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| Darbininkai Visą Salią, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį! ,

U

'Vi

Giorgio Ohlsen buvo už 35
mylių nuo laivo Vestris ir 
kad jis aplaikė SOS nuo V

&

Vestris, bet, kiek žinorga, 
nesistengė pribūti į pagel*

aOlllDIB

Brooklyn, N. Y. S^reda, Lapkričio (Nov.) 21 d., 1928Telephone, Stagg 3878

IŠKELIAUJANT ‘TAIKOS TIKSLAIS’

HHHli

250 Metų Senumo Laikrodis 
Eina Metus Kartą Užsukus

ke “badavimo” jis

kasdiena. Teismas nuteisė ■*
jį užsimokėti 1,000 markių | 
už publikos apgaudinėjimą.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X■ ' r.

Nubaudė “Badautoją” 
už Apgaudinėjimą 

Publikos
Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart
BERLYNAS. — šiomis 

dienomis Vokietijos teismas 
išnešė nubsprendį, kad jei
gu žmogus, kaipo profesio
nalas badautojas, užvalgo 
laike badavimo, tai jis yra 
apgavikas ir už tai gali būt 
nubaustas.

Siegfried Herg, kitu var
du žinomas kaipo “Jolly,” 
apie trys metai atgal per 
45 dienas sėdėjo uždarytas 
stiklinėj klėtkoj, kur buvo 
tik mažytis atidarymas del 
oro, o Berlyno gyventojai 
mokėjo po 35 markes už 
įžangą pamatyti tą “nepa
prastą” žmogų, kuris 1 
niškai save “marino”.

Kadangi Jolly susipyko su 
savo manadžeriu, tai į viršų 
iškilo, kaip jis apgaudinėjo r . .. - tpiqinp.„s f;ir.publika. Paaiškėjo, kad lai- nęjirnas nei a teisingas. Gir- 
.v u., gaudavo Ą^J03 tyrinėjimas
mažyčius šmotelius šokolado 1 111 elsi ^as’

Nedėldienių
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AJSI5.S « [KANUOLĖS baube hooveriui
Vestos Nelaimes 1 yrinejinųj
LONDONAS. — Anglijos 

spauda smerkiančiai rašo 
'apie Jungtinių‘Valstijų pro- 
j kuroro Tuttle vedamą tyri- 
'nėjimą laivo Vestris nelai- 

' mės. Rašo, kad Tuttle rė
kia ant liudininkų (Vestris 
įgulos narių) ir kaltina juos 
melavime. Sako, kad tyri-

Nupjauta Šunies Galva 
Loja ir Edą

MASKVA.— Sovietų mok
slininkai padarė įdomiu^1 
bandymus su šunimis. Vie-į 
nas bandymas padaryta su 
šunies nupjauta galva. Jie 
išlaikė nupjautą galvą gyva’ 
per tris valandas. Galva 
“lojo,” nors balso neišdavė, 
nes buvo nupjauti balsą iš
duodanti organai (balsinės 
stygos).

Galva taipgi rijo maistą, 
nors nebuvo skilvio maistą 
priimti.

Eksperimentas buvo daro
mas su pageįba “dirbtinos 
Širdies” — aparato, padary
to iš plieno ir gurno. To 
aparato pagelba buvo pum-

Londonas.— 250 metų se
numo laikrodis, kurį nese
nai atrado Anglijos Mažė
jus, eina metus laiko be pri
sukimo. Jį padarė Thomas 
Tompion, garsus Anglijoj 
laikrodininkas. 1676 me

stais jis buvo vadinamas 
laikrodžiu dirbimo “tėvu.” v

Apsivalė nuo Popu 
ir Caro Valdininky

Smolensko gubernijoj pa
tikrinus valstybinių įstaigų 
aparto' sąstatą surasta tar
nautojų tarpe 1423 buvusie
ji žmonės, t. y. buvusieji 
^dvarininkai, popai, caro val
dininkai, prekybininkai ir t.

x A „ x t. Visi jie savo praeitį bu-
puojamas kraujas į šunies [vo gerai užkaukiavę. Visi 
galvą. į jie (1423) išvalyti iš vaistys

Ta artificialė (dirbtina) jbinių įstaigų.
kraujo cirkuliacija yra vie
nas iš eksperimentų, kuriuo 
Sovietų Sąjungos biologai 
ir daktarai tikisi surasti bū
dą atgaivinimui mirusių or
ganizmų.

Užtrenkė Perkūnas

j Fordas Statys Milžinišką Au
tomobilių Išdirbystę Anglijoj

Komunistai Surengė Anl i-Imperialistinę Demonstraciją; 
Keli Jaunieji Darbini nkai Tapo Suareštuoti

SAN JOSE, Cal.— Pirma- James Jorjes iš Jaunųjų 
dienį išrinktas prezidentas Darbininkų Lygos ir John 
Herbert Hoover kariniu lai- Arneth, peiįsimušė per poli- 
vu Maryland išplaukė į Pie- ei jos eiles linkui Hooverio, 
tų Ameriką “taikos tiks- kuris buvo apsuptas slapto

sios policijos ir laikraštinin
kų. Darbininkai nešė iška
bas ( su reikalavimais, kad 
Amerikos imperialistai pasi
trauktų iš ^Jičaraguos. Šni
pai tuoj aus puolė ant jaunų
jų darbininkų, pagriebė nuo 
jų iškabas ir nutempė juos 
toliau nuo Hooverio.

Dabar tie1, darbininkai lai
komi kalėjime. Jų teismas 
atsibus sekantį penktadienį. 

.Nuduodamas, kad jis ma
žai paiso demonstracijos,

lais.”
Jam išplaukiant apžiūrėti 

Amerikos imperializmo in
teresų paleista šūviai iš 21 
kanuolės.

Didžiosios kanuolės bau
bė, kuomet Wall Streeto at
stovas lipo į laivą keliauti 
Pietų Amerikon “taikos tik
slais.” Su juo išvyko ir jo 
pati.

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos ir Visos Amerikos 
Anti-Imperialistinės Lygos 
nariai surengė anti-militari- 
stinę <

LONDONAS. — Henry 
Fordas nusprendė įsteigti 
savo svarbiausią europinę 
automobilių išdirbystę Ang
lijoj, Dagenham mieste.

Prie dirbtuvių būdavo j i- 
mo darbo dirbs tūkstančiai 
darbininkų per tris metus. 
Kuomet išdirbystę bus už
baigta, tai joj dirbs 10,000 
darbininkų ir pagamins 
200,000 automobilių į* me
tus. Kiekviena šalis Euro
poj gaus iš ten Fordo auto
mobilių.

VOLDEMARAS NORI BALTI
JOS VALSTYBIŲ SĄJUNGOS

LAIVAS VESTRIS, BŪDAMAS PAVOJUJ, 
SIUNTĖ PRANEŠIMUS, KAD “NIEKO 

NAUJO” NETURI PRANEŠTI
Visa Kaltė Suverčiama Kapi tonui, o Kompanija Pateisina' 

ma; Italijos Laivas B uvo Tik už 39 Mylių
NEW YORK. — “Pirma- 

dienį valdžios tyrinėjime 
laivo Vestris nelaimės paaiš
kėjo, kad laivas Vestris už 
šešių valandų prieš pasiun
timą S O S. (pagelbos šauki
mo signalo) per radio pra
nešė tos pačios kompanijos 
(Lamport ir Holt) laivui 
Voltaire, kad “nieko neturi

— »

Atstovai Marconi Interna
tional Marine Communica-

APVOGĖ LIETUVIŲ DRAU
GIJOS KASIERIŲ 

HARTFORDE
I

HARTFORD, Conn.—Lap
kričio 15 d. A. Raulinaitis, 
gyvenantis po No. 556 Zion 
St., kuris yra Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugijos 
kasierius, tapo apvogtas; iš 
stubos vagiliai paėmė 2,047 
dolerius dienos laike, kuo
met jo žmona buvo išėjus į 
krautuvę.

v.KAUNAS— Lietuvos fa-|tions Kompanijos, kuri yra 
sistms premjeras Voldema- anglų kompanija ir operavo 
ras šiomis dienomis pasisa- i-adio stotis ant laivų Vest- 
kęs uz Pabalti]os valstybių 

Hooveris pasiuntė Palo Al- sąjungą, pasak United Press 
Jis persergėjo 

Latviją ne j ieškoti didžiųjų 
valstybių paramos, jeigu ji 
nenori prarasti savo nepri
klausomybę.

Jis nurodė, kad Latvija ir 
Lietuva turinčios bendrus 
interesus.

Voldemaras dabar pakei
tė savo nusistatymą. Jis 
pirmą buvęs priešingas Pa- 
bąltijos valstybių sąjungai. 
j Žiiibma, jėigu šūsidarytų 
Pabalti jos valstybių sąjun
ga, tai ją kontroliuotų Len
kija.

demonstraciją prie to miesto majorui praneši- pranešimo, 
gelžkelio stoties, Palo Alto, mą, kad jis mano, jog.de- ~ 
kuomet Hooverio partija monstracija už ištraukimą 
sėdo į specialį traukinį vy
kimui į prieplauką.

Jauni darbininkai, V. V. 
Dart, Darbininkų Partijos 
Distrikto komiteto narys;

Jungtinių Valstijų ginkluo
tų spėkų iš Nicaraguos, bu- 

tik “kolegijos studentų 
išdykavimas.” Jis pataria 
neimti to klausimo rimtai.

Lietuvos Fašistai Pa- 
, smerkė Du Kalejiman

MARIAMPOLĖ.— Spalių 
26 d., kariuomenės teismo 
sesija, pirmininkaujant teis
mo pulk. Engleriui, svarstė 
Esteros Furmanaitės ir Jo
no Mickevičiaus bylą. Jie 
buvo kaltinami priklausyme 
prie Lietuvos Komunistų 
Partijos ir platinime komu-BARTININKAI, Vilkaviš- 

kio apskr.— Rugsėjo mėn. nistų literatūros, 
naktį iš 19 į 20 dieną smar-u < i •, ir • f ‘vi naktį is 19 į 20 dieną smar- Fašistų teismas nuteisė 

nesiŲSkli I inigus Laiškuoseyki perkūnija užtrenkė Sau- Fiirmanaitę 6 metus ir Mic
kevičių 7 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo.Lietuvoj Pinigai Išvagiami 

iš Laiškų

ŠIAULĖNAI, Šiaulių aps. 
— Spalių mėn. 12 d. netur
tinga moterėlė, gavus iš paš
to laišką beskaitydama ra
do, kad jos vyras siunčia jai 
iš Argentinos tame pat lai
ške 3 dolerius. Pinigų ji 
nebuvo radusi. Laiškas, ap
žiūrėjus, pasirodė buvo kur 
tai aplėštas ir užlipdytas. 
Žymės aiškios. Skubomis 
nubėgo tuo reikalu į paštą. 
Pašto viršin. tik paklausęs 
jos, ar atplėštą radai, ir pa
taręs, kad reikia pašte žiū
rėti, pareiškė, kad “mes ne
atsakome.”

sininkų kaime jauną vaiki
ną Žvirblį Alfonsą. Jis bu
vo sugrįžęs iš kareivijos na
mo atostogų. Priežastis— 
neatsargumas su radio. Per
kėlė anteną į kitą vietą ir 
neįžemino ją. Kai perkūni
ja pabudino jį iš miego at
siminė, kad antena nesu
jungta su žeme. Šokęs iš 
lovos norėjo palaidą galą 
antenos išmesti pro langą, 
bet tuo kartu perėjo žaibo 
kibirkštis, sutirpino visą an
teną ir vaikiną mirtinai už
trenkė; jojo buvo apdrasky
ta viena ranka.

85 ŽUVO NUO AUDROS

16 Kalinių Pabėgo iš Kalė
jimo Lenkijoj

Varšava. — Nedėldienio 
naktį iš Graudenz kalėjimo 
16 kalinių pabėgo. Nugalė
ję sargus jie pabėgo 60 pė
dų tuneliu, kurį jie buvo iš
sikasę. Penki iš jų tapo su
areštuoti, kuomet ėmė trau
kinį vykti Varšavon. Kiti 
nesugauti.

Rūkytojų Kongresas

LONDONAS.— Nuo aud
ros, kuris siautė Anglijoj ir 
vakarinėj Europoj gale per
eitos savaitės, žmonių žuvo 
85; nuostolių padaryta už 
milionus dolerių.

Tautų Lygos Sekretorius 
Išvyko Lenkijon

Potvinis Apsėmė Illinois 
Missouri Faunas

ir

Lietuva litres Atmokėti 
iRusijos Caro Skolas r
/‘Lietuvos Žinios” lapkri

čio 5 d. laidoj rašo:
“Prancūzų laikraščiai pra

neša, kad susidaręs tarptau
tinis Rusijos kreditorių ko
mitetas turįs vilties gauti 
dalį skolų iš valstybių — 
įpėdininkių, būtent, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos 
ir Rumunijos.

“1919 m. birželio 28 d. 
Versalės sutarties papildo
moji konvencija numato su
darymą komisijos, kuri nu
statytų šioms valstybėms, 
kaip Rusijos įpėdininkėms, 
dalį Rusijos caro skolų.

“Todėl kreditorių komite
tas artimiausiu laiku nusi
statęs tokį komitetą sudary
ti. Esą Lietuvai, Latvijai,

Hooverio Fauna Verta Virš 
Pusės Miliūno Dolerių

FRESNO, Cal.— Herbert 
Hooveris, išrinktas prezi
dentas, centralinėj Califor- 
nijoj, San Joaquin slėny, tu
ri 1,260 akrų farmą, kuri y-j 
ra verta $650,000. Jis ją tu
ri nuo 1920 metų.

Nuo 60 iki 300 darbininkų 
dirba ant-tos farmos, sulig 
sezono. Darbininkai išnau
dojami, kaipo kokie vergai.

Paryžius.— Pereitą nedėl- 
dienį čia įvyko rūkytojų 
kongresas. Jie išdirbo pla
nus kovojimui prieš judėji
mą / uždraudimui tabako 
Frakcijoj.

Geneva, Šveicarija.— Sir 
Eric Drummond, Tautų Ly
gos generalis sekretorius, 
pirmadienį išvyko Lenkijon.

“ ‘ " ir į
Berlyną. x Jo ta kelionė va
dinama “draugingumo ke
lione.” ’ ■

Taipgi jis" žada

Bombay, Indija.-—Travan- 
core, pietinėj Indijos pussa- 
lio daly, siaučia cholera.’ Iš
mirė 2000 žmonių.

QUINCEY, III.—Smarkiai Vi. ___ _
vanduo pakilęs Mississippi'Estijai, Lenkijai ir Rumu- 
upėj ir jos šakose užliejo nijai tenka arti 20% visų 
farmas Illinois ir* Missouri 
valstijose; tūkstančiai akrų 
apsemta. Nuostolių įsiskai
toma iki $1,000,000.

Žuvo apie dvidešimts žmo
nių. ■ ’ ■ •• i ■

Metai Kalėjimo už Prasi- 
šalinimą iš Kariuomenės

icaro skolų.”

Fašistai Atima Žemę

Hooveris Išvažiavo

Los Angeles, Cal.—- Her
bert Hooveris,.- išrinktas 
prezidentas, pirmadienį -ka
riniu laivu Maryland iš
plaukė iš San Pedro prie
plaukos į Pietų Ameriką ap
žiūrėti Amerikos imperializ
mo interesų. K

VARNUPIAL— Nuo 4 šio 
kaimo naujakurių, kurių 
tarpe? yra ir savanorių, at
ima žepię.! Kiti per keturis 
metūs -tą žemę dirbo^ tręšė} 
o dabar iš jų atima ir .fašis-r 
tos atiduoda. Naujakuriai 
turi organizuotai; kovoti už 
savo teises ir ginti savo že
mės sklypelius.

Kariuomenės teismas nu
baudė Juozą Stankevičių, 
gyv. Dotnuvos vals., Grigo- 
riškių kaime, už pabėgimą 
iš kariuomenės. Jis tarna
vo 3 pešt, pulke.' 1920 m. 
gavęs 3 dienas atostogų 
daugiau į savo dąlį negrįžo. 
Slapstėsi, šiemet pavasarį 
buvo sulaikytas ir dabar nu
baustas 2 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

šuva Nušovė žmogų

---------------- J-------------- ,

Popieros Sunaudojimas

Washington.— Jungtinėse 
Valstijose ant kiekvieno gy
ventojo popieros buvo su
naudojama po tris-svarus 
1880 m. 1927 metais buvo 
sunaudota po 200 svarų ant 
kiekvieno gyventojo.' Perei
tais > metais ant kiekvieno 
gyventojo Anglijoj buvo su
naudota 80 svarų, Vokieti
joj 45 svarai, Sovietų Są
jungoj tik 5 svarai.

Motina Nužudė Du Vaikus 
ir Pati Nusižudė

Wabash, Ind. — Moteris 
Don Garber, 30 metų am
žiaus, gyvenanti netoli 
North Manchester, nužudė 
savo peniau metų dukterį, 
trijų metų sūnų ir pati nu
sižudė, atsukus gazą. Ji per 
tūlą laiką sirgo nervų suiri
mu. .' '

Santa Anna, Cal.— Numi
rė buvusio prezidento Har- 
dingo tėvas Dr. George T. 
Hardingp 84 metų amžiaus.

Telluride, , Col.— Gončas 
užsistojo ant šaudyklės gai
duko ir šaudyklė išsišovė. 
Šūvis pataikė į šoną me
džiotojui Phil Henry iš Den
ver ir jis mimirė.

Vienas medžiotojas buvo 
padėjęs šaudyklę ant žemės 
ir šuva užėjo ant jos. < '

Londonas. — Pranešama, 
kad Mandžurijoj laike nese
nai įvykusių . nacionalistų 
demonstracijų sužeista su- 
virš 100 demonstrantu; žan
darmeriją šaudė į demon
strantų minias.

ris ir Voltaire, ir atstovai 
Amerikos Radio Korporaci
jos liudijo, jog Voltaire ra
dio surašai ir Amerikos pa
kraščio radio stočių surašai 
neparodo jokių instrukcijų 
nuo Lamport ir Holt kom
panijos, ir neparodo jokių 
susinešimų tarp Voltaire ir 
Vestris kas liečia pastarojo 
laivo padėtį pirma, negu tas 
laivas pasiuntė S OS.

Iš tų įrodymų matyį, kad 
laivas Vestris savo padėtį 
laikė slaptybėj iki 9:10 vai. 
pirmadienio ryto, lapkr. 12 
d., kuomet Veštris pasiuntė 
pranešimą:

“Mes krypstame ir gal būt 
mum&bus reikalinga pagel
ia.” O jau 9:58 vai. ryto 
pasiuntė S O S.

Laivo Voltaire radio pra
nešimų surašąs parodo, kad 
4:56 vai. pirmadienio rytą 
laivas Vestris.pasiuntė lai
vui Voltaire Q R U signalą, 
kuris reiškia: “Aš nieko ne- 

. turiu pranešti.” O jau lai- 
I vas tuo laiku buvo dideliam 
pavojuj. Jeigu tuomet būtų 
šaukęs pagelbą, veikiausia 
visi žmonės būtų buvę išgel
bėti — laivai būtų greičiau 
pribuvę į pagelbą. O šį 
pranešimą davė veik už va
landos vėliau po to, kaip vy
riausias oficierius Johnson, 
kaip ' jis paliudijo pereitą 
šeštadienį, formaliai prane
šė kapitonui Carey, kad lai
vas Vestris randasi dideliam 
pavojuj ir vanduo smarkiai 
bėga į laivą.

Voltaire radio pranešimai 
taipgi parodė, kad Voltaire 
pasiuntęs tankiai užklausi
mus laivui Vestris nuo 4:41 
vai, ryto iki 8:52 vai. vaka
ro, nedėldienį, bet Vestris 
atsakė tik vieną kartą 5:19 
vai. vakaro, kad “neturi nie
ko naujo pranešti.”

Klausinėjant buvo bando
ma įrodyti, kad laivo kapi
tonas kaltas, kad kompanija 
nieko nežinojus apie laivo 
pavoju, kad ji negavus nuo 
jo jokio pranešimo. Žinoma, 
lengviausią dabar suversti 
visą kaltę ant kapitono, ku
ris nuskendo, o išteisinti 
kompaniją,,, kuri leido į jū
ras tokį supuvusį laivą.

Kapitonas, matomai, ne
šaukė pagelbos del to, kad 
nenorėjo padaryti kompani
jai nuostolių.

Radio pranešimai taipgi 
parode, kad Italijos laivas

Green Di
A.D.F. Karo Rekordu

•p NEW ORLEANS, La. - 
Amerikos Darbo Federaci 
jos prezidentas Green j gin 
damas federaciją nuo pa 
prastų Fabrikantų Naciona 
lės Sąjungos atakų, didžia
vosi federacijos karo rekor
du.

“Mes neesame pavojus A- 
mėrikos institucijoms,” šau
kė Greenas, • minėdamas 
“garbingą” federacijos karo 
rekordą. “Kuomet mes ka
riavome, kad palaikyti A- 
merikos institucijas, tai rte- 
kurie fabrikantai daįrė pel
nus,” užbaigė jis savb pa
triotinį “spyčių.”

Komunistai, sakė jis, yra 
didžiausi tų institucijų prie
šai. , **

Planuoja dar Labiau 
vergti Nicaraguą

Pa

Washington. — Amerikos 
valdžios atstovas Dr. Cum
berland, kuris tyrinėjo Ni- 
caraguos padėtį, pataria A- 
merikos kapitalistams duoti 
tai šaliai $30,000,000 pasko
los. Taipgi pataria i
kos valdžiai paskirti du savo 
atstovus kontroliuoti Nica- 
raguos įplaukas ir išlaidas.

O kas liečia Amerikos ma
rinus, tai jie turi pasilikti 
saugoti Amerikos imperia
listų interesus.

en

Detroite Kalbės Drg. A 
Bimba Sekantį 

Nedėldieni
Detroite sekantį nedėldie- 

nį, lapkričio 25 d., didžiulėj 
svetainėj, 24 ir Michigan 
gatvės, atsibus parengimas 
su prakalbomis. Programa 
prasidės /6:30 vaL vakara. 
Kalbės Aį Bimba, “Laisvės” 
redaktorius iš Brooldyno. 
Nepamirškite visi dalyvauti.

Komitetas.
(277-278)
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H00VER10 MISIJA PIETINĖJE
IR CENTRAL1NEJE AMERIKOJE

Nupucuotas imperialisti
nio kapitalo atstovas Hoo
veris, ant karštų pėdų po išj 
rinkimui į Jungtinių Valsti
jų prezidentus, metasi ap
keliauti Centralin.es ir Pie
tinės Amerikos respublikas.

Hooveris netrypia ant 
vietos. Jis žino, kas ir kam 
jį išrinko; pasiraitojo ran
koves, ir — dui su politine 
misija. Tai ne viešnagėn ta 
kelionė “geros valios prezi
dento/’ ale reikalas naujo 
kanalo iškasti per Nicara- 
guos respubliką. Tai pa
stangos išmušti europinius 
kapitalistus iš Lotynų Ame
rikos rinkų.

Kiek laiko atgal pasirašy
ta Kelloggo “nekariavimo” 
sutartis, tai buvo viena pu-

Šiomis ’dienomis sužinota, 
kad vienas naujai išrinkto 
prezidento misijos tikslas 
yra išreikalavimas iš Nica- 
raguos, kad ta respublikėlė 
duotų Jungtinėms Valsti
joms leidimą iškasti kanalą 
per tos šalies žemę. Kilus 
karui* prie kurio Jungtinės 
Valstijos stropiai rengiasi, 
turint du kanalu, Panamos 
ir Nicaraguos, būtų labai 
lengva Amerikai permesti 
savo laivyną iš Atlantiko 
vandenyno į Pacifiką ir at
gal. Antras misijos tikslas 
tai stiprinimas jankių impe
rializmo Pietinėj Amerikoj. 
Štai ką kapitalistai tarėsi 
apie tos misijos uždavinius.

Kapitalistų suruoštame 
pokilyje, Hotelyj Pennsyl-

lai uuvv vivua pu- New Y()rk rūpesčiu
se Amerikos imperializmo Riin.
manievrų, kad ištraukti ne-! 
kurias valstybes iš po Ang- 

rijljos valdomos Tautų Lygos

jEksporto Manadžerių Kliu- 
bo, ponas Samuel Vauclain 
sakė prakalbą. Vauclain yra

fntakos G dabai Rokerio prezidentas Baldwin Loko- intakos. Gi cianai Hooveno motyVu Dirbimo Kompani- 
kelione i Pietinę Ameriką . QQvn nvaVnihni-p,„;ojos. Jis savo prakalboj apie 

Centralinę ir Pietinę Ameri
ką sakė: “Aš pareiškiu, kad 
Jungtinių Valstijų biznie
riai turi įtempt savo spėkas, 
kad gaut pozicijas tose ša
lyse.” Jis tęsė: “Europos 
fabrikantai vartoja visokias 
priemones ir agentūras, kad

ra antra”: dalis manievrų, 
d išmušti Anglijos kapi

ta ą iš Lotynų Amerikos.
Prezidento Coolidge’iaus 

pasakyta prakalba, minėji
me dešimties metų sukaktu
vių nuo pasaulinio karo 
pertaikos pasirašymo, yra 
antspauda ant Kelloggo ir 

- Hooverio manievrų besirėn- 
gimui J naują karą.
Rinkimų Metu Sudrumstos 

Putos Jau Skirstosi
Hooveris, apsidžiaugęs 

rinkimų laimėjimais, ragina 
kapitalistus nusiraminti. Jis 
pasižada savo klasės žmo
nėms tarnauti, atkakliai 
ginti republikonų ir demo
kratų kapitalistų reikalus. 
Katalikiškas asilo jojikas, 
šusidauživsių vilčių gubėr- 
hator. Smithas irgi skubina
si savo šaikos tūzus nura
minti. Visi kapitalistų poli
tikieriai taško į šonus poli
tinių “skirtumų” supliaukš- 
tas putas laike rinkimų. Po 
nepavykusia katalikui Smi- žygis į Centralinę ir Pietinę 
thui kampanija ant asilo nu- Ameriką padarys šiai šaliai 
joti į Washington© Baltąjį (t. Jungtinių Valstijų im- 
Rūmą, Romos papa pastatė perializmui) puikiausį pasi
gavo “šventą, nosį” pavėjui.: tarnavimą.” Tas kapitalis- 
Jam. nereikėjo ilgai trūsti. !tų prakalbininkas nurodinė- 
Popiežius atsiverčia savo jo, kad kuomet jis važinė- 
djenyno lapus — ten Hoove-įjęs po Pietų Ameriką, tai 
Tin na veikslą o cvkin cn I Ti.v.rv4-ivk4i.

“Garsas”—Anglies Baronų 
Reikalų Gynėjas

Savo num. 26-tam, kunigų 
laikraštis “Garsas” spausdi
na sekančią “korespondenci
ją” iš Pittston, Pa.:

“Padirbėjus keletą savaičių 
ramiai, štai ir vėl atsikartoja 
angliakasių streikai, vienas po 
kitam. Jau penktos iš eilės 
Kalėdos čia bus švenčiamos su 
streikais. Taigi tokia padėtis 
jau nepakenčiama, ne vien 
darbininkams, bet ir pramoni
ninkams, o ypač valgomų 
daiktų krautuvėms gręsia ban
krotas. Visa to priežastis, tai 
lengvatikių darbininkų nesusi
pratimas, skilimas į partijas, 
vienybės ardymas, iš ko niek
šiškai darbininkus išnaudoja 
netiek kompanijos, kiek įvai
raus plauko raudonieji radika
lai, skverbdamiesi neva į dar
bininkų vadus. Ir jeigu neat
siras žmogus, kuris galėtų 
darbininkus išvesti iš tos klam
pynės, tai ateitis apsiniaukus.
Kaip “Laisvės” skaitytojai 

matė iš pirmesnių praneši
mų, Pittstono angliakasiai 
sustreikavo tuo tikslu, kad 
išvyti iš mainų kontrakto- 
rius, kurie juos nežmoniškai 
išnaudoja., Metė darbus 
apie 15,000 angliakasių. 
Kompanijos žiauriausiai 
juos persekioja; miesto val
džia neleidžia susirinkimus 
laikyti; neleidžia rytme
čiais angliakasiui streikie- 
riui iš savo stubos išeiti, 
kad neitų pikietuoti.' Be to, 
šitoj kovoj , vienas jaunas 
mainierys, Loyack, jau nu
žudytas, o kitas — jo brolis 
— sunkiai sužeistas. Aky- 
vaizdoje tų kančių ir skaus
mų, kuriuos darbininkai vel-

tančių žygių, kuriuos kuni
gija, laike kiekvienos darbi-, 
ninku kovos, padaro prieš i 
darbininkus, už kapitalistus.

sankrovų beveik 
daugelio 

daiktų — 
elektrinių 

guminių 
sumažėjo

nuoš. žemiau

Nenoriai, Bet Turi 
Pripažinti

New Yorko plutokratų or
gano, The New York Times, 
korespondentąs ; j Maskvoje, 
Walter Duranty, lapkričio 
15 d. savo laikraščiui prane
ša sekančiai:

“Maskvoje ekonominių. rei
kalų padėtis pastaromis savai
tėmis neabejotinoj t pasitaisę. 
Ilgosios žmonių- eilės prie vi
suomeninių
visiškai išnyko, ir 
dažnai naudojamų 
drabužio, apavų, 
šviesos' lempučių ir 
apautuvų — kainos 
nuox 25 iki 50
pernai metais šiuo laiku bu
vusių kainų. Maisto kainos 
yra ganėtinai pastovios, ir 
pradėjusis popierinių pinigų 
vertybės puolimas, apsireiškęs 
pastaraisiais mėnesiais, dabar 
pasirodo, tapo suvaldytas.”
Tas pats laikraštis, atvejų 

atvejais pažymėjo, kad šie
met Sovietų vyriausybė iš 
valstiečių javų daugiau su
renka, negu pereitais metais 
šituo laiku, nežiūrint tp fak
to, jog tūlose Ukrainos sri
tyse pasireiškė nederliaus.

Taip apie Sovietų Sąjungą 
rašo ne kokis bolševikų 
laikraštis, ale didžiausias 
advokatauto j as už kapita
listinę s sistemą ir smerkėjasSSSR" i ši trumpa ištrauka

erto miestelyj, metalo išdirbys- 
tės darbininkų. Dar tebestrei- 
kuoja fabrikos “La Diana” dar
bininkai Zaratos mieste. Men- 
dozoj išėjo streikan „ miesto 
(municipalidad) darbininkai. 
Buenos Airėj Jaimėjo algų pa
kėlimą laivų statytojai (calde- 
ros navales) prieęz paskelbsiant 
streiką.
streikų ir kitų šakų darbininkų. 
Tas viskas rodo, kad judėjimas 
yra gana stiprus.”

Vėliau sustreikavo Mihanovi- 
čiaus laivų darbininkai, ku
riems vadovauja Federacion 
Obrera Maritima.

Argentinos darbininkai pe
reitais keletu metų pergyveno 
sunkias dienas, defensyvo die
nas. šiandien jie užima ofen- 
syvą. Panašus reiškinys rodo
si ir yisoje Pietų Amerikoje.

Rytojiecių Veikimas
“Rytojaus” b-vė jau šventė 

dvimetines sukaktuves nuo sa
vo įsikūrimo. Gi laikraščio dvi
metines sukaktuvės bus pra
džioje sekančių metų. Tai di
delis žingsnys pirmyn Pietų A- 
merikos lietuvių darbininkų ju
dėjime. Nors laikraščio išlai
kymas reikalauja daug pajėgų 
ir energijos, bet mūs draugai 
jos turi. “Rytojų” apdirba gra
žiai ir išleidžia punktuališkai.

Amerikiečiai, tęskime jiems 
pagelbos davimą. Kurių pre
numeratos pasibaigė, atsinau
jinkime. Neskaitanti, bet išga
lint!, užsirašykit “Rytojų” bent 
metams. Draugijos turi numes
ti našlės skatiką mūsų drau
gams Pietiniame Kontinente. 
Jie dirba sunkiai, prie daug 
šiurkštesnių aplinkybių, negu 
mes čia. Jų pijonieriškas dar
bas nėra mažesnės svarbos, kai 
mūs.

Naujas Prezidentas šalies
Spalių mėn. 12 d. Argentinos 

respublikos prezidento sostan

ĮVAIRŪS DALYKAI
Motina Nužudė Posūnį

Nesenai kariuomenės teismas 
Utenoje nagrinėjo Konstancijos 
Vanagaitės-Nakutienės bylų. Ji 
kilusi iš Svėdasų valse., Aulelių 
kaimo ir gyvena Vyžuonų vals., 
Zabludavos kaime, kur jos vy
ras turi 6 ha ūkį.
• Buvo kaltinama, kad nužudė 
savo 10 metų posūnį Praną Na- 
kutį. Tardoma Nakutienė pri
sipažino kalta ir pareiškė, kad, 
vyrui išėjus į laukus, išėjo ir 
siuvėjas Stasiūnas kūrenti -pir
ties. Pirkioje likusi ji viena su 
mažais vaikais. Pranukui nu
kritus nuo pečiaus, kur jis buvo 
užlipęs pasišildyti, padėjusi 
jam vieną padušką po galva, o 
kitą ant burnos, nuo ko tas^tur 
būt, ir užtroškęs. .Tai padariu
si sakėsi būdama labai įpykusi 
ir iš silpnaprotybės. Bet pasi
rodė, kad ji prispaustą pagalvę 
ant burnos laikė tol, kol vaiku
tis, negalėdamas alsuoti, už
troško ir mirė.

Teismas pripažino ją kalta dr 
už posūnio nužudymą nubaudė 
aštuoniais metais 3 mėnesiais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

biuro
Rusi- 
milio-

Vedybos Europoje
Austrijos statistikos 

daviniais Europoje (be 
jos) kasmet apsiveda 2.5
no porų. Tokiu būdu kasdien 
apsiveda 7,000 porų. Daugiau
sia vedybų Bulgarijoj, Luxem- 
burge, Vengrijoje. Kitose vals
tybėse jaučiama žymus “moterų 
perteklius.”

įsigauti į Pietų Amerikos ka ir .kovoja del geresnių 
prekybos lauką.” Jis ragi- sąlygų, kunigų '^Garsas” su-
no, kad “Jungtinių Valstijų 
biznieriai darytų griežtes
nių, žingsnių; būtinai reikią 
daryti kokį nors spaudimą, 
kad atsiekti daugiau preky
bai rinkų.” Vauclain nuro
dė, kad “atstovai vienos 
įstaigos gali be varžytinių 
gauti užsakymus kitai įstai
gai, nevedant tarp savęs 
konkurencijos (lenktynių) 
amerikoniškoms kompani
joms.” Girdi, “lai tokiu bū
du Jungtinės Valstijos išplė
tos savo biznį Pietinėje A- 
merikoje.”

Tas stambus1 Amerikos 
gelžkelių didikas sako, kad 
“pono Hooverio numatomas

randa reikalą apkaltinti ne 
kompaniją ir valdžią, ale 
darbininkus...

Šis tai yra vienas iš tūks-

sumuša į dulkes visuš tuos 
“autentingus, pranešimu^” 
kuriuos kartoja tie , patys 
kapitalistų jr social-jSatrio- 
tų laikraščiai apie. ; Sovietų.; 
Sąjungojer ėdamąjį - badą/ 
“valstiečių masių sukilimus” 
ir kitu's Berlyne, VaršaYoj, 
Buchareste arba. Londone 
išgalvotus melus.

mrT----------ŽHIPSNYS ŽINIŲ IŠ ARTINOS

rio paveikslas sykiu su pa-1 Jungtinių Valstijų kapita-, 
ciu popiežium ir Pilsudskiu listai labai pageidavę, kad
dar iš karo bičiulystės lai
kų. Tuoj Hooveriui šventos 
telegramos ir palaiminimai 
su rinkikių laimėjimu.

Tai labai įkainuojamos 
vertės Romps papos pečėtys 
republilconų protestoniškam 
prezidentui; taip ir pataiky
ta prispausti tuo laiku, 
kada ponas Hooveris va
žiuoja į ■ katalikišką Lotynų 
Ameriką. Su juo kartu va
žiuoja ir Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Italijai Flet- 
cher’is. Juos sveikins kar
dinolai, ir kunigai bambės 
poterius, kad su “dieviška 
vadovybe” (taip Hooveris 
pareiškė) Jungtinių Valsti
jų imperializmas augtų ir 
nujotų.
Hoeverio Misijos Tikrieji)

Tikslai

būtų išrinktas prezidentu 
republikonas ponas Hoove-r 
ris. /
'Štai kas geidavo, kad Hoo

veris būtų išrinktas prezi
dentu, 'kaip kad pasako ir 
pats Lokomotyvų Kompani
jos galva. Tai šitie ponaf 
davė pinigus jo išrinkimui. 
Tai del šitų ponų imperialis
tinių reikalų, Hooveris tuoj, 
ant karštų pėdų po išrinki
mui, sėda.į karišką laivą ir

Buenos Aires lietuvių darbi
ninkų Laisvės Choras spalių 
mėn. 13 d. turėjo savo pirmą 
koncertą, kurio programą iš
pildė pats choras ir jo nariai, 
duetais. Tai pirmas tos rūšies 
koncertas Argentinos lietuvių 
darbininkų^ istorijoj. Laisvės 
choras įsikūrė apie pusantrų 
metų atgal. Lapkričio 2„ d., 
1927, buvo suruošta^vakarienė, 
kurioje padaryta choro krikšty
nos ir priimta statutai. Per 
ištisus metus ąis mažas draugų 
ir draugių būrelis lavinosi dai
noje ir dalyvavo kiekvienąm 
darbininkų parengime. Metų 
darbą apvainikavo savo kon
certu, .kuris, pasak “Rytojaus”, 
visais žvilgsniais pavyko.

Argentinoj darbininkui (ypa
čiai ' imigrantui), /priklausyti 
prie choro daug painiau,, negu 
Jungtinėse Valstijose. Ten dar
bai nepastovūs, valandos, darbo 
nevienodos, ‘ algos nedidelės.nedidelės/ 
Ten, pagaliąus, /lietuvių, , palygi
namai, dai> skystai apgyventa; 
Ir akyvaizdoje to mūsų draugai 
pajėgė išlaikyti fprofėtąiinė^ 
dailės plėtimo kolektyvą—prolė-j 
tarų chorą.

Pagarbos verti Laisvės Choro 
nariai ir jų mokytojas Jeroni
mas švedas! < v i

plaukia i- Lotynį Amėnka,!' Antraą lietuvių darbiriinkų 
kad ten stiprint jankių ^osarj/i®
perializmą.

“versti prie dievo” tenaitinius 
lietuvius imigrantus. Pirmu jo 
užsimojimu buvo: šmeižimas ir 
niekinimas rytoj iečių ir visų 
pažangių lietuvių darbininkų. 
Ragino savo neskaitlingą būrelį 
avelių* skųsti darbdaviams ir 
valdžiai kiekvieną, kuris tik 
protauja ir remia “Rytojų”, bei 
priklauso prie darbininkiškų or
ganizacijų ir yra ^priešingas fa
šistams.

Mūsų draugai s įkinkė visas 
savo pajėgas kovai su tamsy
bės apaštalu, fašistų bernu ir 
agentu. Tikslas pasiektas, štai 
“Rytojus” (num. 41-mam) jau 
praneša, kad Daknys iš Buenos 
Aires jau pabėgo, Į kur jis iš
sidangino—dar nežinia. Argen- 
tiniečiai turėjo jį pasiųsti į 
Braziliją orangutangus mokinti.

Kiek laiko anksčiau urugua- 
jiečiai ir argęiįtiniečiai; bendrai 
pasielgė/panašįaf su kitų ‘‘dievo 
tarnu”—tulu Vipartu; j Pasta
rą j į rėmė į .visįošl jįiodosibš

(tiekai renkamas). Išrinktas 
Partido Civica Radicąl Perso- 
nalista sąrašu, Irigoyen atsto
vauju vietinę buržuaziją 1 ir 
d^ųgiau-mąžiau pataikauja Nor
ių (Jungtinių Valstijų) impe
rialistams. Jo oponentu rinki
muose buvo p. Mello—atstovas 
Anglų imperialistų. Pastarasis 
skaudžiai buvo sumuštas.

Irigoyen yra tikrasis argenti- 
nas-kriožas. Negali jis nė kal- 
bėtojauti negi rašytojauti. Nie
kas nėra girdėjęs jo prakalbos, 
nė gi skaitęs straipsnio laikraš
tyj. O tačiaus žmogus labai po
puliarus. šešeri metai atgal jis 
buvo šalies prezidentu. Nors 
jam prezidentaujant Argentino
je ne sykį valstybės mašina bu
vo panaudota kriušinimui ’dar
bininkų; nors 1919 metais, sau
sio mėnesį, Buenos Aires mies
te arti tūkstančio asmenų buvo 
išskersta, tačiaus Irigoyen tam- 
sesnėj dalyj darbininkų laiko
mas “tikru revoliucionierium”. 
Tai yra del to, kad jis ir jo 
partija sykį-kitą pazurzėdavo 
prieš Anglų imperialistus, ku
rie turi įvesdinę arti pusę bi- 
liono svarų sterlingų į Argenti
nos industrijas. Tik jam pre
zidentaujant, daugelis darbinin
kų balsuotojų labai nusivils, pa
matę, kad tai ne draugas, ale 
priešas pastatytas eiti preziden
to pareigas, t

Amerikos kapitalistai jau 
antspaudavo savo pagyrimą 
p. lįrįgoyeno. < .

Pragyvenimas Klaipėdoj
Statistikos biuro daviniais 

Klaipėdoj spalių mėn. kainoj o 
pragyvenimas vienam asmeniui 
129.39 cent., šeimai iš dviejų 
asmenų—203.88' cent., šeimai iš 
5 asmenų—S15..49 centai. Paly
ginti su 1913 m. pragyvenimas 
pabrango 35.5—30.9 procentais. 
Vokiečių apskaičiavimu šeimai 
iš 5 asmenų reikia pragyventi 
347.87 cent.

Abekas.

Pirma-

Apvaikš č i o j o Schuberto 
% šimtmetines Mirimo 

Sukaktuves
Viena, Austrija, 

dienį čia iškilmingai apvaik-
Tie pakvietimai, kad Hoo- ščiota Franz Schuberto 

veria atlankytų Lotynų A- šimtmetinės mirimo sukak- 
merikos respubjikas, nėrajtuvės. Jis buvo žytnus mu- 

pakvietimai, zikas.iy kompozitorius.

priemiestyj, Villa Diegoj. Tai 
Bangos Choras. Šiuos žodžius 
rašančiam teko dalyvauti susi- 
rinkimė, kuriame buvo priimti 
“Bangos” statutai ir nustatytos 
gairės ateities darbui. Deja, 
iki šiol dar vis nematom rosa- 
riečiip darbų dainos srity j.

Kunigas Dalinys Pabėgo
Priviręs košės parąpijęnam 

Montrealyj, Kanadoje, o vėliau 
išbėgęs iš Niagara Falls, N. Y., 
kunigas Daknys-Daknėvičiųs 
buvo nusibeldęs į Argentiną

uz- 
ant

rąjį i į vis Ak Nukreiptos .
Į| pietų Ameriką turi nukrei-

< M 1 ilietūviąi darbininkai, bet ir bur-

žinoti.x .
Streikų, Bangiu Argentinoje •
“Rytojus” -rašo: į >
“Paskutinių ’.laiku veik per 

visą šalį nuriedėjo streikų ban
ga, kas reiškią, kad Argentines 
darbininkų judėjimas kyla, kar
tu su juo reiškiasi vis stipres
nis pasipriešinimas prieš išnau
dotojus kapitalistus, šiandien 
mes matome kovojančius darbi
ninkus uz didesnį kąsnį duonos 
įvairiose šalies vietose. Rosa- 
rijoj tebestreikuoja staliai, elek
tros ir gazinių vandenų darbi
ninkai. Nesenai užbaigė strei
ką Refinaria Argentina darbi
ninkai su ' laimėjimu, taipgi 
tramvajų ir tibMoi 'darbinfakai; 
Streikas tęsiamas Venado Tu-

žuaziku Ypatingai atydžiai 
žiūrimą į Argentiną, kaipo nu- 
sveriknčiąją šalį tame konti- : 
nente. Nesenai ten lankėsi An
glijos parlamentarinė komisija. 
Vėliau nusibeldė Vienos social
demokratų lyderis Wolf, o- dar 
vėliau—Belgijos social-patriotų 
vądąs Vandervelde. Šiomis die
nomis ten važiuoja Amerikos 
kapitalistų paslas, p. Hooveris, 
išrinktasis respublikos prezi
dentu. Argentinos darbininkų 
klasė supranta, kuo kvepia tos 
rūšies svečiai ir todėl visa pa-'-

išrinktaši.

žangioji spauda- šaukia į darbi
ninkų mases, ragindama uoliai 
kovoti x prieš svečius ir , jų misi
jas.. į. Kovoti už išlaikymą šalies 
nępįriklausomybės ir savistovy- 
?bfes .niuo imperialistų.

R. Mizara.

■■■i i . i, "’.m:

juokai ne Juokai

ĮŽEISTA MEILUŽĖ
Ji: “Melagi! Suvedžioto

jau! Apgavike! Nedrįsk 
daugiau į mane kalbėti!!”

Jis: “Kasgi čia dabar pasi
darė?”

Ji: “Tu prisiekia! būti man 
visuomet ištikimu, o aš ką tik 
mačiau, kaip tu savo moterį 
bučiavai!”

MODERNIŠKAI •
Mergina: “Atstok gi, ikyąij 

ly! Sakau, kad aš už tavęs 
netekėsiu!”

Tuščiagalvis: “Na, paban
dykite, bent šį vieną kartą. 
Kai norėsite, juk bile kada ga-’ 

dėsite atsiskirt ir su kitu apsi- 
vest.”

KITON PUSĖN IŠVERTĖ
Sporte: - “Kai aš apsivesiu, 

tai daugelis vyrų paliks nelai
mingais.”

Jos Konkurente: “Tai kam 
tau su daugeliu vesti ? Ne
jaugi tau neužteks vieną kan
kinti ?”

Surinko J. Burkus.

BOSTONO IR APIELINKES 
( SKYRIUS

SO BOSTON, MASS.

./f/Jį

Medžiai Turį Gydymo Vertę
Iš 1,177 medžio rūšių, esamų 

Amerikos miškuose, 137 turi 
šiokią tokią gydymo vertę ir 
naudojami vaistams. gaminti.

Opera “Bailus Daktaras” 
So. Bostono Scenoj

24 d. lapkr. L. L. R. Choras, 
po vadovyste žymiausio Nau
josios Anglijos chorvedžio d. 
Edw. J. Sugar, suloš operą 
“Bailus Daktaras/’ Į šią ope

 

rą muzika sudėtu tokia malo 
n i; kąd sunku lyg- sū rasti; 
“Bailus Daktaras’ įeina’ solo, 
duetai, trio, kvartetai, vyrų 
choras ir mišrus choras. To
dėl Bostonas ir jo apielinkės 
turėtų nepraleisti šios progos, 
atsilankyti ir pasigėrėti gražia 
muzika ir juokingais žodžiais. 
Atskiri aktoriai parinkti ga
būs. “Bailaus Daktaro” tolę

BALTIMORE, MD.
Kriaučių darbai jau pradė

jo mažėti. Kai kurios dirbtu
vės dar dirba pilną laiką, bet 
kitos jau neišdirba pilno lai
ko. Kooperatninkų didesnės 
dirbtuvės beveik visai neturi 
darbo. Draiginos ir Malinaus
ko beveik nedirba, tik maža 
dalis darbininkų /turi šiek tiek 
darbo. Daugelis darbininkų 
jau nuėjo kitur dirbti. Jucio 
dirbtuvė irgi nedirba pilną lai
ką. Jucius jau ketina kraus
tytis kitur, nes čia neturi pil
nai darbo. Mat, čia randa 
brangi, turi į mėnesį mokėti 
apie 300 dolerių.

čia.randasi vienas kontrak- 
torius, Kuris jau nuo senų lai
kų turi tokį įprotį, kad jeigu 
tik darbininkas pas jį meta 
dai;bą įr mueina kitur dirbti, 
tai jam ąl^o^ neužmoka. Da
bar irgi <vieiiam siūlinjųi taip 
padarė, pasakė, kad tau nieko 
nepriklauso, porj, ‘ tas, į dirbo 
pusantros dienošU ‘ MAL • del 
mažmožių1 darbininkai ^nePori 
po teismus tampytis, o geruo
ju neatiduoda.

Jeigu darbininkai priklausy
tų prie unijos, tai tuomet ir 
tokie kontraktoriai panašiai 
nesielgtų, unija juos greitai 
suvaldytų.

Kitas kontraktorius nusam
dė darbininką dirbti už $30 į 
savaitę. Bet kuomet'darbinin
kas išdirbo visą savaitę, tai su- 
batoj užmokėjo jam tik $24. 
Girdi, daugiau negaliu mokė
ti, darbas pigus, tai negaliu 
išeiti. Bėk darbininkas apsi- 
skundė varažiai, tai pašaukę 
boseli į korta ir įsakė užmo
kėti $6^

Tai ve kaip mūsų kontrakto
riai elgiasi su • darbininkais. 
Neužtenka to, kad darbinin
kams pigiai moka, bet dar ir 
uždirbtų ’pinigų neužmoka. Ir 
pakol darbininkai neturės uni
jos, pa tol kontraktoriai taip su 
darbirijifkais elgsis.

Lietuviškas ' Skaptukas.

skričio organizatorius J. Gry
bas. štai Daktaro pirma dai
na, kurią dainuoja be baimės, 
su pasididžiavimu:
“Galiu įtikint aš visus, kad 

daktaras esu garsus,
.Visus išgydyt aš galiu—nuo 

skausmų, kančių, sopulių. 
Jau mano Vardas pagarsėjo, po 

visą svietą suskambėjo!
Kuomet dar vaikiščių buvau— 

Vienoj vaistinėj tarnavau, 
Ponioms nešiojau miltelius, te

palus grąžint veidelius, 
Dažus žiliems plaukams spal

vuoti. Todėl galiu pasi
didžiuoti.

Ligoniams moku aš patikt ir 
tjų ligas greit atitikt)

Kas nenumirs—išgys tikrai, jei 
. užmokės tik man gerai.

O kas išgyti peįstengia, tas į 
kapus greit išsirengia.

Moku gerai daryt piles ii* su
paisyti gyduoles; ‘

Gydau ligonius aš visus—pę^ 
esu daktaras garsus.”

Opera “Bailus Daktaras”, bus 
perstatyta Lietuvių Svetainėj, 
kampas jE ir Silver' Sts.,» So. 
Boston, Mass. Pradžia 7:3O 
vai. vakare.

Reporteris

STREIKĄ LAIMĖJO ’ ,

PLUNGĖ.— Vietos Šepe
čių dirbtuvėj, kame dirba 12 
darbininkų, kilo streikas. 
Darbininkai pareikalavo su
mažinti išdirbimo normą 
prie to pat užmokesčio. Šei
mininkai atsisakė. Darbi
ninkai paskelbė Streiką. Po 
savaitės streiko šeimininkai 
patenkino darbininkų reika
lavimus ir jie stojo darban. 
Darbininkai laimėjo deitOj 
kad buvo organizuoti ir vie- 
n ingi.
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CASTON ROPSEV1CH

PHILADELPHIA, PA.
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stubą
na-

našle- 
buvo sekamas. Prievaka- 
“našlelė” sėdėjo prie atda- 
lango su pagyvenusiu vy- 

Iš kur tai atvažiavo pa-

LI. L>ut pilni, čiidioanu

rytf, ir tuojaus pareiškia, kad, V. Tumonis 
vadinasi, jisai, kaipo pirminin-! sias dainas, 
kas, nubaudžia r“ ° ■*---- 1--J

Kuopos viršinin- i štai 
kai turi skaitytis su didžiuma į toje 
narių, o dabartinė kuopos vai-j tūla

Iš S. L. A. 23-čios Kuopos 
Susirinkimo

žmonės valdyboj.
Dėde Kalnietis.

Nubaudė “Socialdemokrato” 
Redaktorių 1

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVE”

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

“LAISVES” KONCERTAS

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

priminti, kad vietos 
neužmiršta ir savo 
nes ant 16 d. gruo-

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

4 vaiTTT”’

B

Burtininkams, apgavi-
,. Iš dau-

!
—*

kas- 
Bile 

jis bus jū- 
geriausias pagelbėtojas,
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

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

I Patarnauju visiems be skirtumo* 
| įsitikinimų ir tolumas nedaro del į 
• manęs skirtumo. Mano ofisas at-1 
įdaras dieną ir naktį. Darbą at-f 
| lieku gerai. Reikale kreipkitės-pasį 
| mane, o patarnausiu kuogeriausia. |

I 734 Grand Street » 
Brooklyn, N. Y.

!R®| I Poplar 7!SO

ADOLFAS F. STANKUS

}l

|
’H ■

Reikauską; K. Naravą, A. že
maitį ir J. Pacauską. Ir taip 
(protokolas likosi nenubalsuo
tas, bet sekančiame susirinki
me matysime, bus užrašy
ta, kad protokolas Vbuvo priim
tas.

te šiose 
nebus.

Reikia 
lietuviai 
spaudos, 
džio rengia labai puikų kon
certą “Laisvės” naudai.

Kuopos Sekretorius.
Kur čia logika? Kur susi

rinkimo taisyklės? Staniškis 
nebūtų Staniškiu, jeigu jisai 
skaitytųsi su narių didžiuma. 
Taip ir šiame susirinkime, ma
tydamas, kad didelė didžiau- 
ma eina prieš jo norą, neleido 
nei protokolą nariams nubal
suoti, nubaudė 4 narius po 
$5 ir neužbaigus susirinkimą; 
uždarė, 
sąžinę,. 
Niekados!

Kiekvieno nario, kuriam rū
pi kuopos augimas ir visa L.

Kaunas.— Kauno karo ko
mendanto nutarimu, “So
cialdemokrato” atsakomasis 
redaktorius p. St. Kairys už 
privalomų spaudos taisyklių 
§ 4 nesilaikymą administra
ciniu būdu nubaustas 100 li
tų arba 10 parų arešto.

Brooklyn LABOR LYCEUM j 
DARBININKŲ IŠTAIGA.

bales dėl Balių, Koncertų, Į 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų ir fcfc ! 
PuikvH steičius su naujaisiais jtahy» 
9ttaJ.Ro Keturios bolių alleys.

KAINUS PRIEINAMOS.

959 Willoughby to 
TaiL 3842 Stajur.

Iš Užmiršto Kampelio
šio miesto vakarinėj dalyj 

gyvena'taip vadinamų “nepri- 
iklausomų” lietuvių būrys. Tai 

Ar žmogus, turintis žmonės, kurie nemėgsta drau- 
galėtų taip i

Lapkr. 4 d. įvyko regulia- 
ris S.L.A. 23 kp. susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 60 na
rį^ Šioj kuopoj randasi taip 
sib. It 31 narys “suspenduo
tas’7 ir iš tų “suspenduotų” na
rių apie dešimčiai yra praneš
ta laiškais kuopos valdybos, 
kad nevalia laikyti kuopos 
susirinkimų per vienus metus. 
Kuopos pirmininkas A.
niškis tik savo ištikimus fren- 
tus nusivedęs į savo 
“suspendavo” pažymėtą 
_ių skaičių, tik, žinoma, vie
nus lengviau, kitus sunkiau, 
vieniems “suspenduotiems” 
valia lankyt kuopos susirinki-; 
mus, o kitiems ne. Dabar di
džiuma kuopos narių nepripa
žįsta tokį spendavima tieso-; . .
tu, bet kuopos pirmininkas, su vnsinin us- 
keliais savo apaštalais, laiko
si savo užsispyrimo ir viskas. , . . . x.. ... ....
Taigi ir j šj susirinkimą atsi- d7ba kalP tlk P>‘«a'nga> eh<ia-|doS,

Sekretorius P‘'as'kaltin?0.’

Lietnvait3 
FOTOGRAFISTB

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
▼oju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dienų Ir 

nedėliomis nuo 1:8® ryte iki 
R po pietų

Margarieta Valinčius
Room 82 Weitzencorn Bld’g, 

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijai ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai til
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesiortalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio i 
dolerių. Kų 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 kalnų parodytum, tai jam malo
nesnė 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 sveikatų.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo,' nenoro valgyt, .strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, j 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tų, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimų, galvos 
skausmus, ūžimų' ausyse, nuomaru, 
širdies ligų, 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 i 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

NOTARY PUBLIC
daryti ? | Sijų, neskaito laikraščių, ypač 

j darbininkiškų. Kur nors įvy
kę žingeidūs nuotikiai jų ne- 

o pasiekia ir jie iš to nepasimo- > *- - - - - * -- — — - — -■* o* f _ . . , j
L. A. gerovė, privalumas ateiti i^kna- ........ ;......
j sekantį kuopos susirinkimą1 Rams pelninga dirva 
ir balsuoti už naujus kuopos i-gelio navatnų įvykių priminsiu 

kokius: Kiek laiko atgal 
apielinkėje apsigyveno 

moterėlė, dailios išveiz- 
sakosi našlė esanti. Ver-j 
su naminėlės “šinkova- i 

j nia.” Susipažino su vyru, iš to- 
; linu atvykusiu ir skubiai suta
rė apsivesti. Rengėsi prie ves
tuvių, gėrė, .uliavojo, vedy
boms leidimą gavo, iš būsian- 

Jčio “šeimininko” išsiviliojo pi- 
į nigėlius ir rengė vestuves. Be- 
| sirengiant dar baliavojo, ir 
i jaunikį taip nuvaišino,kad pa
starasis buvo girtutėlis. “Jau
noji” nurengė viską, kas tik 
turėjo vertę—drabužius, žie
dus, laikrodį ir pradėjo “jau
nikį” mušti. Paskiau pašau- 

! k ė policiją ir apskundė/ kaipo 
norėjusį pasikėsinti ant jos 
dukters (15 metų) doros. Po
licijai užpuolus, “jaunikis” 
bandė gintis nekaltume ir ne
pasiduoti areštui, už ką policL 
ja labai sumušė ir daug kaina
vo, kol pasiliuosavo iš kalėji
mo. Pas “jaunąją” (—Red.) 
tik pinigais dingo apie 400 d.

Kitas priepuolis su ta 
le” 
ryj 
ro 
r u.
klydęs jaunas vyrukas su mo
toriniu dviračiu ir patėmijęs 
juodu žiūrint pro langą, pa
klausė, kur Čia susirasti kelią 
(Lincoln Highway) ? Jauni
kaitis buvęs iš mainų aipielin- 
kės ir nežinojo Philadelphijos 
kelių. Jam paklausus, jiedu 
kalbėjosi lietuviškai. Jis tą 
nugirdęs užkalbino lietuviš
kai. Pastarieji smagiai svetį 
kalbino ir įsiprašė į vidų bis- 
kį pasilsėti. Įėjus į vidų, tuo- 
jaus šeimininkė atnešė butelį 
ir pradėjo vaišinti. Tą iš- 
gurkšniavus, svečias paprašė 
atnešti jo vardu.1 šeimininkė 
atnešė kokio tai pasmirdusi o 
skysimo. Naminis senis pri
sipylė sau ir svečiui, bet senis 
paragavęs, pradėjo plūsti šei
mininkę, kad davė tokią bjau
rybę ir tuojaus smogė jai bu
teliu 
mas. 
licija 
buvo 
tin d 
apiplėšti, 
jo, kad 
kę. Visa tai keliauninkui, pa
kol užbaigė bylą, kainavo į du 
tūkstančius dolerių. X 

Kitas akyvas dalykas. Tū
la šeimyna labai šventablyvai 
gyveno ir, rodosi, kas gi jiems 
nelaimę prisius. Bet štai vie
ną subatvakarį miesto “spor
tai” žaidžia bolę. Susirenka 
daug vėpsotojų, vaikų dau- 

i giausia. S. vaikutis, tik dvy
liktus metus einąs, ilgi ten. 
Prieina tūlas vyras,1 paprašo, 
kad jis paklaustų'* kitą vyrą 
ar jis nenori, degtinės. Vai
kutis paklausia; šis reikalau
ja. Tuomet vyras įduoda pan
iukę, liepia paimli 50c., iš ko 
pusę sau galėsiąs pasilaikyti. 
Tą atlikus, areštuoja vaikutį, 
kaltina butlegerystėj. Išga
bena kur tai į stotis. Tėvai 
nesulaukdami įieško, bet nesu
randa. Pagaliaus, patsai, ku
ris suareštavo, praneša tė
vams, kad jų sūnus suareštuo
tas ir už ką kaltinamas. ‘ Rei
kalauja iš tėvų 700 dolerių, 
tai pasirūpinsiąs keisą panai
kinti ir sūnų paleisią. . . Tė
vai suskolino pinigus, įdavę 
tam vyrui, kurį vadino “kon- 
steibeliu” ir sūnų atgavo.

Tai keli praeities nuotikiai 
iš tamsaus kampelio. Tūli jų 
mano, kad labai mąndrūs nie
ko neskaitydami, gyvena seno
višku būdu, kaip jų tėvai kad 
gyvepę, be jokių gazietų. O 
čia tuom tarpu labai tankiai 
pirštus apdega, nuo apgavikų.

Mūrininko Sūnus.

I si, spenduoja narius be jokio besi 
pinigiškai bau

džia, mindžioja S. L.~ A. įsta- 
Ar tai galima tylėti?

i Sekančiame susirinkime turi 
eiĮi laukan visa senoji kuopos 
valdyba! Tik tuomet bus kuo
poj ramybė, kąda bus sąžinin
gi

lankė visi “suspenduoti,” ku
riems valia ar ne. 1________
perskaito pereito susirinkimo 
protokolą. Tuojaus siūloma J ,,y™USv. 
protokolą nepriimti. Kyla dis-l 
kusijos. Diskusuoja daugiau
sia “suspenduoti” nariai. Pir
mininkas A. Staniškis paraus
ta, tai vėl pabala. Sunku me
lų eilėmis palaikyti savo fašis
tinę diktatūrą. Einant disku-1 
sijoms apie priėmimą protoko
lo, vienas iš Staniškio apašta
lų duoda įnešimą, kad pirmi
ninkui būtų duota galia, sulyg 

‘joj (pirmininko) nuožiūros 
bausti narius. Leidžiama bal
suoti. Už įnešimą 7 balsai, 
prieš apie 40 balsų. Bet pir-. 
mininkas pareiškia, kad už į-! 
nešimą didžiuma balsų ir įne-1 
Šimas įeina galiom Sustoja 
veik visi nariai, kyla betvarkė.

'^YPagaliaus, pirm. ] 
kad būk balsavę tie 
duoli” nariai. Čia iš 
duotį” pasidaro nusileidimas j Argentinos. Bus ir koncerti- 
ir pareikalauja pas pirminin-j nė programos dalis, kurią iš- 
ką, kad būtų skaitomi tuk tie i pildys geriausi vietos solistai, 
balsai, kurie nėra “suspenduo-1 F. Supieniukė pašoks klasiki- 
ti.’\ Bet pirm, atsisakė tai da- nius šokius; J. Sabaliauskas ir

i, kad, V. Tumonis dainuos naujau- 
. Todėl pageidau- 

po $5.00 S. Ijama, kad visi dalyvautume-

Pastaruoju laiku worceste- 
riečiai pradėjo atgyti ir jau 
šiame sezone gerai veikia. 
Kiekvieną subatą ir nedėldie- 
nį yra kokios nors pramogos. 
Apart buvusių operečių ir 
koncertų, sekantį nedėldienį, 
25 d. lapkričio, 2:30 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėj, 29 

pareiškia, j Endicott St., įvyks labai svar- 
“suspen- bios prakalbos. Kalbės drg. 

> “suspen- R. Mizara, nesenai sugrįžęs iš 
pasidaro nusileidimas j Argentinos.

^'•kmadienį, Gruodžio (December) 9,1928 
DIDŽIOJOJE ARCADIA HALL

Halsey St. ir Saratoga Ave., arti Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 3 vai. po pietų

RUSŲ GRUPE
Garsiosios rusų grupės, kuri dainuos 
“Laisves” koncerte, rytoj tilps pilnas 
artistų vardų surasas. Daugelį tų ar- 

. tįstų tik operose galima girdėt, kur 
įžanga Įdarbininkui sunkiai prieinama. 
“Laisvės” koncerte girdėsite juos už 
gana žemą kainą.

per galvą. Baisus riks- 
Ir štai “detektyvai,” po- 
ant vietos. Svečias ne

tiek girtas, bet jį apkal- 
pasikėsinime užmušti ir 

Teisme senis liūdi- 
svečias mušė šeiminiu-

Andrew Salama
_ —Direktorius rusij artistų 

x grupės, kuri dainuos
“Laisvės” koncerte.

AIDO ir LYROS CHORAI, vadovaujant V. ŽUKUI, bend
rai dainuos Internacionalą ir kitas dainaš.

Mūsų mylimi ir gerbiami dainininkai Menkeliūniūtė-„ ...
Januškienė, Stankūnas 'ir Česnavičiūtė savo talentais prisidės 
prie turtinguftio programos.

Kviečiame draugus iš kitų miestų kuo skaitlingiausiai 
.atsilankyti į šį koncertą, nes ne visuose miestuose turite pro
gą išgirsti, ką girdėsite “Laisvės” koncerte.

Fz
gą išgirsti
Po koncertui šokiai, griežiant Prof. Retikevičiaus Orkestrai
Tikietai jau gatavi. Tuojau užsisakykite jų, del užtikrinimo 

geriausių vietų. Kaina $2, $1.50, $1.00 ir 75c.

į Tuojau Apsirūpinkite Su Tikietais
Atsiminkite, kad sėdynės numeriuotos, Išanksto nusipirkę 

kietus, kada ateisite savo vietas rasite tuščias
Įžanga $2.00, $1.50, $1.00 ir 75c. ,

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, 
sų

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER 

GRABORIUS

*023 MT. VERNON ST

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJ A* 4s

PHILADELPHIA, PA Ą

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO ; 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Ncdėliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSLNKITeS 
LAISVĖJE”.

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

FORM
Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

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

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir t. t.

PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 į SAVAITĘ

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

Brooklyno apielinkėje

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND ST

f

BROOKLYN, N. Y
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

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

Telephone, Greenpoint 2372

9ttaJ.Ro


-/Ai

. dslapis Ketvirtas Sereda, Lapkričio 2^ '

“Tėvynė” Galutinai Paversta į 
Fašistų Organą

“Tėvynę” leidžia už S.L.A. džio, 1926 m., liaudininkai ir 
narių pinigus. Ji turėtų tar- menševikai, durnių rolę suvai- 
nauti organizacijos reikalams. 
S.L.A. yra pašelpos organiza
cija, todėl “T.” turėtų rūpin
tis, kaip daugiau pritraukus 
narių, teikti daugiau žinių 
apie sveikatos užlaikymą, teik
ti įvairių pątarimų tinkames
nio maisto pasigamlnimui ir 
aplamai sveikatos ir organiza
cijos reikalais, o kuo mažiau
siai kištis į politiką, jeigu 
“T»” redakcija neveidmainiau
tų, o tikrai laikytųsi beparty- 
vio principo. Gi jeigu jau 
“T.” turi dalyvauti politikoj, 
tai jau tada, suprantama,turė
tų laikytis klasinės, darbinin
kiškos politikos, nes S.L.A. ne
mažiau kaip 90% susidaro iš 
darbininkų.

Dabargi su “T.” yra visai 
kitaip. Saujelė fašistuojančių I 
elementų tyri suklaidinus dalį i 
S.L.A. narių įvairiais apgavi-] 
mais, persekiojimais prieš mil
žiniškos S.L.A. narių daugu
mos valia laikosi viršūnėje.

dindami, užleido kruviniems 
fašistams valdžios vairą; kada 
liaudininkų ir menševikų va
dai, kad apgavus Lietuvos 
darbininkų dalį, kuri jų su
klaidinta, leido tyčia padary
ti fašistams “ginkluotą per- i 
versmą,” apie tai, matyti, “Tė-į 
vynės” štabas iš kalno nežino
jo, todėl “Tėvynė” 1926 m. 
No. 52 rašė smerkdama tą 
perversmą. Ji sakė:

“Protestuojame ir griežtai 
smerkiame tokį Lietuvos kleri
kalų fašistų smurtą. Neabejo
jame, kad kiekvienas pažan
gus ir % demokratybę mylintis/ 
tvarką gerbiantis Amerikos

vynes” redakcija tikrai mano 
kovoti prieš kruvinųjų fašistų 
govėdas bendrai su pažangiai
siais, progresyviais Amerikos 
lietuviais. Bet ta| buvo Vitai- 
čio “jaunystės” klaidos, jis 
tuojąus už tai atsiėmė nuo Sir
vydo ir kitų, gavo žinių ir nuo 
darbininkų reikalų pardavikų 
iš Lietuvos, kad ias pervers
mas, tai niekas kitas, kaip tik
tai dekoracija pridengimui 
liaudininkų ir menševikų par- 
davysčių.
“Tėvyne” Laižosi Prie Fašistų

Amerikos lietuviai 
ninkai šturmu sukilo 
kruvinuosius fašistus,
viename mieste ir miestelyj 
buvo rengiama protesto mitin
gai, kūrėsi lokalinės priešfa- 
šistinės tarybos, rinko aukas, 
priimdinėjo protesto rezoliuci
jas, tūkstančiai dolerių plaukė 
per L. D. R. Komitetą (kurio 
sekretorium buvo d. V. Paukš-

darbi- 
prieš 

Kiek-

“Tėvynė’ irgi tuojaus pa- visų Amerikos lietuvių vardu, laisva, darbo žmonių kontro- 
rodė 'gavo iltis—bjauriojo,^ 1q- Vitaitis mano, kad jis turi tei- liuojama, Lietuva!”

Valstiečio Sūnus.jo >nt komunistų, gi apie kru
vinuosius IJetuvos fašistus 
pradėjo kalbėti kitaip. “T.” 
Nr. 2 redakcija griežtai už
draudė S.L.A. kuopoms dėtis 
prie priešfašistinių tarybų ir 
atsisakė dėti į “T.” rezoliuci
jas, pareikšdama : “Prie pro
gos pažymėsime, kad ‘Tėvy
nėn* nedėsime tokių protesto 
rezoliucijų, kurios išeina iš 
rimtumo ir kultūringumo ri
bų, nors tai būtų ir S.L.A. kuo
pų išneštos rezoliucijos.” O 
tas “nekultūringumas” tai'bu
vo kiekvienas rimtas protesto 
balsas!

S.L.A. kuopose fašistukai, o 
centre Pild. Taryba, visaip 
kliudė S.L.A. kuopom dėtis 
prie priešfašistinio veikimo, 
vietomis net kuopas suskaldė. 
“Tėvynės” redaktorius Vitai
tis ir jo pastumdėlis P. Bajo
ras atvejų atvejais reikalavo 
(net laiškus rašinėjo reikalau-

‘GERAI PATAIKO!
T

Taip sako pilietis Ant. Tacilauska; 
užlaikytojas Restorano po num. 99 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERA 
PATAIKOT PADARYT CIGARUJ 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN* 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne ti 
lietuviai, bet ir sveti m ta učiai uftyj 
nes už penkių blokų nuo mano jįdzni 
kostumieriai ateina ir saujo-4*”' ' 
penkis cigarus ir po daugi’ 
ima ant syk. VISI supraUyVI vyra 
myli juos rūkyt, nes geriausia, pa 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūme 
AROMATIŠKAI kvępį.”

M. J. J. Urbszc 
187 Oak Street 
Lawrence, Mass 
į savo krautuv 
kas mėnesis p< 
kelioliką šjmt 
parsitraukia^ F 
j tolimą St. Louii

sę kalbėti kelių šimtų tūkstan
čių- lietuvių vardu. Vitaitis 
nei to nesuprąnta, kad jis nei 
tiktai negali, kalbėti Amerikos 
lietuvių vardu ir vartyti jų 
nusistatytmą vienaip ar kitaip, 
bet jis neturi teisės kalbėti net 
S. L. A. narių vardu. Net per
eitame Baltimorės S. L. A. sei
me iš 327 delegatų gavo vos 
156 balsus, reiškia—mažumą. 
Vitaitis turi žinoti, kad ne tik
tai jis negali Amerikos lietu
vių vardu kalbėti, bet net S. 
L. A. narių dauguma turi ki
tokį atsinešimą linkui Lietuvos 
darbo liaudies budelių fašistų 
valdžios ir linkui jos atstovų.

Ko Ponas Vitaitis Nori?
“Tėvynės” Nr. 44 Vitaitis j 

gieda: “Kaltinti už tai Ame-I 
rikos lietuvių negalima. Mes 
gyvename demokratinio par
lamentarizmo dėsniais besival- 
dančioje valstybėje, kur pla- . 
čiausią Rodžio, susirinkimų, 
organizacijų ir visokios pi
liečių iniciatyvos laisvę turi- 
me^” Ir toliau jis gieda, kad 
tokios laisvės Vitaitis, ir pagal 
jo terminą, visi lietuviai nori 
ir . Lietuvai. į

Štai tas amerikinis rojusi 
pilnoj sutraukoj. Mes turime! 
viršaus keturis milionus be- j 
darbių, jie ir jų šeimynos: 
vargsta, badauja ir skursta.; 
Vienas nuošimtis Amerikos gy
ventoj ų-kapitalistų turi 33 
nuoš. visos šalies turtų, 10 
nuoš. gyventojų (suprantama, 
kapitalistų) turi 64 nuoš. tur- 1 
tų, o 25 nuoš. gyventojų-darbi- 
ninkų turi tiktai 3l/g nuoš. ša
lies turto. Ar tai ne puiki ly
gybė? žinoma, Vitaičiui tas 
neapeina, nes .jis darbininko 
gyvenimo nesupranta. O kaip 
su spaudos laisve ? Darbinin
kų (Komunistų) Partija daly
vavo rinkimuose, vienok jos 
“Daily Workerio” specialės 
laidos buvo konfiskuojamos, 
lapelių dalintojai areštuojami. 
Ar tai pilniausia spaudos lais
vė? Organizacijų klausimu, I 
mainierių konvenciją mušeikos 
užpuolė Pittsburghe, nužudė 
kelis darbininkus. Ar tai 
laisvė ?

New Bedforde net 700 strei- 
Kierių vadų areštuota, kada 
jie kovojo už duonos \kąsnį ? 
Tai laisvė? Streikierius polici
ja ir mušeikos daužo, trypia,

Montello, Mass.

BAZARAS
IR

MIDNIGHT DANCE
Rengia Lietuvių Tautiško 

Namo Bendrovė

SAVAME NAME
MAIN ST., kampas VINE ST. John Naujokas nis, 2759 Arseną 

St., nuolatos parsitraukia savo kos 
tumieriams John’s Cigarų/ ir be 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekminga 
miestuose parduoda; taip i ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’$ ge
riausi cigarai Amerikoje po ilTcenl 
tų, arba po vardu Petro Cigarks. į

Todėl, draugai darbininkai ir pro] 
gresyviški biznieriai, ne tik Brookl 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
K1 i ubuose, ant Balių ir Štaruose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
diaugų cigarų viršminčtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky

damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamą ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 1S- 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokę Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas p čežen
tas KALĖDOMS, tai skrynutė' gerų 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas1 
tik prisius 3 dol. 50 centų. O 15- 
ccntinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

Bazaras prasidės

LAPKRIČIO (NOV.) 23-čią
lietuvis protestuos ir pasmerks tys) Lietuvos darbininkų ko-!, , .. .
klenkaliniai-fasistinių smurti- Vai. 1 j darni), kad jiems būtų pasa-

Nusigando tos protestų ban-J kyta: “Kur ir kokiu būdu au
gęs Lietuvos fašistai; pradėjo į .iet?v2J Išdalinamos? 
ten žudyti darbininkų kovoto-’ Kas jas dalina ir kas jas gau- 
jus naktimis — slaptai; bet ”a-, . /f111 .tada mes, klasiniai 
šimtai draugų buvo išgelbėta darbininkai, supi atom, kad tje 
nuo mirties. Amerikoj fąšis- elementai, tai^ami vieną kitą 
tai i 
Chicagoj pralotas Kručas vie
šai pradėjo reikšti, kad Lie
tuvos fašistai permažai dar 
pjauna darbininkus ir jų va
dus; turėtų mažiausiai 1,000 
papjauti. Grigaitis, Sirvydas, 
Paltanavičius ir kompanija 
pradėjo keikti komunistus.
Naudodamiesi Amerikos lietu- L į -"-——-r'-----
viu darbininkų subruzdimu,! fašistus, o fašistų valdžios at-

ninku tokius darbus, kuriais 
statoma dideliame pavojuje ir 
pati Lietuvos nepriklausomy
bė.

“Nepripažįstame* ir nepri- 
pažinsime smurtininkų val
džios teisėta Lietuvos valdžiav, .. •• rn dzios teisėta Lietuvos valdžia,

Fildomojl Tai y- nebuf teisėtu būdu konsti- 
ba Tėvynes redaktoiium lai- tucįonaiiai atstatyta Lietuvos 
ko savo pastumdėlį, S. Vitai- > tvarjca sudaryta Valdžia. Pa
th ° tas Tevynf pavertė i! sitikime> kad visa pažangioji 
sandariecių menševikų Amerikos lietuvių demokrati-
šistų organą. L. visaip me- -a paj£gS tinkamai įvertinti 
kiną komunistus ir simpatikus, Į klerikaliai.fašistinių smurtinjn. 
nors jie sudaro didžiumą S. L. i > darbus, kuriais daroma ne- 
A. “T.” randa vietą kiekvie- at¥itai8Oma žala Lietuvai.” 
nas bumotojas, šmeižikas, kas 
tik nori purvais spjaudyti ant 
komunistų ir aplamai ^jarbi- 
ninkų klasės, kaip Martinkai, 
Kučinskai ir kiti.
Lietuvos Fašistai ir “Tėvynės” 

Veidmainiavimas
Kada Lietuvoje 17 d. gruo-

ir jų pakalikai sujudo.; žodelį prieš fašistus, nori iš
provokuoti, sužinoti, kas tas 
aukas gauna, kas dalina, ir 
išduoti.

Vėliaus “T.” jau įsileido į 
savo špaltas kaip Amerikos, 
taip ir Lietuvos fašistus, bjau- 
rioti komunistus ir visus dar
bininkus. Dabar jau “T.” ga
lutinai užsičiaupus burną prieš

—ir tęsis per dešimtį vakarų iki—

Gruodžio (December) 2-rai

MIDNIGHT DANCE

28 Lapkričio-November 
Pradžia 9:30 vai. vakare 

tęsis iki 3-jų ryte

ir

Gi sekamame “Tėvynės 
numery (53) vėl sakė: 
vienas demokratijos f 
kas negali pripažinti dabarti
nės Lietuvos smurtininkų val
džios teisėta krašto valdžia.”

žodžiai aštrūs. Paviršuti- . bą pašvęsdavo niekinimui ko
mai žiūrint atrodė, kad “Tė-1 munistų.

V1Ų. ou ui užtinu Uj į ; *•

: “Nei i tautininkai, menševikai ir kle- j stovus į padanges kelia, 
šaliniu- rikalai irgi važinėjo po įvairias

kolonijas ir vieni atvirai gy
nė fašistus, kiti, ištardami žo- 

■ dį prieš fašistus, visą prakal-

ikas maišą šiaudų, kas sermėgą, kas kitokių 'ntvrii m KSJAMan vr t nm 'skarmalų ir nešasi, lenda' į okopų, į apsau- CIVIIl AI KAnr £’os duobę. Sulindę dangtį tužleido; palikotl V iLiru LldVilED ImnE atviras tik mažas plyšelis įeiti orui ir švie-

K. S. Lietuvaite.

(Tąsa)
“Kur gi jus dabar tampė, kaip ant re

težio pririštus šunelius?” klausinėjo Sin
kevičienė savo senio vyro, iš stuikos par
važiavusio. “Dirbom čia pat, vežėm kari
nę mantą iš Karalių dvaro į Bajorų dvarą,, 
ale kiti pilnus vežimus net ir namo nusive
žė. Jau, tur būt, rusų virvė trūksta, kac 
neliko sargybos nei tvarkos,” pasakojo se
nukas.

“Ei, klausykit mūsų, mužikėliai! mes 
jau ir vėl turėsim tuoj bėgt; aš manau 
kad man jau nereikės eiti daugiau į Ky
bartų mūšių lauką,” kalbėjo šiaudais apsi
vėlęs kareivis, kuris su savo būriu, poilsiu' 
paleistu, kluone miegojo.

“Kas jum, vyrai, darosi, kad čia jusi; 
tokia nesvietiška daugybė ir jūs neįveikia! 
vokiečių?” klausinėjo senukas.

“Tėvai, man išrodo, kad jau visas pa
saulis žino, jog pirmuose mūšiuose ten 
pas Gumbinę, mus išdavė rusų generolas 
kuris yra vokiškos kilmės. Tuose mūšiuo
se žuvo daug ir vokiečių, bet mūsų tai iš
kirto kelis tūkstančius; manėm, kad viss 
mūsų armija žuvo. “Turėjot ginklus, reikė 
jo gintis,” tarė senukas. “Kareivis turi 
klausyt savo vyresniojo, arba jis numirs 
Mus mūsų vadai subruko, suspaudė ankštai 
į vieną vietą ir prirengė “ant durtuvų’ 
puolimą. Mes metėmės pirmyn ir pasiju- 
tom iš visų pusių apgulti vokiečių ir šaudo
mi. Šonais buvo mum nežinant užėjusi vo
kiečių kariuomenė, o iš pryšakio kulkasvai- 
džiai mus kirto, kaip dalgis žolę. Taipg 
turėjom įsakymą nepasiduot, bet atsirade 
tokių, kurie dasiprotėjo, kame dalykas, ta 
ėmė šaudyt į savo vyresniuosius ir tokii 
būdu dar ne visi likom išžudyti. O dabai 
čia po Kybartais tai mes jau viską baigia 
me. Nežinia, kas jiems ten. pasidarė, kac 
mums nepristato gana maisto nei ginklų B 
Rusijos.” Taip papasakojęs, kareivis gave 
įsakymą eit į kaimą pas ūkininkus jieško-t 
maisto.

Tuo tarpu ore sukaukė “vilkas” ii 
trenksmo balsas buvo taip didelis, "kad iš
byrėjo S. stubos langai ir atšoko durys, sa
vaime atsidarydamos. Senutė krūptelėjo, 
kūdikis lopšyje ėmė verkt, žentas išbėgo 
lauk žiūrėt, kas atsitiko, o senukas, kuris 
tuom kart buvo kluone, atbėgo į stubą pa
žiūrėt, ar neužmušė ką. Bet sūnus B. at
bėgo iš sodelio ir pasakė, kad už sodelio į 
bulvių lauką puolė granata. “Aš jum sa
kiau, kad rusai jau nešdinasi; aš šįryt ma
nau, kad Vokiškių ir Šelmių kėliais bėg^, 
kaip skruzdės, mirga kareiviai,” , aiškino 
senukas. Gi tuom tarpu ir vėl trenksmas. 

’Tai puolė kita granata ant Birštono; laukę. 
’< * Senuko šeimyna nutarė, kad laukt ėją 

; negalima- jau nei vieną, minutę. Sugriebė

sai. Duobėj būdami, jie. nenumanė, kur 
granatos puola, tik žinojo, kad netoli, nes 
žeme dreba ir net iš “kambario” (duobės) 
sienų ritasi, byra.

“Tėvynė” Džiaugiasi Fašistų 
/ Atstovu

Pagaliaus, atvyko Ameri
kon Lietuvos fašistų atstovas 
p. B. K. Balutis. Jau 43 Nr. 
“T.” jį išgarbino tūlas repor
teris, o 44 Nr. “T.” redakcija 
į padanges kelią tą budelių 
atstovą. Tarp kitko sako: 
“Galime p. Balutį tik pasvei
kinti ir didžiausio pasisekimo 
jam palinkėti. . . ” “Ponas Ba
lutis, .'.galės nemažai pasidar
buoti Lietuvos” (skaityk fašis
tų,.—V. S.) “naudai Amerikos 
lietuvių tarpe. Tinkamesni 
Lietuvos atstovą Amerikai var-L. . .. .. . * Lietuvos atstovą Amerikai var-

Dabar jie nieko neveikia nei nemąsto, giai gąiėjo. šiuo momentu Lie-
tik klausosi monotoniško .dundesio? ; Visi 
sėdi; galvas ant rankų*pasirėmę ir laukia.,? 
Šviesos šmoras įsiskverbė pro. atvarą ir tį
sojo ant jų sprandų ir išbalusių veidų ir 
buvo labai panašus į užsimojusios giltinės 
dalgį. • J ' <

Tylą suardė ant motinos kelių mie
gantis kūdikis, kuris pradėjo šypsotis ir 
karts nuo karto juokėsi net nusikvatoda
mas.

“Gražūs sapnai per tavo vaidentuvę 
plaukia, o gal juokiesi tu, mažyti, iš kapi
talistų kultūros, kuri drasko ir bjaurio ja 
mūsų žemelę? — patyliai klausinėjo moti
na kūdikį.

“Bet klausykit,” pradėjo žentas, “mes 
nebūkime visi šitame urve, kad neatsitiktų 
taip, kaip Liudvinave.” “Tai dar ten kas 
atsitiko? Juk tas miestukas jau senai su 
žeme sulygintas,” įsikibo tėvas. “Bet aš 
jum noriu nurodyt vienai atskirą šeimyną, 
del pavyzdžio,” spyrėsi žentas. “Ar jūs 
pamenat? Ten buvo tokie Januškai. An
drių Janušką jūs pažinot, ar ne? Baisi 
tragedija ir baisi pabaiga tų nelaimingųjų 
žmonelių buvo. Tu man taip ir pasitaikyk: 
vieną dieną jo žmona gavo žinią, kad jį 
jau užmušė karo lauke, o kitą dieną jąją 
su vaikais užmušė. • Lygiai taip, kaip mes 
iabar, ji su savo keturiais vaikučiais su
lindo į duobę, kad pasislėpt, nuo šovinių, o 
Šovinys pataikė į jų duobę/ir išnešė į pa
dangės, sumaišydamas, jų ląvonus- su že
mėmis taip, kad negalėjo žmonės ’nei jų, 
kaulų surankiot bei atrast, kuris kuriam 
priklauso. Bet cit! klausykit, kas čia, kas 
tai do balsas būtų?” kreipdamas ausį prie 
atvaro, klausėsi žentas. “Lyg tuščia bačka 
nusirito ir atsimušė > kur tai,” patvirtino 
sūnus B. “Kas gi tai būtų?”

Vyrai; .bežingeidaudami, vienas pečiais 
pakėlė duobės dangtį-duris, o kitas pažiū
rėjo. “Tėte, lėktuvas ant mūsų lauko nu
sileido, žiūrėkite, visai čia pat. Iš lėktuvo 
į visas puses lėkė kokie tai pailgi ir rundi-\ 
ni spalvuoti dalykai. Paskiaus lėktuvas 
nusmuko žemyn; iššoko iš jo lėkikai ir nu
bėgo ton pusėn, kur ir visi rusai dabar 
bėgo- ' *

‘*A, tai prūsai pašovė tą jų lėktuvą,” 
tarė senukas.

“Mamyte, mes jau girdėjom šautuvų 
pulkas, jau ir tos mus pasiekia,” tarė šti
lius. . ’ ; • • ' / .

Kulkų, granatų kaukimas ir šautuvų 
kuĮlcųčių. • zvimbimas tęsėsi ’ iki • vakarui' ir? 
pusiaunakčiui. ' ; .

(Daugiau bus)

tuvos vyriausybe surasti.” 
-/O <p. Balučio darbas turi 

būti svarbiausias, tai: “vienuo veil uiauoicioj • vivaju j — j

jo svarbiausiu svarbiųjų uždą-Jį kalėjimus grūda, vadus vi- 
vinių yra atnaujinti ir sustip-jsaip persekioja. Ar tai pil-
rinti santykiai tarpe Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių.” Reiš
kia, kruvinųjų budelių val
džios atstovas atsiųstas tam, 
kad padarius Amerikos lietu
vius darbininkus ištikimais tai 
fašistų^valdžiai, kad padarius 
juos melžiama karvute, kad 
iš jų vėl išnaudotojai galėtų

niausią laisvė? O indžionkši- 
nai ? O ardymas masinių mi
tingų ? O toji laisvė piliečių 
(darbininkų) iniciatyvai, kada 
jų kiekvienas pasijudinimas 
krušinamas?

Suprantama, Vitaičiui, Ge
gužiui ir kitiems yra laisvė, 
nes jie sąu pasivėlina net S.L.AO JU VV1 loiiauuutvjai iivo Jie įjcioa v a a tivu kj.z-i

vilioti pinigus taip, kaip kad A. organizacijoje laisvai vieš 
buvo 1919-1920-1921 metais. 
Kad už amerikiečių centus ka
lus Lietuvos darbininkijai re
težius ir žudžius ją.

Kada tąip “Tėvynės” redak
cija kalba ir džiaugiasi fašis
tų atstovu, tai kiekvienam ga
li būti aišku, kam “T.” redak
cija taip stropiai darbuojasi, 
kad sužinojus, kas Lietuvoje 
aukas gauna, kas jas dalina? 
Jeigu jie būtų gavę tas žinias, 
tai dabar maloniai suteiktų 
jas p. Balučiui, o tas Smeto
nai.

Kai del iš pradžios apsireiš
kusi© “nesusipratimo,” tai 
“Tėvynės” redaktorius kalba 
fašistų atstovo lūpomis: “Esą

patauti ant didžiumos narių ir 
diktuoti jiems, plūsti tuos na
rius per “Tėvynę,” kuri lei
džiama narių pinigais.
Kas Turi Teisę Kalbėti Ameri
kos Lietuvių Darb. Vardu?
Amerikos lietuvių darbinin

kų vardu gali kalbėti tiktai 
Amerikos Lietuvių Organiza
cijų PriešfaŠistinis Susivieniji
mas. Nes tai yra skaitlingiau
sia ir galingiausia organizaci
ja?" Sudaryme A.L.O.P.S. da
lyvavo 193 delegatai nuo 338 
organizacijų, atstovavo 72,842 
narius. Taipgi gavo 50 pa
sveikinimų nuo įvairių organi
zacijų, kurios negalėjo prisių-

p. Balutis^ pripažinęs, kad gal sįį delegatus, atstovaujančių 
abejose pusėse yra kaltės, ta- apįe 25,000 narių. A.L.O.P.S. 
čiaus to viso priežastimi esąs faį yra masine ir vienodų pa
tik paprastas nesusipratimas.” žvalgu organizacija. Tik šios 
Reiškia, viskas gerai tarpe Lie-1 organizacijos Centro Komite

tas turi teisę kalbėti Ameri
kos lietuvių vardu, bet ne po
nas Vitaitis, kuris net pas S.L. 
A.'narius neturi pasitikėjimo. 
Tik A.L.O.P.S. balsas yra bal
sas Amerikos lietuvių masinių 
organizacijų, ir kaipo tvėrimo- 
si rezoliucijose, taip ir dabar 
A.L.O.P.S. Centro Komitetas 
del kruvinųjų fašistų atstovo 
Balučio sako: /

“Šalin Lietuvos kruvinąją 
fašistų valdžią!

“Šalin tos valdžios atstovai! 
“Tegyvuoja broliškas susi

vienijimas visų Amerikos lie
tuvių, kurie darbais yra pasi
ryžę įrodyti, kad jiems rūpi

tuvo ir \ Amerikos, fašistai su
ras sbendrą kalbą, kaip jie 
nuolatos bendrai kovojo prieš 
komunistus ir visus darbinin
kus. , '
“Tėvynė” Kalba Visų Ameri- 

, }, kos Lietuvių Vardu

“TeVynės” Nr. 44 pakartoti
nai sakoma: “Amerikos lietu
vių! i ątsiiiešimas linkui...” 
“Daug pasitarnaus Lietuvai ir 
Amerikos lietuvių santikių at- 
steigimui su Lietuvos vyrjau-. 
sybe naujasis Lietuvos atsto
vas p. Balutis” ir tt. Ponas 
Vitaitis, tartum kokis Ameri
kos lietuvių įgaliotinis, kalba

THANKSGIVING DIENOJ
Bus Moving Dance nuo 7:30

iki 11:00 valandai vakare

Į šias iškilmes kviečiame 
lietuvius ir iš kitų miestų 
atsilankyt ir pasilinksmint

RENGĖJAI.

—
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Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y. J
M. BALGHUNAS. Savininke TaUnhon® BUgg «5B1

'jf 'i

f MENDELO-

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurtį
Jūs Pageidavot

MENDELO
A X
4^

Padirbti iš suderintų Havanos tabakų.
Vidurys vien tik iš importuotų ta

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Automobilių Mokykla 526 N. Iltį? St

• .........
JsB aww

■ :

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudet\ visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių. kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnaskursas; Šoferio-Mechaniko, 
kur Įvedą* lietuyiu’ir anglų kalboj 
geraiyžlnomas ir per 16 metų pri- 

/styrės’įirfetruktorius L. TIKNEVI- 
ČIŲS.'Mokykla atdarą nuo 9 ryte 
iki 9 vak. NH1. nuo 11 r. iki 1 v. 
NĘW7 'YOąk. AUTTO ‘ SCHOOL

^TAtji.St.; N? Y,

Juos - išdirba

STANLEY PAUL
Philadelphia, Pa^

Sulig./j)ą<ei&alavimo šiuos ei 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja* 

kaipo užsakymus (orderius)



VIETOS ŽINIOS JUOZAS KAVALIAUSKAS
KURIJOZAI

Lucky Strike
TELEFONAI:

MARCY BATUS

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

max

Jokio Kostdįc

RUSUOS REVOLIUCIJOS ISTORIJA

Kainos prieinamos

Miestas
Miestas

MOTĘRŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Bell_____
Keystone-

TEN DAYS THAT SHOOK THE WORLD 
(Dešimt Dienų, Ką Sudrebino Pasaulf)

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Rosalie Adele Nelson, 
Originale Lucky Skelbimų 

Paveikslų Mergaitė

Publika nenorėjo jų

myno, aš užsirakau

Trečia savaitė naujausia Sovkino judžio

Telephone, Stagg 8326
9745

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

•tai svetainės neparan 
daug lietuvių Klaš

Oregon 5136
Main 9669

VAIKAI ' 
įleidžiami utarninkais

LIETUVIS GRABORIUS
(R BALZAMUOTOJAS

Havana, Cuba.— Gubos 
policija' suareštavo 200. as
menų - užpuolime ant darbi
ninkų, kaltinamų komunis
tiniam judėjime. Suareštuo
ta nemažai svetimšalių, ku
riuos grąsina išdeportuoti.

Pagaminta Eisenstein’o, “Potemkino” Direktoriau

^Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis f 
Subatomis 
Nedėliomis

dieną ir naktį

Riebinančių saldumynų? Ne! Pasakyk 
“Ne” ir imk Lucky vietoj saldumyno.

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos? dieną per visą 

' naktį
Utarninkais nuo 12-toM 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

Little CARNEGIE

Šis nepaprastas, istorinės svarbos krutamasis p 
veikslas padarė tokio didelio įspūdžio į publiką 

kad jis rodomas dar vieną savaitę, kad ga- 
lėtų jį pamatyt visi, \kurde iki šiol 

negalėjo.

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., 

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090

AMERICAN
AUTO SCHOOL .

PHONE, REGENT 2177-0474 ^Mokykla su Reputacija"
Būkite Savystovūš—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

National Hali; 91 
Į Clinton Aye., Maspethe, 8 va- 
j landą vakare. Operetę mokins 
Lyros Choro mokytojas Vladas 
Žukas, jaunas ir gabus chorų 
vadovas, ir mes tikimės, kad 
jis pjiikiai sumokins , lyriečiuš 
šią operetę, tik, žinoma, visi 
choristai turi gerai mokintis ir 
lankyti ; choro pamokas. Visi 
lyriečiai stokim į darbą ir pą- 
sirodykim, ką mes galime. Dar 
bar turime gerą progą. Turiu 
pasakyti, kad į pirmas pamo
kas operetės susirinkė pusėti
nai daug dainininkų. Aš ti- 

' kiu, kad sekančiose pamoko
se bus dar daugiau daininin
kų ; tai puikus apsireiškimas.

Lyros Choro Koresp.

—Reiškia, bolševikas.
Kvariani susigriebė.
—Ne, bolševikai daugiau 

leninistai, o aš marksistas— 
tikras marksistas—viską rišu 
iš materialistinio taškaregio.

Įdomu buvo būti liudininku 
tų diskusijų.

Išgeriame po stiklą arbatos 
ir keliamės. Požėla užmoka 
bilą ir klausia, pasišalinus sa
vininkei, ar verta palikti ti
pas.

(Tąsa nuo 6 pusi.)
Kvariani.—Ten šiandien visiš- 

L-kai skirtingas gyvenimas, nuo 
\ to, kuris buvo prie senos tvar

kos. Rusija kyla, auga, vis
kas galvatrūkčiais gerėja. O 
inteligentija ! Jaunimas i. . . 
Ką tai lyginti prie to, kas bu
vo laike cadstinio rėžinio. 
Darbininkai ten šiandien turi 
geresnį gyvenimą, negu kur 
kitur. Valstiečiams, tiesa, 

/prasčiau.
—Tai ko tu čia važiavai?
—Kvailas buvau. Maniau, 

kad New Yorkas, tai ištikro 
kas tokio ypatingo, gražaus, 
nepaprasto. Bet. . .

—Čia yra ateitis;
—Ateitis? Čia užeis bedar

bė, skurdas ir sykiu priespau
da didesnė, negu seniau buvo 
caro Rusijoj. Aš esu marksis-

tick gerai išėjo,'ir publika mū-kią operetę “Pepita.” Lyrą 
sų Ufos Kvartetą labai myli j Choro pamokos įvyksta ka 
užtat, kad jie visuomet gražiai j ketvergas 
dainuoja ir labai linksmas dai 
nas.

Nuga-Tone Pagelbėjo jam 
įgyti geresnę sveikatą

Ponai W. L. Bennett, Rohw, 
pareiškimą linkui sveikatos, kurį kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs žmogus turčtų skai
tyti. Štai ^is yra: “Aš rekomenduoju Nufja- 
Tone bile vienam, kuris kenkia nuo silpnų 
inkstų, nervingumo, galvos skaudėjimo, pras
to apetito, nevirškinimo, užkietėjimo. Aš 
turėjau visus tuos nesmagumus, tool nepra
dėjau vartoti šias puikias gyduoles. Nuga- 
Tone ne tik prašalino visus tuos nesmagu
mus, bet suteikė man stiprumą ir energiją.’’

Nuga-Tone pagelbėjo virš millono vyrų Ir 
moterų del įsigijimo daugiau sveikatos ir 
atiprtimo. Jos sustiprino jų jėgą ir vikrumą 
ir tuo būdu pagelbėjo įsigyti daugiau laimes 
Ir malonumo gyvenime. Jei jūs esate silpnas 
Ir nuolat kenčiate ir turite panašius ne
smagumus ir kentėjimus, kaip ponas Ben
nett kad turėjo, bandykit Nuga-Tone tiktai 
per keletą dienų ir jūs nusistebėsite, kaip 
greit Jūs pasitaisysit. Nuga-Tone galite 
gauti bilų kokioj krautuvėj, kurioje pardavi- 
nej* gyduoles. Jei jūsų vertelga neturi savo 
aendėlyj, reikalaukit, kad jis užsakytų jums 
II obelio vaistinės.

IŠ L^ros Koncerto
Lyros Choro metinis koncer

tas, atsibuvęs* 11 d. lapkričio, 
Klaščiaus svetainėj, Maspethe, 
pavyko vidutiniokai; bet, pa
lyginus su kitų metų koncer
tais, tai šiemet biskį prasčiau 
tuom atžvilgiu, kad šiame 
koncerte publikos buvo ma
žiau, negu kitais metais; prie- 
žastis- 
kumas 
čiaus svetainės nežino; o ki
tas dalykas, tai nelabai gerai 
privažiuoti; tokiu būdu ir 
publikos nebuvo galima daug 
sutraukti.

Pati koncerto programa bu
vo labai puiki; manau, kad 
galėjo būti visi patenkinti. 
Programa tęsėsi apie tris va
landas; ją atidarė patsai Ly
ros Choras, sudainuodamas 
tris dainas. Choras dainavo 
gerai.

Paskui rusas tenoras Leo 
Resnick dainavo pusėtinai ge
rai; Menkeliūniūtė-Januškie- 
nė, sopranas; d ai n 
puikiai; Doncev, h/rmonįstas, 
su žmona, labai publiką užga
nėdino su savo komiškais *ka- 
valkais 
paleisti nuo pagrindų; M. E. 
česnavičiūtė, soprano, dainavo 
puikiai; Aido Choras sudaina
vo tris dainas labai gerai; Ufa 
Kvartetas padainavo gerai 6 
ar 7' dainas, nes publika vis 
jpepaleido ufiečių nuo scenos; 
sant galo, net pritrūkęs dainų ; 
tai pradėjo dainuoti nedabaig- 
tas mokintis dainas, kurios, to
dėl, biski sušlubavo; bet vis

Imkite 
l ucky vietoj 
saldumyno.

—Oh, ne, ne,—sušunka 
žurnalistas,—negalima. Ji sa- 
vininkė. Ji, pagalinąs, baro
ne, augštos kilmės ponia.

Augštos kilmės, manau sau. 
Dirba, tarnauja, plauna “di- 
šes,” k'ad pačiai prasimaitinti 
savo griešną kūną, ir vis tik 
augštos kilmės.

Sunku baronėms ir "baro
nams. Paduok valgyti, išplauk 
dišes, patarnauk, o kuomet 
prisieina tipas gauti, tie sve
čiai nelabieji sako: “Jai nerei
kia, nes augštos kilmės.”

Reporteris X.

RYTO A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A
LA liuli Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—76c. v" LvBiy

M. TEITELBAUM, Manadžeri*
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

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

/ ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
, LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

NUOLATINIS VAIDINIMAS NUO / '
VIDURDIENIO IKI VIDURNAKČIO

Prie pabaigos vėl dainavo 
Lyros Choras; sudainavo tris 
dainas; užbaigiant programą 
dainavo abudu chorai 
ir Aidas—kartu; sudainavo 
gerai.

Visi solistai dainavo po du 
kartu.

Po programai prasidėjo šo
kiai ir tęsėsi iki vėlai nakties. 
Tai tiek apie koncertą.
Operetė “Pepita”

Dabar Lyros Choras pradė
jo mokintis puikią operetę 
“Pepita,” su nepaprastai gra
žiomis, dainų melodijomis. 
Yra joj daug dainų del choit) 
ir solistų. Chorui reikės daug 
spėkų padėti suvaidint šią 
operetę; o'ji bus vaidinama 17 
d. vasario, 1929 metais, La
bor Lyceum svetainėj, Brook-, 
lyne.

Lyros Choras kviečia visus, 
kurie xnyji dainuoti, sto.ti į 
chCnfir sykiii mokintis tą pui-

“Aš esu ‘Lucky (Giliukiriga) 
Mergaite’, todėl kad aš suradau 
būdą, kaip palaikyt savo figūrą 
dailiai laibą. Kada tik mane trau- 
kia pagunda prie saldumyno, aš 
užsirūkau Lucky Strike. Stebė
tina, kaip puikiai mane patenki- 
na apkepintas Luckies kvapsny s. 
Apkepinimas laukan ištraukia 
visus nešvarumus,—ir viskas, kas 
pasilieka, tai žavejantis Lucky 
kvapumas. Aš tikrai esu giliu- 
kinga, būdama *Lucky Mergai-

TAI yra šiandienine išmintinga prie
mone—imk Lucky vietoj* riebinan- 
čio saldumyno. Tūkstančiai tatai daro 

—vyrai tuo būdu palaiko savo sveikata 
ir drūtumą, o moterys išlaiko savo fig
ūras dailiai laibas.
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai 
suderinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, 
kad išdirbi tokį kvapsnį, kuris smagiai 
pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Striko 
nuo nešvarumų; 20.679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, kad Luckies 
mažiau teerzina rūkytoją, negu kiti 
cigaretai. Atletai, kurie turi pasilaikyt 
geroj vikrioj sveikatoj, liudij 
Luckies nekenkia jų kvėpavimui neigi 
abelnam sveikatos stoviui. Štai kode! 
Liickies visuomet buvo mylimieji eiga- M—MHIWI M'MD .
retai tų žmonių, kurie nori pasilaikyt 
augščiausiame kūno sveikatos iž\ mik
lumo laipsnyje ir supranta pavojus iš 
perdidelio svorio. Štai kodėl žmonės 
šakę: “Tai yra geras daiktas rūkyti 
Luckies.”

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Ka» yra žmogaus amžina* priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausiais 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. ' Bet tie, kurie 'Tartoj* 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
• (Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už bakaą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(26 centai už skrynutę) X

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.'
Telephone: Greenpoint 1411

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

Tel.: (Juniper #796 f

•iųsdami pinigus su saro adresu, užraŠykitei 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

161 Metropolitan Avenue, ‘ Brooklyn, N. Y.
__ ___________________ ORDER BLANK)____________________ —

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

Vardas _____________________________________________________
__fit. ir Ava.
State—----- —
State. ------ —

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties



Puslapis deltas

VIETOS ŽINIOS
DARBIEČIŲ ATYDAI

JAUNYSTĖS ELEKSIRAS

PARDAVIMAI

417 Lorimer Street

Pagalinus

PAJIEŠKOJIMAI
Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUSantnei

NEW YORKO ŽINIOS (Undertaker)

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUSREIKALAVIMAI

107 UNION AVENUE

(272—279)
MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

AIDIEČIAI

Magpeth, N

278-80

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ne 
už

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Aido 
tris

Grieš 
laiką 

278-79

skersai gatvę, ant 
antros durys nuo 

, šalia aptiekos.

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su ' kitai 
skaityti

Kaip “Jos Skaistenybė” 
Barone Dave Man Arbatos

A. L. D. L. D. 1 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS ĮVYKSTA 
RYTOJ

BEAUTY PARLOR
persikelia I naują vietą—nuo 463 
Lorimer St., 
GRAND ST:

Lorimer S

"LATSVfjS” dj: 
bus pčtnyčioj 

ves” s 
ateikite;, .
Najivąika

Jūs pažįstate mus, mes pažystame jus, bet 
jau senai matžmesi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

arba ramiai
Sykį atsilankę, persiti 

Pabandykit! '*

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

LAISVES” REPORTERIO 
KURIJOZAI

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknį 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
KaŠtavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

PERMANENT WAVE 
Kur buvd $10.00, dabar bus 

už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

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

SUVIRS 25,000 NEW YORKO 
MERGINŲ NEUŽDIRBA 
NEI $15 SAVAITĖJ

Jurgis Buzinskis, 
amžiaus, gyvenusis 
176 Wythe Ave., 
užmušė buteliu Adomą Luką, 
61 metų senį, kuris gyveno su 
Buzinskiene po num. 126 N. 
5th St., taipgi Brooklyne.

Areštuotas Buzinskis aiški
nasi policijai, kad per paskuti
nius dvejus metus negyyeno 
su savo pačia; eidamas pro 
šalį, pamatęs pro langą, kad 
jo pati guli lovoj su Adomu 
Luku; užsidegęs tpavydu ir 
kerštu, sako, įšokau pro lan
gą į kambarį, o kas toliau at
sitiko, tai nei aš pats tuo kar
tu nežinojau.

Iš kitų liudijimų pasirodo, 
kad Buzinskis pirmiausia bu
teliu užvažiavo savo miegan
čiai pačiai per galvą; jai su
rikus, išbudo jos mylėtinis Lu
kas. Puolė ant Luko Buzins- 
kas ir bonka jį mirtinai primu
šė; neužilgo Lukas mirė St. 
Catherine Hospital’ėj.

Pirmadienio vakaras. Sto
viu prie Madison Square Gar
den durų ir pasitinku išeinantį 
iš Garden’o vakaro ristynių 
žvaigždę Karolį Požėlą, kuris 
eina apsuptas būrio žmonių. 
Su juo maršuoja riątikas Kol j a 
Kvariani, dainininkas Karlaš 
(tai tas pats, kuris dainuos 
“Laisvės” koncerte gruodžio 
9 d.) ir tūlas rusų kontrrevo
liucionierių rašytojas.

Nė nepasijutom, kaip atsi
dūrėm tulan rusiško stiliaus 
nedidukan restoranan,' berods, 
ant 47 gatvės, kurio savinin
ku yra barone (argu buvusi 
/barone, kuomet tas buvo ma
doj toje vietoje, kur šiandien 
randasi Sovietų Sąjunga).

Kvariani keikia New Yorką, 
nepasitenkina Jungtinėm Val
stijom.

—Kvailas buvau, kad aplei
dau Sovietų Sąjungą,—kalba

New Yorke yra suvirš 25,- 
000 merginų darbininkių, už
dirbančių mažiau kaip $15 į 
savaitę, kaip praneša Cornelia 
E. Marshallaitė, prezidentė 
Sąjungos delei Suradimo Tin
kamų Gyvenimo Kambarių 
Merginoms. Akivaizdoje to
kių mažų uždarbių, jinai pa
taria mergaitėms nevažiuot iš 
farmų ir mažesnių miestų į 
New Yorką laimės jieškot.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Tel., SUggO452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius 

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

BEDARBIS NUŽUDĖ PAČIĄ 
IR PATS NUSIŠOVĖ

Joseph Gilliland, • 62 metų, 
darbininkas, ilgai negalėda
mas susirasti darbo, nušovė 
savo moterį; bandė nušaut ir 
sa^/o dukterį našlę, o kuomet 
jinai suturėjo revolverį ir pa
spruko p gatvę, tai jis pats nu
sišovė, po num. 89 Stevens, 
Ave.,;Jersey City.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška

Ulf ir Amerikonišku Stilium

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Lelijų šaknų • * ?
Rūtų 
Rožių 
Remunilių
Seneso plokštukių 
šal mėčių 
šalavijų 
Senešo lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių; , • . 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin avi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 

_ r _ _ kalboj apie kokią lietuviškų 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane,

WORCESTER, MASS.' .
L. Ds S. A. 2 kuopa rengia šaunius 

šokius subatoj, 24 lapkričio, Lietuvių 
Svetainėj, 29 Endicott St. Pradžia 
8 vai. vakare. , Bus duodama dova
nos už įvairiausias kepures, 
gera orkestrą, visi smagiai 
praleisite.—Kviečia rengėjos.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS } > 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais "Bridge Plaza” 

221 South 4th Street ■<' 
Brooklyn, N. Y. į 

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

susirinkimas 
jkričio, “LaiSy 

svetainėj, 8 vai. vakare?. Visi 
turime .svarbių reikalų.—J.

po nauji mūsų nariai, nuošir
džiai esate kviečiami. >

Važiuojant iš žemutinės 
miesto dalies, paimkite 7th 
Avė. ąrba 'Lexington1 Ave. po
žeminį traukinį su užrašu Eųst 
180th St., Bronx Park, ir iš
lipkite ant Simpson St.; paei
kite į 165th St., ir tenai rasite 
Bryant Ave. Dz. Rep.

PRANEŠIMAS
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 ^ūnų 
ir dukterį.

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

270-79

SUMMER LEE, W. VA.
A. L. D. L. D. 73 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 25 lapkričio, pas 
drg. P. Fraierą. Prasidės 12 vai. 
dieną. Visi nariai ateikit ir naujų 
narių atsiveskit, turime svarbių rei
kalų.* Gausit naują knygą. Taipgi 
yra balsavimo blankos.—Sekr. J. 
Raulinaitis.' „ 277-78

BUZINSKIS UŽMUŠĖ LUKĄ 
RADĘS JJ BEGULINT SU 
BUZINSKIENE

I ' CLIFFSIDE, N. J.
■. Darbininkų Partijos Lietuvių Sek
cijos kuopos susirinkimas bus šian
dien, seredoj, 21 lapkričio, paprastoj 
vietoj, 8 vai. vakare. Visi nariai at
eikite laiku.—Komitetas.

Pirmutinis pasirodė 
Choras, sudainuodamas 
daineles. Pirmutinė daina ne- 
taip nusisekė, kitos dvi puikiai 
išėjo. Aidiečiai aiškinosi, kad 
tik vierią altą turėjo, ir tik 
maža dalis teatsilankė, o kiti 
dalyvavo kitame, parengime.

Antra dainavo drg. Menke- 
liūniūtė, kurią publika nenorė
jo paleisti, - ir * po kiekvienos 
dainos ji gavo daug aplodis
mentų; ir ją New Yorko lietu
viai, kurie dalyvavo, širdingai 
pasitiko.

Aido Choro merginų okte
tas Aida sudainavo dvi daine
les, dainavo gerai; žickus su 
Vidaravičium nepasirodė; jų 
vietoje pasakė eilutes maža 
mergaitė, 4 metų, Aleknavi
čiūtė.

Atsilankius drg. Lilija Ka- 
valiauskiūtė irgi sudainavo 
porą dainelių 'ir. susirinkusieji 
ją tinkamai pagerbė.

Parduota nemažai įvairios 
literatūros. Atsinaujino pora 
senų “Laisvės” sfeaitytojų, bū
tent, Mailin ir Kazlauskas. 
Gauta pora naujų narių į A. 
L. D. L.’ D. 23 kuopą'ir kele
tas skaitytojų “Darbininkių 
Balsui.”

—Atėjau; pamačiaū, užka
riavau.

Šitaip drąsiai gali sakytis 
tarpe lietuvių smarkiai paskel
bęs ristikas^ Kardlis Požėla, 
kuris pereitą pirmadienį run
gėsi su Tomu Lurich, Madison 
Square Gardene, New Yorke. 
Nors Požėla sveria tik 1871 
svarus, kuomet jo 'oponentas 
—-207 (sakoma, kad dar dau
giau sveriąs, tik slepiasi), bet 
jis savo oponentą paguldė be 
mažiausio vargo.

Iš viso rungėsi šešios poros. 
Požėlos išėjimas buvo penk
tas ir vienas iš įdomiausių. 
Pirmu sykiu atsistojo didžiulės 
Madison Square! Garden are
noje. Jis publikai nepažįsta
mas, iki šiol nematytas.. Lu-

KAS.GI SURAS 
ŽMOGŽUDŽIUS?

New Yorko majoras Walke
ns duoda dar 24 valandas, 
laike kuriij policijos komisio- 
nierius Warrenas turįs,surast 
kriminalistus, kurie nušovė 
milionierių gemblerį Rothstei- 
ną. Bet vargu kas iš to beiš
eis. Demokratiškoji Tamma
ny ,Hall valdžia niekad rimtai 
negaudė stambių, turtingų bei 
augštos klasės žmogžudžių, 
opiumo pardavinėtojų bei ki
tokių to laipsnio piktadarių.

-viena Brooklyne, kita-

Gerbiamieji, kas apmainėte 
pavasarinį overkotį, turėtumė
te atsišaukti sekamu adresu: 
Ig. Maseika, 2174 Crotona 
Avė. Pilietis Maseika sako, 
kad kas tai su juo apsikeitė 
overkotais. Jeigu bent vienas 
dalyvavęs per klaidą paėmėte 

savo overkotą, atsišaukite, 
ką tariame išanksto širdin- 
ačių.
L. D. L. D. 23 Kuopos 

Susirinkimas

Nevvyorkiečių Parengimas 
Puikiai Pavyko

Pereitą sekmadienį mūsų 
kuopų parengimas puikiai pa
vyko. Publikos susirinko tiek, 
kiek pirmiaus mūsų parengi
mai nėra matę. Nėra smagu, 
bet turiu priminti, kad susi
rinkusi publika turėjo laukti 
valandą ir pusę,' kol dd. ai
diečiai pribuvo; ir turėtų būt 
kartą ant visados vengiama to
kių dalykų. Mat, rengėjus 
pastato keblioje padėtyje, ir 
susirinkusieji nerimauja, išme- 
tinėdami, kad vienaip garsina
ma, kitaip daroma.

Kuris tik apsilankė, aplaikė 
po naujos mados kepurę.
Programa

PARSIDUODA Republic Restoranas, 
gera vieta, biznis įdirbtas per daug 

metų, prie didelio teatro. Pardavimo 
priežastį sužinosit ant vietos.—B. 
Watanus, 475 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. , į 278-81

WORCESTER, MASS.
Ą. L. D. L. D. 11 kuopos labai 

svarbus susirinkimas bus nedėlioj, 25 
lapkričio, Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St. Pradžia 10 vai. ryte. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra svarbių reikalų 
aptartį. Gausit naują knygą "Ar
gentina ir Ten Gyvenanti Lietuviai.” 
Taipgi yra centro valdybos rinkimų 
blankos. Po pietų, 2:30 vai., toj pa
čioj svetainėj, bus labai įdomiospra- 
kalbos. Kalbės R. Mizara. Todėl 
visi atsilankykite,. bet pirm'to ir ki
tiems pasakykite. Apart prakalbų 
bus dainų ir klasiškų šokių.—Kuopos 
sekretorius. - ................. , ., 278-80

PAJIEŠKAU brolių Vincento ir 
Pranciškaus Kigų. Paeina iš Ža

garės parapijos, Damelių kaimo. Jie 
randasi Amerikoj, bet nežinau kur 
gyvena;*, Jau 10 metų; kaip nesima
tėm. Broliai, jei dar gyvi, atsišaų- 
kit arba kas žinote malonėkite pra
nešti.—Jonas Kigas, 106 W. 7th St., 
West Frankfort, Ill. 278-79
PAJIEŠKAU apsivedimui draugės, 

nę senesnės 38 metų. Meldžiu at
sišaukti ir prisiųsti savo paveikslą. 
Aš apie save suteiksiu žinias laišku. 
—J. S. P., Box 103, Wilkes-Barre, 
Pa. 277-81

Garstyčių
Kiekvienas, žinodamas savo 

o*aŠ visados* kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y<
LIETUVIškoS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
IPhoae, Greenpoint 2017, 2360-3114

Svarbus susirinkimas Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 1 kuopos į- 
vyks rytoj/ ketverge, lapkričio 
22 d., 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje.

Draugai, būkite visi tame 
susirinkime, nes yra balsavimų 
blankos iš centro prisiųstos; 
bus balsavimas Pildomojo Ko
miteto. O jūs žinote, kad nuo 
pačių narių priklauso, kokį 
komitetą mes išsirenkam, tokj 
ir turim.

Kurie dar neatsiėmėte kny
gas, ateikite atsiimti, o kurie 
dar neužsimokėję, tai užsimo
kėkite. Taipgi neužmriškite 
atsivesti naujų narių prirašyti į 
į mūsų organizacija.
. A. L. D. L. D. 1 Kp. Org., 
/ J. J.

(278-79) j

sve- 
Civic 'Club, tarpe 
gatvių, ant Lib- 
Richmond Hill, 

juokingiausia ko- 
Gyvieji Nabašnin- 

ten pamatyste, kiek 
daktaras Kvailevičius turi bė
dos su tuo savo išradimu.. Lo
šimas prasidės 4:30 vai. po 
pietų. Todėl visi pasisfengki- 
te būti, nes kurie nebus, tie 
paskui gailėsis, bet jau bus 
vėlu. Įžanga labai pigi. Gar
džiai pasijuokus, .paskui sma- 

i giai pasišoksite prie Retikevi- 
čiaus muzikos. V.' P.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

> 127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

NEW YORK CITY
Valandos: 10,iki 12 A. M.; 6 iki 
S P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Jeigu kas išrastų taip vadi- 
namą jaunystės eleksirą, tai 
tas žmogus būtų apkrautas di
džiausiais pasaulio turtais. Jis 
nežinotų savo gėrybių. Net ir 
paprasti žmonės, sulaukę se
natvės, atiduotų visą savo tur
tą, kad tik gavus to eleksiro 
ir vėl tapus jaunu.

Bet kada daktaras Kvailevi
čius išrado jaunystės elėksirą, 
tai turėjo didžiausią bėdą. O 
kurie netikite, kad tjam taip 
buvo, galite itą lengvai persi
tikrinti, nes 2 d. .gruodžio 
tainėj Our 
113 ir 114 
erty Avė., 
bus sulošta 
mediją

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Trečiadienį įvyks ekstra 
praktikos Aido Choro, Atletų 
Kliubo kambariuose, 168 Mar
cy Ave. Pradžia lygiai 8 vai. j 
vakare. Būkite visi laiku.

A. Jeskevičiūtė, Pirm.
(277-78)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Prisaikintųjų teismas atra
do nekaltu subvių tarnautoją 
Harry Kingą, kuris buvo areš
tuotas už požeminių traukinių 
nelaimę ant Times Square, kur 
žuvo 18 žmonių, dauguma jų 
sudegdami, rugpjūčio mėnesį. 
King buvo signalistas. Kom- 

| panija norėjo suverst ant jo 
Įkaitę neva už neteisingai pa
duotą signalą, kuris buvęs ne
laimės priežasčia. King visą 
laiką nuo to Įvykio buvo laiko
mas kalėjime, kadangi nega
lėjo gaut '$20,000 iš jo reika
laujamos kaucijos. Laimė, kad 
į prisiekusiųjų teismą (džiurę) 
kaip tai pateko keli darbinin
kai; tai ačiū jiems, jis dabar 
ir liko išteisintas. Tačiaus, 
kapitalistams tarnaujantis dis
trict attorney Bantonas žada 
daryt naujų žingsnių, kad ant
ru kart teisman pastatyt tą ne
kaltą darbininką ir nuplaut 
kompanijos kaltę. O jos kaltė 
yra tame, kad kompanija ne
darė reikalingų pataisymų, ir 
todėl neveikė kaip reikiant nei 
varomoji elektros srovė 
elektriniai signalai.

39 metų 
po num. 

Brooklyne,

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
I • i ‘ > ' • 4 A i < ,

;l 'Kiekvienas. mftčtr fc^rai Žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
; visokios; mūsų vientaučių vartojamos žolėSj šaknys ir kitokie naminiai 
/vaistai-. Mūšį žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo bęveik 
/kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
/ geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kuriu ir.

i žemiau paduotus. Gąlima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
c Apynių *
Aviečių uogų
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 

/Bezdų žiedų 
/Badijonų 
/ čepronėlių

Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių

■ rich aųgšMš, diktąs, žiaurus. 
Požėlą Vidutinio ūgio, simpą- 

i tingas, kuklus. Trisdešimts mL 
nutų laiko duota abiem “išriš
ti” klausimą.

Bet tiek neėmė: į 15-16 mi
liutų klausimas buvo išrištas 

■—Lurich gulėjo viduryje are
nos be sąmonės, vos rėplioda
mas, kaip mirtinai sužeistas 
tigras.

Pradžioj patięs susirėmimo 
Požėla užkariavo visą publi
ką. Kuomet jo oponentas var
tojo net kumštis, kas rungty
nėse ne vietoj, tai Požėla sim
patingai, su šypsena veide, 
aną kirkė, erzino.

Tik berods vieną kartą Lu- 
richas Požėlą ‘‘turėjo su sa
vim,”. bet ir ytai tik sekundą 
kitą,; tartum’. tiksliai ' tas' vis
kas būtų padaryta ;iš Požėlos 
pusės. Pagalinus Lurichas 
metamas žemėn vieną kartą, 
antrą, trečią. ( Besigindamas 
nuo Karolio puolimų, jis neš
dinasi^ arenos kampan; už vir
vės griebiasi, bet referi su
draudžia, išvarydamas cen
tram Pagalinus Požėla susi- 
narsto kažin kaip navatnai, 
netikėtai įkiša savo, galvą 
oponento tarpkojin, iškelia į 
viršų ir suka aną viduryj are
nos taip smarkiai ir vikriai, 
kad jau kiekvienas žiūrėtojas 
persitikrino, jog čia bus galas 
susikirtimo; jau pergalėtojas 
žinomas. įrištai Lurichas pa
guldomas tarsi skiedra 
matraco; paguldomas su 
sukta galva, nuvargintas, 
žėla stojasi pergalėtojo vietoj. 
Publika sustoja, ploja, šaukia, 
siunčia ura . tam “strendže- 
riui,” kuris niekuomet nebuvo 
matytas čia ir mažai girdėtas. 
Šitokis buvo K. Požėlos .debiu
tas New Yorke.

Būtų klaidinga Požėlą va
dinti tik ristiku; jis yra artis- 
tas-ristikas.

Jeigu ristynese yra kiek tiek 
dailės, tai ją gali visųgeriau- 
siai pamatyti tuomet, kada 
Požėla veikia arenoje. ■'

Jis čia, beje, atvyko su tiks
lu persiimti su A. Brazausku 
(Brown), tačiaus jnežinia del 
kokios priežasties pastarasis 
nesutiko stoti su jud. ‘ 
; Be Požėlos ritosi,1 kaip saky

ta, kitos . penkios poros, 'tarpe 
kurių buvo Kolja Kvariani,'tik 
trys savaitės atvykęs iš' Sovie
tų Sąjtmgos rusas-gruzietis ris- 
tikas. Ėmėsi su Toots Mondt. 
Abu beveik lygiaspėkiai, ta
čiaus teisėjai sprendimą pada
rė naudai Mondto. Giorgio 
Calza negalėjo A. Lundiną, 
Gardini—Rogersą, F. Bruno— 
Blackwellą, R. SchickaL—Vo- 
gelą.”

Požėla išbus New Yorke 
apie desėtką dienų ir po to 
vėl grįš į Chicagą. Antradie
nį vakare jis turės imtis New 
Ridgewood Grove, Brooklyne.

Reporteris.

EXTRA parsiduoda dvi dideles gro 
i sernes-
Maspethe, pastaroji grosernč ir bu- 
Černe. Biznis įdirbtas ir .'gerai eina 
Atsišaukit j "Laisves” ofisą.

(276-281)
PARSIDUODA restoranas, prie lai

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

DARBININKAS ATRASTAS 
NEKALTU UŽ ŽUVIMĄ

šį vakarą įvyksta visuotinas SUBVĖJ 18 ŽMONIŲ 
A. I). P. L. S. Brooklyno ir vi 
sos apielinkės narių susirinki 
m a s.

Draugai ir draugės, visi pa 
si.stengkit dalyvauti 'susirinki
me, nes t randasi, svarbių rei
kalų aptąrti. Susirinkimo vie
ta—“Laisvės” svetainėje.

Sekretorius.

Sekamą sekmadienį, 25 d. 
lapkričio, įvyks minimos kuo
pos susirinkimas pap dr£. Pa- 
skačiną, 104ą Bryant > Ave., 
Bronx. Susirinkimo į pradžia 
10 vai. ryte; Tie draugai; ku
rie prisiketinote pribūti į susi- 
ųįnkimą laike. parengimo, kąl-

©
IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

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

Darbą atlieku >gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

REIKALINGAS apysenis žmogus 
dirbti už dženiterrių. Atsišaukit į 

“Laisvės” ofisą, Lorimer ir Ten 
Eyck Sts. 277-79
REIKALINGA ant stalų patarnauto
ja- lietuvių restaurante. Patyrimo 

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

Žurnalistas kontr-revoliucio
nierius užveda ginčus. Tvirti
na, kad e^ą čia geriau.

—Kas čia? Kur eini, ten 
gazolino dvokas, čia žmonės, 
kaip mediniai, nesimpatiški, 
nedraugiški. Ne tokie,. kaip 
Sovietų Sąjungoj.

Mes nustebom, išgirdę iš 
Kvariani tokią kalbą.

—Rusijoj tik bolševikams 
gerai,—argumentuoj a žurna
listas. )

-—Klysti, klysti, — atšauna
(Tąsa ant 5 pusi.)
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SPORTININKO KAROLIO 
POŽĖLOS DEBIUTAS
NEW YORKE t

Pranešimas
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop

. JUNIPER .7646

RALPH KRUCH 
ęotografąs 

65-23z Grand Avenue'
MASPETH. N. Y.__




