiėjo Kovoti su Ryklėmis

Laivu Vestris plaukė į Bue
nos Aires, Argentiną, Harry 
Fay, kumštininkas iš Pittsbur- 
gho. Jis vyko kumščiuotis su 
Firpo, bet prisiėjo jam kovoti 
su ryklėmis ir bangomis. Jis 
sako, kad daugelis , moterų ir 
vaikų negalėjo dasigauti į val
tis, nes laivas buvo labai pa
virtęs ant šono; daug valtelių 
nebuvo galima nuleisti.
Negras Išgelbėjo 20 žmonių

Lionei Licorich, Vestris įgu
los narys, negras, puikiai mo
kėdamas valdyti valtį, išgelbėjo 
20 žmonių, jų tarpe nemažai 
moterų. Plaukiančius ant van
dens paėmė į valtį.

Carl Schmidt, įgulos narys, 
ąnt vandens plaukiojo 17 va
landų, kol tapo išgriebtas.
Dvi VaRys su Moterims ir 
Vaikais Nuskendo su Laivu 

’(kąi$ nuskendo su laivu.
'Tyrinėjant Federal i am Name 

(New Yorke) prie komisionie- 
riaus O’Neil buvo klausinėjamas 
Frank W. Puppe, efektros inži
nierius iš Brooklyn©, kuris bu
vo pasažieris.Jis sakė, kad 
dvi valtys, kuriose buvo mote
rys ir vaikai, buvo leidžiamos 
jiuo laivo, bet už kelių pėdų 
Įiuo vandens jos kabojo prie 
laivo. Taip jos ir paliktos ka
bant—niekas jų nepaliuosavo 
nuo laivo. Laivas skęsdamas 
kartu ir jas nusitraukė. Žuvo 
jo moteris su kūdikiu.

Tą patį pasakojo ir John 
Santora, trečios klesos pasažie
ris. Prokuroras užklausė jo, 
kodėl tos valtys kabojo. Santo
ra atsakė: /‘Manau, kad del to, 
jog niekas neturėjo kirvio nu
kirsti virves.’K
Amerikos/Inspektoriai Pa
liudijo,-Kad Laivas Geroj

Padėty
Amerikos valdžios inspekto

riai apžiūrėjo laivą, lapkričio 2, 
3, 5 ir 7i dieąas ir jie ‘pareiškė, 
kad laivas ir gelbėjųnosi val-

“Prezidento paliaubų dienos 
prakalba tebetęsia domesį na
mie ir abejones užrubežyj. 
Europos spaudos nuomonė, ap
skritai, susivaržiusi, bet ji rei
škia nuostabą tuo taip vadina
mu ūmiu pakeitimu nusistaty
mo Amerikos vyriausybės...”
Ir užbaigdamas straipsnį, 

šis didturčių dienraštis pos
muoja sekančiai:

“...Jei jo (prezidento) tiks
las buvo padaryti šitą šalį dar 
labiau neapkenčiama ir abejo
tina Europoje, tai jis pasek
mingai jį pasiekė.”

Prezidento Coolidgę pra
kalba, kai “L.” skaitytojai 
žino, susidėjo iš to, kad jis 
atviriau ir aiškiau pasisakė 
už ginklavimąsi, už gynimą 
Amerikos kapitalistų įvez- 
dinimų kitose šalyse, netgi 
jei tas reikalautų karo. Pa- 

, . lyginus p. Coolidge prakal
tas ir tikėtas dalykas. Dar-ibą šių metų su pirmiau sa- 
bininkai f privalo atsakyti į kytomis, ji skiriasi tik tru)- 
reakciją didesniu organi-^į, ji atvira. O ji at-" 
zuotumi^soHdariškesne ko-įvira todėl, kad 1928 metais 

karo paliaubų dieną kapita
listinis pasaulis stovi daug 
arčiau naujo karo, negu 
1927 metais. Finansinio ka- 

. v . pitalo “demokratiniam” or- 
draugų dienraštis ganui nepatinka šis atviru- 

” rašo, kad nelabai ■ mas įr “kėlimas neramy- 
vįename tautininkų bes,” bet tai yra ne visuo

met išvengiamas dalykas.



POLEMIKA IR KRITIKA
LIETUVIS GRABORIUS

GREAT NECK ant

Koncerto pradžia 4 valandą po pietų

B. Juškaitis

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen Suite

KALĖDŲ EKSKURSIJA
PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ 1ŠMOK.ESČIŲ—PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘ

MACYS BROS. FURNITURE CO
Tarpe Bedford

Užsisakykite vietas ir klausikite paaiškinimų ar. 
čiausioje mūsų agentūroje, arba rašykite mums:

korespon- 
“Laisvės” 
ypatos ir

jokios atmosferos atmainos. 
Tuo būdu bus galima geriau 
susižinoti ne tik su vidum, 
bet ir su plačiuoju pasauliu.

drauges 
minėto 

Marein- 
iš komi- 

■ minėta

GARSINKITeS 
“LAISVĖJE”.

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Living Room Suite — Bed Room Suite
Dining Room Suite

Pečiai — Ice Box

(J i&msta užsipuoli ant drg. 
Pr. Marcinkevičiaus, kam rink
damas aukas aštriai elgiasi su 
savo kostumeriais. Argi? Juk 
iš tamstos aprašymo matosi, 
kaip tik atbulai. Su tamsta 
drg. Pr. M. visai mandagiai 
elgėsi net ir tame nelaimin
game ginče.

Kaslink drg. K. L., tai gal 
ir žiauriai su juomi elgėsi. Bet 
kiek man žinoma, tai drg. K.

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

Brooklyn© apielinkėje.

Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkcliu—i: 
jau būsite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų i: 
Naujų Metų šventes, pasivažinėsite rogėmis, ramiai pralei 

site ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.
Ekskursiją veda žinomas visuomenės darbuotojas 

’Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas
p. PIJUS BUKšNAITIS

Lietuvos Telefono Kabelis
KAUNAS.— Lietuvos te

lefono stotis jau veda pože
minį kabelį, į kurį neveiks

faktas, kuris tą patvirtina.-
Klausyk, tamsta, kaip bu

BROOKLYN LABOR LYCEU^VI SVETAINĖJ
949 Willoughby Avenue Brooklyn, N

CUNARD LINE
LITHUANIAN DĘPT.

25 Broadway New York

atsiusti delega 
suvažiavimą.

Ląikino . Kom 
valst. dalies sek

del kuppos naudos ir į laikraš
tį pasigarsinau ir dar kitų na
rių, kurios fnan patinka, pa
garsinau aukas, o kurios ne
patinka, tai tų negarsinau.

Na, ir sakykit, “Laisvės" 
skaitytojai, ar tas ielius Senas 
Great Necko Padauža turi tie
są apie mane taip rašyti? Vie
toj mane pagirti, tai primeta 
mano klaidas.

Senas Great Necko Padauža.

Toliaus sakai, kad drg. Pr. 
M. sako drg. K. L.: “Duokš 
dešimtinę savo” ir tada supra
tai, kad vienas doleris nieko 
nereiškia ir nedrįsai nei pasiū
lyt. Kas teisybė, tai ne me
las. Kai tik su pinigišku klau
simu susiduri, tai taip nedrąsi 
pasidarai, kad ir aukodama vi
suomeniškiems reikalams ne
drąsiai išmeti dešimtį centų 
ar daugiau (tik ne dolerį) ir 
dar pridėčką pridedi: tai pa
gal turtą tegu tie aukoja, ku
pė prapertes turi, jie turtin-

Programoj dalyvauja Lyros Choras, Lietuvių Operetės 
Choras, L. Vyčių Choras iš Maspetho, p-le M. Česnavi- 
čiūtė, K. Hoffmanas, p-lė M. žemaitė, F. Karsokas, pasi
žymėjęs smuikininkas; Kanklių Kvartetas, McNally ir 
Harrigan populeriški šokikai, šokiams muzika po va
dovyste Roy Conway.
Kuomet šitokis įvairumas dalyvauja programos išpildyme, 
tai negali būti jokios abejonės, kad koncertas bus puikus. 
Prašomi visi vietos ir iš apielinkės lietuviai kuo skaitlin
giausiai atsilankyti į šį puikų koncertą ir balių, kuris 
^engiamas labai prakilniam tikslui—įkūrimui Lietuvių 
Auditorijos Maspethe.

Kviečia, MASPETHO L. AUDITORIJOS BENDROVĖ.

dėjęs, tokiu būdu drg. Pr. M. 
ir reikalavo jos. O kuomet 
pažadėta, tai ir tamsta jo vie
toj būdama būtum panašiai 
pasielgus. /

Tamsta sakai, kad ne visi 
darbiečiai aukojo* Aš neži
nau ? Tik tiek žinau, kad 
vienuolika darbiečių aukojo ir 
tik^tiu nėra aukoję, būtent, 
drgrAl. G. ir kitas nesenai iš 
Lietuvos • atvažiavęs (Infor
macijos man suteiktos drg. Pr.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAIDR. ZI NS 1
110 EAST 16th ST., N.Y.

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

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

Dabar kaslink darbiečių 
Žftlonų. Tamsta sakai, kad 
nei viena darbiečio žmona ne
prisidėjo su auka. Ir čia ne
teisybė. štai darbiečio žmo
na su trimis doleriais prisidė
jo—drg. Petkienė. Ta drau
gė, jeigu prireikia visuomeniš
kiems reikalams aukot, auko
ja ne po 10c, bet doleriais. 
^Toliaus tamsta sakai, kad 
darbiečių sustabdyme pardavi
nėjimo tlkietų nieko bendro 
neturėjai, nes ir pati tos rūšies 
tikietus .pardavinėjot. Na, 
kad norėjot! Pati pardavinė
jo ir pati paliepė sustabdyti. 
Ar ne gudrus išsisukinėjimas? 
O kad paliepei sustabdyt, tai

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

'el., So. Boston 0304 W.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aplinkos, kuriose galima pirkti vai&< 
tus daug prieinamesne fraiim. negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5fl46 CHENB ST., DETROIT

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko: 
BERENČARIA. . .Gruodžio 14, Sausio 4 
MAURETANIA. Sausio 11, Vasario 16 
AQU1TANIA............. Vasario 1, Kovo 1

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

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

Telephone, Greenpoint 2372 ' (

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, Į 
Lawrence, Mass.,1 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
keli pliką šimtų i 
parsitraukia. Net 
Į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. I>epo- 
nis, 2759 Arsenal 

savo kos-
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GERAI PATA1K0T
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po nuni*. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATATKOT PADARYT CIGARUS, 
kad i menesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, b'et ir svetimtaučiai ' myli, 
nes už'penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms pd 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepi.”

Tamsta sakai, kad vienos 
šeimynos narė esi. Ot čia ne
teisybė. Juk tamsta tos šei
mynos narė nesi. Kiek aš gir- 
Čfthau nuo darbiečių, tamstą 
daSug sykių kalbino prigulėti 
prie vienos šeimynos, tai yra, 
kad prisirašytum prie Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos, 
bet ką atsakėte? “Tai kad aš 
dar nepribrendus”—tamstos 
pačios žodžiai.

Dabar kas link ginčų tams
tos su drg. Pr. Marcinkevičių. 
Tamsta neužginčini, kad su 
drg. Pr. M. ginčinaisi ir drg. 
Pr. M. prašė, kad paaukotum 
del “Laisvės” vajaus kontesto. 
Man jisai, drg. Pr. M., sakė: 
prašiau, kad paaukotų kelis 
centus. Aš ir parašiau, užtai 
barkit drg. Pr. M., o ne ma
nei) Jeigu drg. Pr. M. neteisy
bę sakė, tai ką aš tame kal
tas? Bet kad prašė aukos, tai 
faktas ir pati to neužginčini.

Tamsta sakai, kad tuo tar
pu priėjo drg. K. L. ir klausė 
apie ką čia taip karštai ginči
jatės? Palikite drg. K. L. ra
mybėj, ne drg. K. L. klausė, 
bet aš, S. G. N. P.

Tamsta sakai, kad drg. Pr. 
M. nesispjaudė. Aš irgi nesa
kau, kad spjaudėsi. Mano pa
sakyta, kad nusispjovė, o ne 
spjaudėsi. Juk spjaudytis, 
in*no supratimu, reikėtų dvie
jų ypatų ir vienai ant kitos 
spjaudyti. , .

Aš nesuprantu, kaip tamista 
galėjai matyti ar drg. Pr. M. 
spjaudėsi, ar ne, kuomet pati 
sakai, kad tvarkei kūdikį ka-

Lapkričio 25d. šaukiamas 
Amerikos Lietuvių Organizaci
jų Priešfašistinio Susivienijimo 

’lokalinių komitetų suvažiavi
mas, kuris įvyks A. Paulavi
čiaus svetainėj, Benton, 111: 
Pradžia 10 vai. ryte. Suva
žiavimo tikslas—apsvarstyti
mūsų tolinjesnio veikimo eigą, 
kad jis būtu pasekmingesnis. 
Todėl visi lokaliniai komitetai 
neužmirškite 
tus i minima

A.L.O.P.S. 
Pi et. Illinois

Nuo Red.—Labai nesmagu, 
kad kolonijose iškyla tokių 
ginčų. Redakcija pageidauja, 
kad jie būtų ant vietos likvi
duoti ir kad draugai bei drau
gės, kuriems apeina visuome
niniai reikalai, vengtų per lai
kraštį savitarpinių ginčų.

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia 
tumieriams John’s Cigarų, .... 
negalįs apsieiti. Taip joat drg. S. 
Rėikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, re tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, aht Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gerų 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 5b centų. O 15- 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

Juk kol tamstos nebuvo sve
tainėje, tai buvo pardavinėja
ma “Komunistas,” Lietuvos

i draugų leidžiamas, Darbinin- 
[kų (Komunistų) Partijos
[štampos bei ženkleliai ir Prieš
fašistinio Lietuvių Susivieniji
mo vietinės tarybos tikietukai 
ir komisija nedraudė tą dary
ti, nors ir matė. Bet kaip tik 
tamsta nuo minėtų ginčų su 
drg. Pr. M. įėjai į svetainę ir 
pamatei vieną dalykėlį, kurį 
komisija turėjo atsinešus, ko
misijai pasakėte: “Tai . kam 

Satell%aXinl’triam o'SVARBUS PRANEŠIMAS 1L- 
“^k^^iS^A^AlNOJAUS PIETINES DALIES 
klausę kaip kiaulės, lejida.”; DRAUGIJOMS 
Ar ne taip buvo Ir ar tams
ta su komisijos nare nenuėjot 
į svetainę kitos komisijos na
rės jieškoti ir ar paskui ko
misija, priėjus prie 
Petkienės, nestabdė 
darbo? Ar drg. Pr. 
kevičia su viena nare 
sijos nesiginčijo ir a 
narė nesūkė, kad čia mūs pa
rengimas ir jūs negalit parda
vinėti bei platinti tikietų, ant 
savo parengimų platinkit. Ar

' drg. Pr. M. nesakė komisijos 
narei, kad jūs parengimai ir 
mūs—vienas ir tas pats, neda
ro skirtumo, nes darbininkiški 
reikalai vienodi ir turi būt pir
moj vietoj. Jisai sakė, kad 
iūs, drauge, turit klaidą taip 
darydamos.

i
O kaip tamsta sakai, nieko 

bendro neturėjai su sustabdy
mu darbiečiams darbo, tai, 
duokim sau, kad ir tamstos 
tiesa būtų, nors jos nėra. Bet 
kodėl, kaip dažinojai tą visą 
incidentą, nepapeikei komisi
jos? Gal sakysi—nežinojau. 
Na, duokim sau, lai nežinojai. 
Tai kaip mano korespondenci
ja tilpo apie tą visą incidentą, 
jau tuomet žinojai, o ką tuo
met darei? Vieton papeikti 
komisiją arba pasakyti komi
sijai, kad draugės klaidą da
rėt, tamsta norėjai įtikint ir 
sukurstyt komisijos nares 
prieš S. G. N. P., kad S. G. N. 
P. mus visas šmeižia. Dar ir 
dabar pas jumis tas noras yra, 
kas matosi iš tamstos kriti
kos, kad tuomi klausimu sa
kot komisija žodį tartų arba 
pasiaiškintų. Kągi komisija 
čia kalta? Ir aš komisijos ne
kaltinau ir dabar nekaltinu. 
Čia kaltė tamstos, nes po tam
stos paliepimu viskas buvo da
roma, ką ir liudininkai, reika
lui prisiėjus, gali paliudyti, j

Pabaigoj savo kritikos, no
rėdama nuo padarytos klaidos 
išsisukti, pradedi savo nuopel
nais girtis, žiūrėkit, kokia aš 
gera ir darbšti! Prie tokių 
sunkių aplinkybių, kiek aš pa- 
sišvenčiau del organizacijos 
labo! Prie kuopos prirašiau 
penkias norės, kur kuopa už
mokėjo iš iždo už visas mene-j 
sines dukles už šešis mėnesius. 1 
šešias korespondencijas para-) 
šiau (nors vieną pridėjai). 
Bet ir tos ne visos teisingos.

Aukojau kelis \ dalykėlius

Nors rašydamas 
denciją, kuri tilpo 
N228, neįvardinau 
maniau, kad teisinga pastaba 
neužeisiu darbiečio ' žmonos, 
b* apsirikau.

štai “Laisvės” No. 251 O. 
Gaškauskienė sako, kad Senas 
Great Necko Padauža neteisy
bę rašo. Nagi, nagi, žiūrėsi
me, kur čia neteisybę rašiau.

Bandysiu biskutį faktų su
teikt ir parodyt, kad ką ra
šiau, tai su teisybe neapsilen
kiau.

5 Tamsta sakai, kad labai ne
malonu su vienos šeimynos na
riais ir vienų pažiūrų draugais 
užimti brangią vietą laikraš
tyje delei beverčių ginčų. Hm. 
Beverčiai ginčai ir ginčiniesi, 
.brangią vietą užimi laikrašty-

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

Lietuvon ir iš Lietuvos]
PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiai!* 
šio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienas 

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinį agentą 

arba
57 Broadway - New York
NORTH GERMAN z

LLOYD A

Į LIETUVĄ
Puikiausiu Greitlaiviu

Pranešimas
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop

Gruodžio (December) 5-tą Dieną
Iš NEW YORKO STAKIAI Į CHERBOURGĄ, 

O Iš TEN GELŽKELIU I KAUNĄ

Baigęs Philadelphijos muzik 
servatoriją, duoda lekcijas ivt 
kos ” ’
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, < 
pagelbą. Šiuo adresu

konr
... ~ . smui-

Norintieji, kad jūsų vaikai bū-
gausite tikrai profesionalę 

Kreipkitės
4715 N. 5th Street

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10th St., Camden, N. J.
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ir J. Malinauskas, 
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{mokėjimas $950.00
ant Lengvų Išmokesčių

MASPETH, L. I.
I ŠEIMYNAI MŪRINIAI NAMAI, ENGLISH COLONIAL STILIAUS 

Lotas • ŽGVsisiOO

UŽDYKA
Kas pristatys šitą

KUPONĄ
turės teisę veltui iš mūsų

/ Vįėni^ suĮ J. ^Ęama:

raportas ramiasi pas nep , dcl ne-, -u nari iki sekančiai 
feant drg. Plepiui ir neturėdamas pas konferencijaį.

. dslapls Ketvirtas Subata, Lapkričio 17,

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkas x J. ALEKSIS, Sekretorius

15 Union Square. New York City 157 MęKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHUS, Iždininkas, Box 151, Union Co., Union, N. J.

A.L.D.L.D. VII Apskričio 
konferencija įvyko rugsėjo 
1928 m., 376 Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Konferenciją atidarė organizatorius 
drg. A. P. Taraška 11:15 vai. ryte 
ir p&skyrė mandatų peržiūrėjimui ko
misiją iš sekamų draugų: J. Gal- 
gauskas, J. Karazija ir F. Arbačaus- 
kas.

Išrinktas konferencijos prezidiu
mas: pirm. J. Skliutas, pagelbininku 
A. P. Taraška, sekr. J. M. Karso- 
nas. Rezoliucijų ir įnešimų komisi
ja: K. Barčienė, P. Kubiliūnas ir 
Malinauskas. Priimtas dienotvarkis 
kaip buvo iškalno pagamintas drg. 
Taraškos, su mažu pataisymu.

Mandatų komisija, raportavo, kad 
pagal mandatų rodymą turi daly- j 
vauti 32 delegatai, bet, vienam ne
pribuvus, viso dalyvauja 31 delega
tas nuo 14 kuopų.

Skaitytas pereitų metų konferenci
jos protokolas ir vienbalsiai priim
tas.

Apskričio valdybos raportai. Or
ganizatorius drg. Taraška raportavo 
pažymėdamas, kad apskritis turėjo 
surengęs drg. žalpiui maršrutą, ku
ris pavyko pusėtinai gerai; apmokė
jus išlaidas, dar liko $177.60. Vė
liaus raportavo iš abelno VII Ap
skričio veikimo. Taipgi išdavė ra
portą iš buvusio apskričių pikniko 
liepos 4 d., Lowell, Mass. Pelno li
ko nuo to pikniko $189.49. Pasida
linus penkiems apskričiams, mūsų 
apskritis gavo $37.90.

Prot. sekr. J. Kdrsonas išdavė ra
portą iš savo darbuotės apskričio 
reikaluose, pažymėdamas, kad VII 
Apskritys dabartiniu laiku neblogai 
stovi, bėgyje metų apskritys gavo 
28 naujus narius. Dabar apskritys! 
turi apie 700 narių.

Finansų sekretorius drg. G. Ši
maitis raportavo iš finansinio stovio. 
Pinigų ižde yra $162.16. Ekstra mo
kesčiai po 20c visuotino suvažiavimo 
reikalams gauta nuo 20 kuopų, viso 
$115.40, kurie delegatų nuvežti į su
važiavimą.

Iždininkas drg. J. Lavas sutiko su 
fin. sekr. raportu, pažymėdamas, kad 
jiedu puikiai susitaiko—veikia su
tartinai. Ir pastebėjo, kad kuopų 
sekretoriai negerai daro, siųsdami 
apskričio mokestis ne ten, kur rei
kia. Visuomet reikia money I orde
rius arba čekius išrašyti iždininko 
vardu, o ant konverto 
fin. sekr. vardu.

Visi valdybos raportai 
priimti.

Komisijų raportai, 
kad delegatai išduotų 
draugijos visuotino 
Prg. J. Samulėnas pasiaiškino, kad 
raportas randasi pas Plepį, bet ne-

Dabartiniu laiku vei
kimas nepergeriausias.

Fitchburg, Mass., 78 kuopa narių 
turi 10. Dabartiniu laiku kuopos 

i veikimas vidutinis,
Bridgewater, Mąss., 71 kuopa na

rių iki šiam laikui ?pasimokėjusių 
turi 29; pinigų ižde turi $6.08. Su
lig kolonijos didumo, kuopą veikia 
labai gerai. Ypač literatūros daug 
išparduota ir įvairiems darbininkiš
kiems reikalams išaukota $850.45.

Brighton, Mass., 193 kuopa narių 
turi 10. Kuopos veikimas vidutinis.

Lawrence, Mass., 37 kuopa narių 
turi iki :šiam laikui pasimokėjusių 
42. Kuopos veikimas vidutinis. Vei
kiama bendrai su kitomis organizaci
jomis. Mainicrių šelpimui sukelta 
$120.30. Šiais metais iki šiam lai
kui gauta 18 naujų narių. Daug na
rių yra išvažiavusių į kitus miestus.

Stoughton, Mass., 62 kuopa narių 
turi 24. Pagal kolonijos didumą, 
kuopa veikia neblogai. Taipgi ne- 

. I mažai pinigų išaukota įvairiems dar
bininkiškiems reikalams.

Kuopų raportai vienbalsiai priimti.

Apskričio komiteto rinkimas 1929 
metams. z

Į komitetą liko išrinkti dd. A. P. 
Taraška, K. Barčienė, J. M. Karso- 
nas, G. Šimaitis, J. Lavas, K. Zins- 
kienė ir J. A. Samulėnas.

Alternatai: P. Kubiliūnas, N. Ja
nuška, J. Petriką

Nutarta, kad 
konferencija būtų 
je rugsėjo mėn., 
tone.

Nutarta rengti 
naudai, 
tui.

Nutarta perduoti svetainės bilą 
$2 už laikymą konferencijos So. Bos
tono 2 kuopai.

Uždarydamas konferenciją drg. J. 
Skliutas pasakė prakalbėlę, kviesda
mas draugus delegatus prie geres
nio veikimo ir solidarumo. Kad de
legatai, parvažiavę namo su tokiu 
pat pakeltų ūpu ir stipria dvasia, 
vykintų gyvenimai! šios konferenci
jos tarimus.

Konferencija užsidarė 6:30 vai. va
kare.

Konf. Sekr., J. M. KARSONAS, 
Pirm., J. SKLIUTAS.

kams, dalyvauja jų rengia 
mudse bankietuose; sako 
jiems spyčius; o kiti, kaip tai 
ponia Ramanauskiene, parsi
duoda republikonams. Iš “ek
stra kairumo,” nuėjo iki eks
tra dešinumo. Nepavydėtinas 
likimas.

Sąžiniškieji darbininkai, ku
rie buvo renegato J. Ramanau
sko suklaidinti, turėtų stoti į 
sąmoningų darbininkų eiles— 
Darbininkų (Komunistų) Par
tiją ir Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros* Draugiją 
ir visiems bendrai veikti del 
šviesesnės ateities.

v S. Pipiras.

X DIDŽIAUSIAS 20-TO AMŽIAUS /IŠPARDAVIMAS. NEPAPRASTAS DAUGIS ; 
ĮVAIRIAUSIŲ TAVORŲ. MILŽINIŠKAS NUSILEIDIMAS NUO 

PAPRASTŲ KAINŲ.

čia skamba raportai tik tų kuopų, 
kurių delegatai buvo prisiųsti- į kon
ferenciją. Gi kitos—14 kuopų—ne- 
prisiuntė nei delegatų, nei raportų 
iš savo stovio. Viso apskritys turi 
28 kuopas.

Pakeltas klausimas, ar turėsime 
pietus, ar varysim darbą iki galui. 
Kadangi dar daug yra nenuveikto 
darbo, tat nutarta turėti pietus ant 
pusės valandos.

Antra Sesija

Antra sesija pr isidėjo 2:20 vai. po 
pietų. , Delegatų vardošaukis. Pasi
rodo, kad dalyvauja visi delegatai.

Lawrence’o delegatai pasiliuosavo 
iŠ konferencijos 2:30 vai. po" pietų.

Skaitymas laiškų.
Skaitytas laiškas nuo A. L. D. L. 

D. centro sekreteriaus drg. J. Alek
sio varde Cėntrr.linio Komiteto, su 
gerais pasveikinimais mūsų suvažia
vimui ir raginantis prie geresnio vei
kimo. *

Antras laiškas nuo drg..„P. Buk
ino, rišantis su 
maršruto reikalą
Abu laiškai vienbalsiai priimti.

Vajaus menesio reikalai;
Nutarta rengti drg. R. Mizarai 

prakalbų maršrutą tuojaus, greitu 
laiku, ir ant vietos tapo paskirtos 
kolonijoms dieno:, kur ir kada drg. 
Mizara kalbės.

Pakeltas klausimas gavipio naujų 
narių ir naujų “Laisvei” skaitytojų. 
Šis klausimas sukėlė gerą ūpą tar
pe, delegatų. Pasidarė gyvos dis
kusijos. Kiekvienas nuoširdžiai ir 
protingai svarstė dalykus darbinin
kiško judėjimo gerovei. Po ilgam 
apkalbėjimui nutarta duoti dovanas 
kuopoms, kurios gaus daugiausia 

metinei
Paskirta' $10 trims 

dovanoms. Kuopa, gavusi daugiausia

Kas atsitiko su Minersvil- 
korespondentais ? čia estilės

tiek daug žinių-žinelių, o “Lai
svėje” jų nesimato.7

Apie mėnuo atgal, septynių 
metų lietuvis vaikutis, radęs 
kur revolverį, nušovė tokio 
pat amžiaus lietuvę mergaitę. 
Apie šį tragišką įvykį niekas 
neparašė, o reikėjo parašyti.

Draugai Pranaičiai, Banai
tis, Mulerčikienė, apleido šį 
miestelį , rodos, apsigyveno 
Brooklyne. Minėti draugai- 
gės yra daug veikę darbinin
kiškose oryanizacijose, 
draugė Mulerčikienė. 
juos reikėjo parašyti.

save pilno raporto, drg. Samulėnas 
iš atminties išdavė gana platų ra- 
portą, kuris buvo^ priimtas vienbal-1 ;š eil5s įaus $2 I daužyt galvą,
šiai. Drg. P. Kubiliūnas išdavė ga- Nutarta garsina organe musų va- lauks 
utiira raportą iš buvus>o drg. Men- jaus- pasekmes_kaip kuopos stovi lauks- 

kehūniutes koncerto maršruto 1927 imc na ■ nari 
metais. Raportas priimtas vienbal- j 
šiai.

Komisija Karsono šelpimo klausi
me. Drg. P. Kubiliūnas raportavo, 
kad jie kiek galėdami bandė šį tą 
veikti, bet šiame laike nebuvo pato
gių progų, todėl pasilieka ant to
liau.

Visų komisijų Raportai priimti.
Kuopų raportai.
Haverhill, Mass., 85 kuopa narių

turi 21. Sulig kolonijos didumo kuo
pai veikia gerai. Literatūros išpla
tinta už $18.80, nemažai pirtigrj išau- 
kota įvairiems darbininkiškiems rei
kalams. • ' •

Lowell, Mass., 44 kuopa narių turi
24; pinigų ižde $12.90. Iš priežas
ties didelės bedarbės veikimas apy- 
silpnfs. Ypač literatūra labai ma
žai platinama. Gerokai pasidarbuo
ta suŠelpimui streikuojančių anglia
kasių.

Hudson, Mass., 103 kuopa narių 
turi 23; pinigų ižde turi $8. Veikia 
gerai. Literatūros išplatinta už $15. 
Aukų surinkta įvairiems darbininkiš
kiems reikalams $50. Suorganizuo,- 
tas priešfašistinis komitetas.

Montello, Mass., 6 kuopa narių tu
ri 71; -pinigų ižje turi $28.74>. Vei
kimas kuopoj geras; literatūros iš
platinta įvairių egzempliorių 300. 
Įvairiems darbininkiškiems reika
lams išaukota $318.42.

Worcester, Mass., 11 kuopa narių 
turi 115; pinigų ižde turi $68.19. 
Veikimas kuopos geras. Daug lite
ratūros išplatinta ir del platinimo 
knygų turi $86.30 vertes.

Cambridge, Mass., 8 * kuopa narių !
turi 80; pinigų iždb turi $10. Kuo
pos veikimas vidutinis, 
darbininkiškiems reikalams, 
porte nepažymėta, kiek, 
kuopos stovis neblogas.

Norwood,, Mas.s., 9 kuopa narių 
turi 38; pinigų ižde turi |22. Kuo
pos veikimas neblogas. Kiek kam 
aukota ir kiek literatūros išplatinta, 

j. raporte nėra pažymėta.
Sp. Boston, Mass.,; 2 kuopa narių 

turi 72; pinigų ižde ■ kuopa '• turi tik 
keletą dolerių. Bendrai su, kitom 
darbininkiškom kuopom rengiamasi 

i prie i fnarštūtp , ir abelnai • prie agita- 
Acfjps 'rdSnesio.. t* .
Y . Nashua, ,N.. H,, 42 '.kuopa narių

• tūri 10; pinigų irgi turi keletą dole-'

ypač
Apie

Tūlo lietuvio grįčioje 
laiką gyveno šio miestelio 
baltrušaitinių “ekstra kairių
jų” vadas. Nesenai išsikraus
tė kiton bakužėn, nunešda
mas mėnesio ar dviejų grįčios 
nuomą (rendą). Kuomet tas 
žmogus, nuėjęs pas tą seną 
“revoliucionierių,” paprašė 
kad atsiteistų kiek skolingas, 
vietoj skolą atiduoti, galvą ap
daužė. Tai, mat, iki ko da- 
ėjo renegatas senis, kuris sa
ve vadina “ekstra kairiuoju,” 
keikia sąmoningus darbinin
kus, būk jie nesą tikri revo
liucionieriai ir t. t. Jei tokiais 
“revoliucionieriais” šis baltru
šaitinių vadas nori matyt vi
sus darbininkus—likti kam
nors skolingais, o kuomet pa
reikalaus atsiteisti—kakalio
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narių, gaus $5; antra—$3 ir trečia | rankena pelenams krėsti, ap- 
l— «... tai jis nesu-

Praras ir tuos pasekė
jus, kiek jų iki šiol dar turėjo.

Nutarta, kad kiekviena kuopa iš- 
f rinktų savo agentą rinkimui naujų 
“Laisvei” skaitytojų ir spaudos klau
sime priimta rezoliucijos.

Streikierių ir naujų unijų organi
zavimo klausimas.

Nutarta paaukoti iš apskričio iždo 
$15 New Bedfordo streikuojantiems 
darbininkams ir parinkti aukų tar
pe delegatų. Aukų surinkta $15.90. 
Sykiu sudaryta streikieriams $30.90. 
Nutarta pinigus pasiųsti streikierių 
gelbėjimo fondui, kurio ofisas ran
dasi 5 Lowell St., Boston, Mass.

A. L. D. L. D. VII Apskričio kon
ferencija, varde 700 narių, pilnai už- 
gyrė organizavimą naujų unijų, į ku
rias bus organizuojami neorganizuoti 
darbininkai įvair'.ų industrijų, sėk
mingesnei kovai :.u išnaudotojais.

Įnešimas So. Bostono kuopos pri- 
* imtas didžiuma balsų, kuris pagei
dauja, kad Centro Komitetas steng
tųsi kas metai išleisti bent vieną 
knygą dar prieš liepos mėn. i

Lapkričio 6 dieną piliečiai 
čia buvo tąsomi lyg gumos ka- 
valkas. Republikonų partijos 
pasamdyti šunyčiai—atsipra
šau—balsų gaudytojai, praei
nantį pilietį pro balsavimo vie
tą tempia, agituoja, kad bal
suotų už republikonų tikietą, 
o demokratų tokie pat sutvėri
mai /agituoja už savuosius, 
žiūriu, tų1 pasamdytų agitato- 
rių-šunyčių ewese maišosi man 
nuo senai pažįstama ypata. 
Manau sau, ta moteriške, kai
po susipratus darbininkų kla
ses narė, atlieka savo parei
gas, prižiūri, kad tamsesnieji 
mūs broliai ir sesutės balsuo
tų už darbininkų pastatytus 

pirmą kandidatus. Einu ir džiau- 
dieną. Pamatuojama tuomi, kad tas giuosi, kad nors Viena mote- 
daug palengvintų laiku išrinkti na- išdrįso stovėt būryje vyJ 
nnes duokles iš visų narių, kuomet 
jau knyga būtų r.nt rankų.

Nutarta aukoti iš iždo*$10 Lietu- DŪmS partijoms, 
vos politiniams kaliniams ir $10 Agi- nelemtas “bet,” 
tacijos Fondui. j smus greit išblaškė, kuomet

j. M. Karsonuį aukų surinkta į įen paį besikalbant su vienu 
ant vietos $23.25, Taipgi nutarta, repUbĮĮkonų politikierium, SU- 
kad apskričio komitetas išsiuntinėtų 1 
kuopoms laiškus, raginant, kad kuo
pos ką nors surengtu sušelpimui drg. 

' J. Karsono.
Drg. Barausko klausimas.
Išrinkta komisija iš dd. K. Bar- 

čienės, K. Zinskienės ir J. Petrikos 
sužinojimui, kaip dalykai stovi drg. 
K. Barausko senos skolos klausime, j 
Ir nutarta bendrai susidėjus su kitais likonams? Neįspėjate. 
apskričiais surasti būdus atsilygini- 

: mui su drg. Barausku.

rų, parsidavusių kapitalisti- 
Bet. . . Tas 

mano džiaug-

Plačiai* apkalbėtas dabartinis 
“Laisvės” turinys. Iš draugų dele
gatų buvo pora gero velijančių pa
stabėlių, tačiaus abipusiai apkalbė
jus, vienbalsiai užgirtas dabartinis 
mūsų .dienraščio turlnjs.

Bilų išmokėjifnas.b '
• J. M. Karsonui/kelionių ir laiškų 

siuntinėjimo lėšos '’$5.3V;v' A. ?P. <Ta>; 
raškai'^ kelionių, ir kitos-!išlaidos $6; 
G.> Šimaičiui'• kęlįonpst'i^Įaid^^ir^ktV; 
$4.50; . J.\Lavui;'''keUbnes'--.li^lmdk^ir?i 
kiti dalykai ■ $4.50 ' : ; H

žinojau, kad ta moteriškė ei
na republikonams ,parsidavu- 
sio šunelio pareigas, agituoja 
piliečius balsuoti už Hooverį 
ir kitus i’ep. kandidatus. Kas, 
jūs manote, ta moteriškė ten 
buvo, kuri parsisamdė repub- 

Ge- 
rai, pasakysiu. Nei daugiau, 
nei mažiau, kaip, garsios pra
eities, garsi progresistė, žy
maus “revoliucionieriaus,” šio 
miestelio baltrušaitinių “eks
tra kairiųjų” vado J. ^Ramą- 
nausko . moteris, ponia Rama
nauskienė! /. '• 't

iškidko 'A ba.ltrušaitinį'ai
i’-r7rė.Vpliucibriierįai,,l kaip’? G’ri-

.. ... ....

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu ir Numalia 
▼oju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo t:Si ryte iki 
I po pietą

Margarieta Valinčiu*
. Rootu X2 Weitzencorn Bld’g. 

PUBLIC SQUARW 
Wilkes-Barre, Pa.

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

ISPAHDAVIMAS
VISOJ NEW YORKO ISTORIJOJ

Jeigu jūs praleisite šj išpardavimą, tai praleisite didžiausią progą savo gyvenime!
100,00C| ŠTUKŲ MOTERIŠKŲ, VYRIŠKŲ IR VAIKŲ APATINIŲ BALTINIŲ, 
šilkiniu, vilnonių ir pusiau-šilkinių, tik mažą biskelj dėvėtų bei pažeistų per gaisrą, 

bus išparduota dar negirdėtai pigiomis kainomis ,,
DAUGIAU KAIP 200 JARDU ŠILKINĖS MATERIJOS, AKSOMŲ, VILNONĖS * 
MATERIJOS, AUDEKLŲ PAKLODĖMS; įvarus brangūs dalykai, avalinė,.abrūsai, 

' ir tt., ir tt., bus parduodama beveik uždyką
TAIPGI 1,000 KITŲ NEGIRDĖTAI NUPIGINTŲ DAIKTŲ — divonų, moteriškų 

apatinių ir viršutinių drapanų, pirštinių, šilkinių kaklaraiščių ir tt., ir tt.
PATSAI PIGIAUSIAS IŠPARDAVIMAS - PATSAI GRIEŠČ1AUSIAS | 
NUMUŠIMAS KAINU, KOKĮ TIK JŪS KADA MATĖTE SAVO GYVENIME!

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
Vidurių užkietėjimų, skilvio nemaji- 
mo, nenoto valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plau'kų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų.- Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

Kadangi turime tokį milži
nišką daugį ir tūkstančius 
įvairių dalykų šiam išparda
vimui, tai mes negalimo visų 
jų šičia paminėti, kas bus 
tame didžiausiame išparda
vime visoj New Yorko isto
rijoj.

tai
pinigų, išleistų ant atvažiavimo pas 
mus iš New Yorko apielinkių, jeigu 
jis šitą petnyčią išpirks tavorų už 
3 dolerius ar daugiau.
TIKTAI ČIO LAIKRAŠČIO

SKAITYTOJAMS UŽDYKĄ'

Kad neduot progos krautuv- ,E 
ninjtam ir prekė jam išpirkt 
mūsų tavorus po daug, tai 
mes pasiliekame sau teisę 
aprubežiuot daugį tavorų, 
parduodamų bile kuriai pa
vieniai ypatai.

Išpardavimas 1 ęsiasi Šiandien. 1 / Lapkncio-IM o v. . k

THE BIG 14th STREET STORE
132-134-136-138-140 West 14th Street

(TARP 6-TOS IR 7-TOS AVENUE)
Visos subiręs, eleveiteriai ir gatvekariai priveža prie mūsų sankrovos

SKAITYKIT IR PLATI?!
KIT “LAISVU”

Boplai 7644

ADOLFAS F. STANKUS

----------------------------------------- '’"“"■WSPraktikos pamokos išardyt, auta 
syt ir sudėt visokius motorus, 
apie elektrą, važiavimą ant vis 
kių kainų mašinų ir ant Ford 
Pilnas kursas Šoferio-Mechanik 
kur vedą lietuvių ir anglų kžpA 
gerai žinomas ir per 16 metų/^Ę 
tyręs instruktorius L. TlKNfeV 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ry[ 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 Į
NEW YORK AUTO SCHOO 
228—2nd Ave., cor. 14th StM N. 1^RAB0RIU8 

k 
BALZAMUOTOJE 4’

Padirbti iš suderintų Havanos tabakų. 
Vidurys vien tik iš importuotų tabakuKaina $7,950.00

• Balansas
Savings. Banko Pirmas Mortgičius $4,500.00
8 KAMBARIAI, MAUDYNĖ IR PANTRY 

Marmiiruoti Maudynių Kambariai, Įbudavotos Vanos
Ištisai klėtkuotos (parquet) grindys, vario rynos ir nuo stogų dūdos. 
Didžiosios priemenys ir kiemai Travertine-nu ištaisyta (padaryta iš 
tikrojo craftdx). Virtuvė, pusryčių/kambarys ir p^ntrė klijonkėmis iš
klota. Kiekvienas kambarys išmuštas lentukėmis (panel moulding). 
Augštos klasės maliava (paint) išdčkoruota ir cimento pamatai; 3x8 
ištisiniai balkiai; šaligatviai, šaligatvių kraštai ir gatves išeimentuota.

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

KELRODIS.’Nauja 14-tos linijos subway iki Grand St. stoties, išli
pus imjdt, Grand St.sgatvekarį iki pat Maiden Lane, Maspeth. B.M.T. 
Broadway! trįiutyiniu iki Flushing Ave. stoties; išlipus imkit Flushing 

/ Ayę. g'atVgkarį ,iki. patįMaideiį Lane. Flushing-Ridgewood • gatve^ariąi 
davežą' ikjpMaidėn Ląne.’ <* Calvary gatvekaris daveža porą blokų‘‘nUo 
Maiden Lane

&ALVIN BUILDING CO., Inc.
z Ii ■ op ■ N- Y

fe®

Sulig 
taipgi

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinejame, 

kaipo užsakymus (orderius)



DO ŽINIOS JUOZAS KAVALIAUSKAS P ’

1439 South 2nd Street '

TELEFONAI
Bell
Keystone.

VYRAMSMOTERIMS

naktj

82-86 MARCY AVENUE

vietoj saldumyno

It’s toastedKor. No. 2

Nei Jokio Gerkles Erzenimo Nei Jokio Kosulio

© 1928, The American Tobacco Co., Manufacturers

Tel.,‘Stagg 5043
VALGYK

NOTARY PUBLIC
Miestas
Miestas

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. ,

Babies
Love, J

Telephone, Stagg 8326
9745

Mes žinome savo

Seredomis
Ketvergais, 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis 

dieną

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

Oregon 5136
Main 8669

Mrs. Winslow 
Syrup

Panedėliais 
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

kisokių vidurių ir žarni- 
ncsmaguroy, paeinančių

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
z TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N, Y.

Telefonas: Pulaski 1090

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

- AMERICAN ,
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas jnus 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

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

INSTRUMENTŲ
^nr." Pianai ir gramafo-

na* kompani- 
l L \ \ jų—Victor, Colum-
l mJ Okeh ir kitu.

Roles ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios 

mados ir visų dainininku; Taipgi 
Smuikos, Mandalinos, Gitaros .Armo
nikos, Triūbo^, 
kių daiktų. ' 1 
Taisom ii- tūnijam Pianu 
fonus.

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-4 po pietų 
6-8 vakare

Nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

• (Virš Banko) 
Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

Taip tai. mes ir pasilaikome laibos

Apkepinimas 
išdirba 
tabakų. Dar 
nimo proceso _
pageidavimą tokių 3aly^ų, . _ .
bet nesutrukdo normalio apetito prie šiaip sveikų 
valgių.
Jūs niekad nepasigesite saldainių nei saldžių pyra
gaičių, neigi “užkandimėlių” tarp reguliarių valgymo 
laikų, jeigu užsirūkysite Lucky. Na, tik išbandykite.

SKAITYKITE ii 
PLATINKITE A VT”’

, Būbnai ir dauk kito- 
PrisiunČiam į namu.i.

ir Grama-
...

Paneles Catherine Moylan, Myrna Darby. 
Murrel Finley, kurios neužilgo pasirodys 

Ziegfeld’s vaidinime “Whoopee’’.

Del 
nių 
iŠ dantų dygimo, dera ge 
resnio ir saugesnio , kūdi 
kiams ir' augantiems vai 
karos vaisto viduriams.

CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki
LA1IV1. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—7ic<vV VvHlŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeria ' ,
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarę naujausio* 

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS ‘IŠSIPERINU! VANTOS VELTUI

Miss Anna L. Hogg, Korea. Ky., «avo 
puikias pasekrr.es nuo vartojimo Nug*»Tone 
JI sako, “AS buvau visai nusilpusi ir ner- 
vuota, negalėjau nieko veikti, ir aš pasa
kau, . kad Nuga Tone padarė man daugiau 
garo, negu visi •laktai ai. Nuga-Tone mane 
išgydė. Tai tikrai yra geros gyduolės. Tūks
tančiai kitų žmonių turi tokius pat pi a ne
šimus.“

Nuga-Tone turi suteikti jums užganėdini- 
mą, arba pinigai grąžinami. Bandykit jas 
del padauginimo svarumo, pataisymo ner
vingumo, nemigės, jautimo nuovargio iš ry
to, galvos skaudėjimo, svaigulio, prasto ape
tito, nevirškinimo, inkstų arba pūslės tru- 
SHu. užkietėjimo ir panašių nesmagumų.

uga-Tone suteiks jums stipresnius neruvs, 
didesni raumenų stiprumą ir atnaujins jė
gą ir energiją visų organų. Vaistininkai 
parduoda Nuga-Tone. Nusipirkit 1 buteli

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

4 d. lapkričio, naujam spar
ne miesto auditorium svetai
nės, buvo surengtas paminėji
mas 11-kos metų sukaktuvių 
Rusijos Revoliucijos. Didžiu
lė salė persipildė publika. Jau 
jeigu vietos kapitalistinių lai- 

T kraščių korespondentai pažy
mėjo, kad miesto svetainėj 
komunistai minėjo Rusijos rev. 
sukaktuves ir galėjo būti pub
likos 3,000, tai galima supras
ti, kad buvo nemažiau, nes 
jie, • didžiumoj, stengiasi tokių 
masinių susirinkimų svarbą 
sumažinti, sumažindami ir 
skaičių atsilankiusių. Progra
ma susidėjo iš dainų, muzikos 
ir prakalbų. Ji užsitęsė net il
gokai—ištisas keturias valan
das- Dalyvavo trys chorai: 
žydų, pietų slavų ir vokiečių 
socialistų; taipgi smuikorius 
Clevelando Symphony orkest- 
ros Herbert Off nėr. Kalbėto
jų buvo keturi: nuo pionierių 
kalbėjo John Kąrabin (14 me
tų jaunuolis) ; Jaunųjų Dar- 
biečių Lygos—Betty Ganų$tt;

Y Darbininkų (Kom.) Partijos 
X distrikto—I. Amter ir nuo 

Centro Komiteto—Bertram D. 
Wolfe.

Visi kalbėtojai ir chorai sa
vo užduotis atliko gerai. Tą 
liudijo griausmingi aplodis
mentai, kurie lydėjo jų kiek
vieną kalbos išvadą ir sudai
nuotą dainą, žydų darbinin
kų choras atidarė paminėjimą 
Internacionalu, vokiečių socia
listų choras b,agė vakaro pro
gramą tąja pačia tarptautine.

Visi dalyviai, eidami namo, 
šnekučiavo, kad šis paminėji
mas pirmas tokis ’didelis Cle- 
velande iš visų praėjusių pa- 

$ minėjimų.
Daug senų, senų veidų ma

tėsi, kurių buvo nematyti nuo 
1919 metų, kartu ir jaunų, vi
sai svetimų. Reiškia, revoliu
cinis judėjimas auga. Ameri
kos darbininkai pradeda vis 
daugiau ir daugiau interesuo
tis darbininkų valdoma šali
mi—Sovietų Rusija. Vis dau
giau ir daugiau pradeda ne
betikėti kapitalistinė

• melams 
jimai algų atidaro akis 
žai protaujančiam

* kui. Sunkūs laikai 
( mui darbo, nedateklius
'gas, rūpesčiai yra mokytojais 
ir faktoriais, kurie aiškiai''pa
sako, ant ko yra subudavota 
taip išgarsinta šios šalies “pro
sperity.”

Metai praeis, dar daugiau 
darbininkai turės progos ant 
savo skūros išbandyti tas gar
siąsias šios šalies “prosperity.” 
Čia bus įrodyta, kad vienatinė 
darbininkų klasės partija yra 
Am. Darb. (Komunistų) Par
tija, kuri nuo širdies kovoja 
UŽ išnaudojamųjų klasės rei
kalus. Už metų Clevelandas 
minės dar skaitlingiaus 12 me
tų sukaktuves Rusijos Revoliu
cijos. To progreso jokia spė
ka nesulaikys. Gali sulaikyti 
tik trumpam laikui, bet viso 
judėjimo sulaikymui tokios 
spėkos nėra.

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone j GreenpoLūt 1411

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

. "Tel.: Juniper 9796
Biųsdami pinigus su savo adresu, užraiykitei 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
161 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

________ -_____________ORDER BLANK t_______________________
AS, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 

malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas —__________________________________________ ________

(toasting) tatai padaro. Apkepinimas 
pagerina kvapsnį puikiausių pasaulyje 

vienas gerumas šio garsaus apkepi- 
- Lucky Strike patenkina-numalšina 

urie žmogų daro riebų,

spaudos 
Bedarbė, numušinė- 

ma- 
darbinin- 
jieškoji- 

var-

KIEKVIENA moteriške, kuri bijosi nutukimo, yra 
susidomėjusi naujausiais šiandieniniais, protin
gais būdais, su pagelba kurių galima palaikyt savo 

kūno figūrą laibą, madingą. Turi būt vengiama 
perdidelio svorio.
Perdaug saldumynų yra valgoma, kaip kad moterys 
atranda—perdaug gausingų ir tukinančių gardėsių. 
Dėlto šičia ir yra patarimas: “Geriau yra užsirūkyt

DIDŽIAUSIA LIETUVIU AFTIEKA
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 šalčio) 

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

^.®1INj..K^(rLsvJIKU IR STIPRIU
GALĖTI SUNKŲ DARBĄ DIRBTIVARP

tuveDU B hlJK

_ 8t, ir Ava.
State—______
State___ _ __

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER 

GRABORIUS

Savininkai:
JONAS B. AMBROZAITiŠ

560 Grand Street, Brooklyn, N. > 
Telefonas: Stagg, 9942

į Ad E-8

Ar Jaučiatės Silpnas? Į 
Nervuotas?

pasekrr.es


V Puslapis Seitas t’

F
u®

VIETOS ŽINIOS

maža, tiksai
ilgėjai. -
(274-275) |.r

REIKALAVIMAI

IŠRANDAVOJIMAI

Į SPORTAS
NAUJENYBĖ > LIETUVIAMS

Koresp.

(COURTNEY NUGALĖJO
SWIDERSKI AŠTUNTAM

KETURIS BROLIUS 
UŽMUŠĖ TRAUKINYS

6-tos SEKCIJOS MITINGAS 
PANEDĖLIO VAKARĄ

t x

ŠIANDIEN VAKARĖLIS 
LABAI PRAKILNIAM 
TIKSLUI

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

REIKALINGA ant stalų patarnauto
ja lietuvių .restaurante./ Patyrimo 

nereikalinga. Jei rasis norinčių pa
tapti partneriu-pusininku su manim, 
nariai priimsiu, nes vienam' sunku 
apsidirbti.-—840 Grand St., Brooklyn, 

-279)

Tai bus
Bet bus 

ir vąl- 
Vaicekauskiūtė,

ROCHESTER, N. Y.
A.L.D.L.D. 50-tos kuopos susirinki

mas bus utarninke, 20 lapkričio, 7:30 
vai. vakare.
koma ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopos susirinkimas. 
Draugai ir draugės, malonėkit da
lyvauti susirinkime, nes turimė svar
bių

RALPH K RUCH
FOTOGRAFAS

. .f.:..,< . . ...į

65-23 Grand A venue
*;Y-* MASPETH. N.Yp ‘

praleiskite progos^ atsilankykite.
Gražios dainos ir muzika suteiks pil-

Įžanga, paly-
turtingumu, vi-

«»
Rengėjai

progos(

Taipgi sykiu bus lai- 
Tarptautinio 

> kuopos
draugės, malonėkit da-

Telephone, Greęnpoint 2320

J. GARŠVA

R

. ’■ v- ■ ' ■' '.<■

WWWOi

Ši subatos vakarą 
“Laisvės“ svetainėj, nes šian
dien bus Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 17-tos kuo
pos puikus vakarėlis. Dai
nuos Aido Choras; grieš Balt- 
rukevičiaus smuikų orkestrą; 
skambins southbrooklynietė 
A. Kazlauskiūtė, pianistė. Dar 
bus duetų dainų, 
puiki programa, 
ir gardžių gėrimų 
gyniu. M.
vakaro gaspadinė, • pataria vi
siems nevalgyt vakarienės, 
nes ji užtikrina, kad jos ga
mintą mėsa ir keiksai bus la
bai gardūs ir maistingi.

Taip pat pranešam visiems, 
kurie turėjot nusipirkę laimė
jimo tikietėlius pereitą vasa
rą ir turėjo būt išlaimėjimhs 
piknike’ liepos 22 d., o nebu
vo leidžiama, tai šį vakarą 
bus tas laimėjimas.

Draugai, darbininkai, būkit 
visi* Šiame vakarėlyje, nes ži
not, kad ši owanizaeija šelpia 
kovojančius darbininkus.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas užsitarnauja vi-j 
su darbininkų paramos. Jis 
gina streikierius ir visus veikė
jus, areštuojamus bei teisiamus 
už kovas prieš kapitalistinį iš
naudojimą; jis teikia medžia
ginės pašalpos darbininkams 
kaliniams. Dar tik pereitą sa
vaitę New Yorke Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas sto
jo į 20 naujų bylų, delei su
imtų darbininkų apgynimo. 
Jis kovoja už 30 su viršum 
darbininkų, areštuotų prieš- 
imperialistinėj demonstracijoj 
Washingtone; jis veda apelia
cijos bylą kelių šimtų audėjų, 
nuteistų už New Bedford, 
Mass., streiką ir t. t.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas yra tokia vi
siems darbininkams organiza
cija, kuri nedaro skirtumo, ko
kios partijos bei religijos dar
bininkas yra; bet jeigu tik jis 
pakliuvo už darbininkiškus 
reikalus į kapitalistinės “tei
sybės” nagus, tai Tarptautinis 
Apsigynimas ir puolasi jam 
pagelbon. • . ;

Vienas iš Rengėjų.

IŠ EAST NEW YORKO 
PADANGĖS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PAJIEŠKOJIMAI
PRANEŠIMAS

būkit

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

ĘARSIDUODA fornišiuotų kambarių 
namas, yra 17 kambarių, geroj vie

toj. Greitam pirkėjui pigiai parduo
siu. Delei kainos susitaikinsime. At
sišaukite po No. Ill Stagg St., 
Brooklyn, N. Y. (275-277).

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6-ta kuopa rengia la

bai šaunų koncertą nedėlioj, 18 lap- 
kričio-Nov., L. T. Namo svetainėj. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Progra
mos išpildyme dalyvaus geriausi ar
tistai, kaip tai žymus dainininkas 
Sabaliauskas iš Worcester, Mass., 
K. Bolys iš So. Bostono, L Kubiliū
nas iš Mattapan, Mass., vietinės Be- 
nevičiūtės, 
Liuosybės Choras.
ir seserys Pauliukoniūtės iš Haver
hill, Mass.

Potsus, Zabarauskiūtė ir 
Taipgi dalyvaus

Kaip matote, tai šis ;5a-

Subata, Lapkričio £7, 192$
I I

$35,000 1ŠSIKOLEKTAVO IŠ 
KOMPANIJOS Už ŠIMTUS 
PRIGAVINGU 
“SUSIŽEIDIMŲ”

šešiems metams kalėjimo 
nuteistas newyorkietis Charles 
Little, kuris neteisingai išsi- 
kolektavo tarp $35,000 ir $50,- 
000 iš Casualty Apdraudos 
Kompanijos. Toj kompanijoj 
jis buvo apsidraudęs (insišiū- 
rinęs) nuo susižeidimų, naudo
damas 40 įvairių vardų. Jis 
tais vardais paėmė pinigus iš 
kompanijos už 400 susižeidi
mų, nors ir nebuvo nei sykio 
susižeidęs.. Paprastai jis iš- 
anksto drūčiai susiverždavo 
rąnką virš alkūnės; paskui ty
čia griūdavo, daugiausia vieš
bučių priemenėse bei svečių 
kambariuose, taip kad jį ma
tytų daugelis žmonių, iš ku
rių jis galėtų gaut liudininkų. 
Kadangi^ nuo užveržimo ran
kos viršui alkūnės atrodydavo 
pirštai ir šiaip galas rankos 
sutinęs, tai būdavo “įrody
mas,” kad jis susižeidęs. Po 
tokių ceremonijų jis nusirišda
vo rankos užveržimą, ir greit 
atsileisdavo jam tas falšyvas 
rankos “sutinimas.”

Peconice, Long Islande, liko 
užmušti keturi broliai Vilens- 
kiai, nuo 10 iki 18 metų am
žiaus, kuomet tavorinis trauki
nys užbėgo ant automobilio- 
buso. kuriuomi broliai važiavo 
į mokyklą skersai Long Island 
gelžkelio relių.

Panedėlio vakare įvyksta 
susirinkimas visų Darbininkų 
(Komunistu) Partijos narių, 
nriklausančių šeštai Sekcijai, 
Williamsburge. Susirinkimo 
vieta—56 Manhattan Avė.; 
pradžia 6 :3L0 vai. Kiekvienas 
sekcijos narys būtinai privalo 
atsilankyt- Praėjus preziden
tiniams rinkimams, tenka kai 
kuriuos dalykus užbaigti, ir 
kyla įvairių naujų neatidėlio
jamų uždavinių ir pareigų, į 
kuriuos turime atsiliepti.

George Courtney iš Tulsa, 
Okla., nugalėjo Paul Swiders- 
ki iš Syracuse, N. Y., aštun
tam iš dešimties raundų bouto 
pereito trečiadienio vakare, 
New Manhattan Casino. I

Swiderskis jau buvo ga
na blogoj padėtyj trečiam 
raunde. Todėl jo sekundantai 
įsviedė rankšluostį, kaipo žen- ~__ _____ t........ __ ........
kla, kad pasiduoda, bet refe- rengimas bus tikrai) puikus, tat ne
ri Donovanas išspyrė tą rank
šluostį lauk iš ringo ir įsakė,; 
1 TT V i ~ ■ i •

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

O 

o 
• .CBS

SIUOSLĮ IclUK 1S ringo ir ĮSclKe, i niausį pasitenkinimą, 
kad kumštynės turi tęstis.. Tux> j ginus srn programos 
tarpu mat išrodė, kad Court- j 
ncy punčiams ko tai trūksta 
ir kad Swiderskis, gal būt, at
sigaus ir atsilaikys prieš savo 
priešininką. Tačiau to nebe
sulaukta. Aštuntam raunde 
Courtney taip pradėjo pliekti 
Swiderskj, lyg kad bubną muš
ti, jog referi pagaliau nutarė 
sustabdyti tą nelygią kovą. 
Courtney , svėrė 1631/2 sv., o 
Swiderski—175Į4 sv.

Pusiau finalo rungtynėse 
George Hoffman iš Yorkville, 
N. Y., laimėjo šešių raundų 
kovą prieš Eddie Benson, 
brooklynietį lietuvį sunkiasvo
rį boksininką. Šios poros kum
štynės buvo lėtos; abiem bok
sininkam kažin kodėl stigo 
greitumo, spartumo. Kaip ten 
nebūtų, vtenok Hoffmanas tu
rėjo labai sunkią kovą per iš
tisus keturis raundus, kuomet 
Bensonas apsikeitė su juto 
smūgiu už smūgį. Penktam 
raunde Hoffmanas pataikė sa
vo priešininkui suduoti dviem 
smarkiais dešinės rankos smū
giais, kurie pasiuntė Bensoną 
prie virvių, tačiau Bensonas 
atsisakė palytėti ringo aslą, 
šeštam raunde Hoffmanas 
pradėjo smarkiau darbuotis ir, 
tur būt, todėl laimėjo teisėjų" 
sprendimą, su kuriuo vienok 
nesutiko daugelis žiūrėtojų ir 
priėmė jį su garsiais “bū-bū.”

Hoffmanas svėrė 192 V2 sv., 
o Bensonas—183 sv.

Left Hook.

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

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

Yra žinoma, kad jis paliko sūnų 
.r dukterį.

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

270-79

417 Lorimer Street

reikalų aptarti.
Sekr. J. Evans.

: (274-275)

MINERSVILLE, PA.
A.L.D.L.D. 14 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 18 lapkričio, 7 vai. va
kare. Visi nariai ateikit, gausit nau
ją knygą. Taipgi turėsime balsavi
mą centro valdybos. Atsiveskit ir 
naujų narių. Sekretorius.

CLEVELAND, OHIO
Pasirandavoja puikus kambarys. 

Kas mylit ramiai gyventi, kreipki
tės šiuo adresu: Geo. Penkoraitis, 
1139' E. 76th St., Cleveland, Ohio.

(275-277)

PARDAVIMAI
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 metų. Gąlima 
pigiai pirkti. Atsišaukit greitai.— 
W. Rogers, 495 West St., New York, 
N. Y. 270-81
PARSIDUODA ^roserne ir delikate- 

sen už pigių kainų. Atsišaukit po 
No. 459 Keap St., Brooklyn, N. Y.

(271-276)

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A: PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių 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 sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šaliniūte

į Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
-BROOKLYN, N. Y.

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

Darbų atlieku
Kreipkitės

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla 
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.‘LAISVES” KONCERTAS

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų li| 
racijų: Akių, .* 
Gerklės. Naujausi Diagnoze 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

visų ligų ir ope- 
Ausų, Nosies ir 

ix‘

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

6i iki
P. M.

1 įtVANDAUSKAS

Lapkričio 15 d. įvyko A.L. 
D.L. D. 185 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Narių į šį susi
rinkimą atsilankė nemažai. Iš 
kuopos komisijų raportų pasi
rodė, kad dabar rengiamasi 
prie perstatymo veikalo “Gy
vieji Nabašninkai.” Perstaty
mas įvyks 2 d. gruodžio. Iš
rinkti reikalingi tam darbui 
darbininkai. L.D.S.A. 111 
kuopos delegatė užkvietė 
kuopą prisidėti prie jų rengia
mo baliaus ant 10 d. vasario. 
Kuopa nutarė prisidėti. Per
skaičius laišką nuo “Laisvės” 
administracijos, kad kalendo
rius jau baigiamas spausdinti, 
kuopa nutarė užsisakyti 30 ek- 
zempliorių del platinimo.

Šiame susirinkime nariai ga
vo naujai išleistą knygą Ar
gentina. Buvo balsavimas į 
centro viršininkus.

Užsibaigus susirinkimui, bu
vo prelekcijėlė temoj “Išsigi
mimas.” Prelegentas drg.\V. 
Paukštys trumpai nurodė įvai
rias priežastis, vedančias prie 
išsigimimo. Darbininkų ^la
sę veda prie 'išsigimimo da
bartinės kapitalistinio surėdy
mo aplinkybės, kurios nelei
džia darbo žmonėms pildyti 
gamtos konstituciją, kurią 
kiekvienas privalo pildyti, jei
gu jis nori gyventi ir bujoti. 
Kapitalistų klasę veda prie iš
sigimimo ištvirkimas, pertek
lingas gyvenimas. * Plačiau 
buvo* apsistota apie vadinamą 
homdseksualizmą.

Kuopa susirinkimus laiko 
trečią ketvergą kiekvieno mė
nesio. Gerai būtų, kad į su
sirinkimus atsilankytų ir pa
šalinių, nes po susirinkimų 
veik visuomet būna prelekci- 
jfites. : f

LIEPIA SURAST 
ROTHSTEINO 
GALVAŽUDŽIUS J 
4 DIENAS

New York o majoras Walke-V 
ris davė keturias dienas laiko 
savo policiios viršininkams su
rast kaltininkus, kurie nudėjo 
gembleriiukaralių, milionierių 
Arnoldą Rothsteiną. ' Tuo tik
slu majoras buvo pasikvietęs 
policijos kom’sionieriu Wnrre- 
na ir District Attorney Ban- 
toną ir 14 vyresniųjų detekty
vu. Leidžiama suprast. kad 
Warrenas galės gaut nuo ma
joro nėr kepurę, jeigu bėgyje 
keturiu dienu nesuras tos 
žmogžudystės kaltininkų.

MIRĖ *
Carl Maginis, 54 metų am

žiaus, gyvenusis po num. 6 
Andrew St., Maspeth, N. Y., 
mirė 14 d. lapkr. Bus palai
dotas 17 d. Šv. Jono kapinėse. 
Paliko dideliame nuliūdime 
moterį ir 4 sūnus ir 1 dukterį. 
.Laidoja graborius A. Bellas 
(Bieliauskas). ) $

Sekmadienį, Gruodžio (December) 9,1928-
DIDŽIOJOJE ARCADIA HALL

Halsey St. ir Saratoga Ate., arti Broadway, Brooklyn, N. T

GRABORIUS

1Q7 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

JOs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet . 
jau senai matimėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

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

ARĖ DAR 11 
SMUKLIŲ 
” * 1 .... ■ . f

New Yorke uždaryta < dar 
rienuoliką pžeigų, kur buvo 
slapta pardavinėjama alkono- 
liniai gėrimai,

Lietuvių Jaunųjų Vyrų 
Kliubo Basketball

Lietuvių Jaunųjų Vyrų Kliu- 
bas, iš Brooklyno, kiekvieną 
nedėlios vakarą turės basket
ball žaidimą ir šokius Klaš- 
čiaus Clinton Park svetainėj, 
ant Maspeth ir Betts Avės., 
Maspethe, L. I. Iš jų tarpę 
yra gerai išsilavinusių toje 
sporto šakoje ir jie grumiasi 
su profesionališkais basketbo- 
lininkais. • Jie turės naujus 
“tymus” iš rytų, su kuriais im
sis ne juokais. *

Linkimfe Lietuvių Jaunų Vy
rų Kliubui pagarsėti sporto 
srityj ne tik Amerikoje, bet ir 
visame pasaulyje. Pirmas jų 
susikirtimas įvyks nedėlioję, 
18 d. lapkričio, Klaščiaus sve
tainėj,, pradžia 7 vai. vakare.

B. Sportą®.

OKTETAS UFA
Garsusis Oktetas UFA, vadovaujamas V. Žuko. “Laisvės koncerte jie visi bus kostiumuose, 

vaidins puikų rėginį ir dainuos tam atatinkamas dainas.
Mūsų garsieji dainininkai-solistai: Menkeliūniūtė, Stankūnas ir česnavičiūtė irgi jau yra pa
sižadėję dainuoti. Dainuos bendrai Lyros ir Aido chorai, vadovaujami V. Žuko. .. . .

Puikus kavalkas bus rusų profesionališkų artistų operetiškas akta?. Jis susidės iš 9 
ypatų. Ten bus solų, duetų, kvartetų ir oktetų.

Po nedėliai šiose špaltose matysite artistų vardus ir paveikslus, kas bus itin žingeidu.
Tikietąi jau gatavi, tuojau užsisakykite jų, del užsitikrinimo geriausių vietų. Kaina 

$2.00, $1.50, $1.00 ir 75c. Koncerto pradžia 3 vai. po pietų.

Po koncerto kokiai, griežiant prof. Retiketičiaus skaitlingai orkestrai
Kviečiame draugus.iš kitų miestų kuo skaitlingiausiai atsilankyti į šį koncertą.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekviena^ iš mūsų gerai žino,, kokių didelę vertę Lietuvoje turi 

! visokios įmusų yientąučįų ^artėjamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
; vaistai. ) Mūsų žmonių taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
i kiekvieną ligą, r Žijiodanįas tą! ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
[ geriausiai patamąūti, pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
; taviški; žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
[žemiau paduotus. Galima gąuti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau,

Aviečių uoga 
•Aidžių pėklukių 
• Brolelių • 
I Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Džiugelių 
Dagilių, 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuviškų 
gydančią žolę arba vaistą, t^gul tuo jaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
x Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYJNERIOS 75 CENTAI
Fhoae, Greenpoiųt 2817, 186MI14

igiais naminiais vaistais gydo beveik

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero Šaknų 
Juodšaknlų 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokštukių 
Salmččių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžollų 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




