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Ro kuo

Dabar

R. Mizarcs PrakalbosPakeliant nuo
Nežinomas

Mokytojų Streikas

Miestely

Kuomet po

au

McGarry Pataria Mai- 
nieriams Grįžti Darban

Pirmas Lietuvių Darbi

Sako, Moterys Geresnei Fi 
zikinėj Padėty, Negu Vyrai

fondo 
užėjus

KETURIOSE KELIONĖSE VANDUO SUN 
KĖŠI Į VESTRIS, SAKO JURININKAI

UŽPLŪDO LENKIŠKOS 
PREKĖS LIETUVĄ

Išteisino Aliejaus
Šmugelninką Stewarta

500 Policistų Jieško 
žmogžudžio

jos-Amerikos moksline eks
pedicija Mongolijoj. ),\,A 

Andrews dabar grįžta į 
Jungtines Valstijas.

29 Darbininkai Užmušta,
60 .Sužeista Japonijoj

Išeina Kasdien, Apart

Tų pačią dieną, 7:30 vai. 
vakarą, R. Mizara kalbėsi

Omaha, Neb 
žmogžudys pradėjo terori
zuoti vietos gyventojus per
eitą nedėldienį. Nedėldienį 
ir pirmadienio rytąykirviu 
nužudė dvi moteris ir Vieną 
vyrą ir du asmenis sužeidė. 
Policija i r, gyvento j ai deda 
pastangas jį sugauti. 500 
policistų paskirti jo jieško- 
jimui. Beprotnamiuose ty
rinėjama, ar kokis beprotis 
iš ju nepabėgo. Manoma, 
kad žmogžudys yra nesvei
ko proto.

Pranešama, kad žuvo dvy
lika darbininkų. Žuvusiųjų 
lavonai jieškomi dirbtuvės 
griuvėsiuose.

Legionierių Vadas Kalbėjo A. D. F.
Kon venci jo j Apie Rengimąsi prie Karo

Slapiausia Moteris.
Republikoniška Virginia 
Drg. Seno Vinco Farm a. 
L. Sipavičiūtė Nėra 

tropolitan Operos 
nininkė.

Rašo Mislinčius

Prasidėjo muštynės. Re
volveriai ir peiliai paleista į 
darbai-Merginos vienas bro
lis tapo užmuštas ir šeši ki
ti sužeisti. Paskui policija 
įsikišo.

Dragomir Filipopovič tapo 
suareštuotas už žmogžudys
tę ir merginospavogimą.

PARYŽIUS.— Antradienį 
priemiesty Vincennes ištiko 
eksplozija patronų dirbtu-

Laivas Buvo Apdraustas 
ant $2,000,000 ;

Tyrinėjant antradienį dar 
vienas labai svarbus dalybas 
paaiškėjo, tai kad laivas 
Ves tris buvo apdraustas 
ant $2,000,000, daugiau ne
gu vertas. Tas duoda ma
nyti, kad Lamport ir Holt 
kompanija galėjo tiksliai su
planuoti laivą nuskandinti. 
Bet apie tai neiškelta dau
giau aiškių faktų.

• Pottsville, Pa
New Philadelphia sustreika
vo pradinės mokyklos mo
kytojos del algų neužmokė ji- 
mo. Sakoma, mokyklų fon
das tuščias; nekurtoms mo
kytojoms algos /'užvilktos 
per du metu. Deį tos prie
žasties 350 vaikų paleista iš 
mokyklų.

CHICAGO.— Čia pereitą 
nedėldienį minkštų gėrimų 
krautuvėlės savininkas An
tanas Juška nušovė William 
Adomaituką, 16 metų am
žiaus, savo krautuvėj, 3329 
Auburn Ave. i

Suareštuotas Juška polici
jai sakė, kad Adomaitukas 
kaltinęs jį apsukime lošiant 
kauliukais. Adomąitukas, 
sakė Juška, buvo girtas, ir 
išprovokavęs peštynes, o 
Juška “save gindamas” bu
vęs priverstas į jį šauti.

Pplicija Juškos krautuvėj 
surado paslėpto munšaino, 
kas parodo, kad munšainas 
buvo pardavinėjamas. Poli
cija kaltina jį pardavinėji
me munšaino vaikąms, bet 
Juška bando užsiginti.’

Policija sako,1 kad dauge
ly vietų butlegeriąi parda
vinėja munšainą augštesnėsj 
mokyklos vaikams. Dabar 
žada tokius butlėgerius pa?- 
dėti kalėjimam

12 VYRŲ SAVINASI VIE 
NAS KELINES

Hooveris Planuoja Trijii Bi 
liony Foqdą “Išvengimui

1 Bedarbės”

1500 Ceveryky Dirbėju
i Sustreikavo Lynne

Emilis. Ridelįs, gyv. Bab 
beriškio miestely, važiuoda
mas savo traktorių iš. Gu
delių bažnytkaimio į Rude
nų kaimą mirtinai suvažinė
jo savo darbininką'. (30 met. 
Praną Lukoševičių, i Atsiti
ko tas ' šiaip: Lukoševičius 
ėjo paskui traktorių ir neat
sargiai prisilietė jo paskuti
nįjį ratą, kuris savo lopeta 
užkabino Lukoševičių už rū
bų ir partrenkė jį po savim.

Ištrauktas iš po ratų ne
laimingasis tuoj mirė.

Neva “kritikuodamas” 
karo pelnagrobius, McNutt 
pareiškė, kad Amerikos 
Darbo Federacija ir Ameri
kos Legionas išvien veikė.

Kitas militaristas . buvo 
John C. Ross iš Jungtinių 
Valstijų Armijos Parūpini- 
mo Biuro. .Jis kalbėjo apie 
bendrą veikimą parūpinime 
reikalingos medžiagos laike 
karo. Jis aiškino, kokią ro
lę turės sulošti Amerikos 
Darbo Federacija, kuomet 
įvyks nauja skerdynę.

Tai dar pirmas toks atsiti
kimas, kad armijos oficie- 
rius kalbėtu A.D.F. konven
cijoj taikos metu. Tas pa
rodo, kad Amerikos mįlita- 
ristai jau smarkiai rengiasi 
prie karo, o jiems padeda 
reakciniai unijų vadai.

Sako, Amerikos Valdžios Inspektoriai Buvo Girti ir Neap
žiūrėjo Gerai Laivo; Jie Bando Išsiteisinti

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jus Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį! •

LYNN, Mass.— Nuspren
dus Massachusetts Arbitra- 
cijos Tarybai, kad vietos če- 
verykų darbininkų algos bū
tų7 nukapotos nuo 9 iki 20 
nuošimčių, 500 darbininkų 
.sustreikavo.,,, J,. r

Pranešama, kad dar dau
giau darbininkų rengiasi 
streikuoti.

sau trecią r 
skvienas turi pa

galėtų kam .nors

Drg. Senas Vincas yra geras 
apysakų rašytojas, bet prastas 
biznierius. Jisai net keliais at
vejais rašė “Laisvėj” apie tai
merių vargus ir bėdas. Susida
rė pas skaitytojus toksai įspū
dis, kad pirkti farmą, tai reiš
kia pirkti bėdą. Dabar kaip tik 
paskelbė patsai d. S. V. norįs 
parduoti savo farmą. Jei farma 
yra bėdos sinonimas, tai kas čia 
dabar norės pįrktis 
Bėdų ir taip 
kankamai 
dar ir veltui jų padovanot

Senatorius Casteel įnešė Mis
sissippi valstijos legislatūrai 
rezoliuciją, sulyg kurios turės 
būti atimta kūnai generolų Ro
bert E. Lee ir Stonewall Jack- 
son’o iš “republikoniškos Virgi
nijos žemės ir pekelta į “demo
kratišką Mississippi žemę.’’ Vir
ginijos valstija pietų, konfede
ratam dabar jau skaitoma esant 
“priešo” žemė, nes ji pastaruo
se rinkimuose balsavusi už Re- 
publikonų Partiją. Mississippi 
gi valstija esanti, kaip ir visuo
met, ištikima pietų demokrati
nėm tradicijom.

Va prie kokio absurdo priei
na žmonės del politikos.

KAUNAS 
spalių 1 d. muitą įgabena
moms prekėms iš tų valsty
bių, su kuriomis nėra pa
daryta prekybos sutarčių, 
kai kijrie lenkų eksportie- 
riai iš anksto dar rugsėjo 
mėn. pasistengė daug savo 
prekių įgabenti Lietuvon. 
Lietuvos pirkliai " nepajėgė 
kartu sūmokėti didelės su
mas muito, tad (kai kuriems 
pirkliams, kaip kalbama, be 
ilgalaikio kredito dar davė 
ir po kelioliką’ tūkstančių 
apsimokėti muitą.

NEW ORLEANS, La.— 
Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkai antradięnį 
čia savo metinėj konvenci
joj iškilmingai priėmė Ame
rikos legionierių (fašistų) 
vada Paul V. McNutt, Ame- 
rikos Legiono nacionalį 
komandierių.

Jis pasakė prakalbą karš
tai agituodamas rengtis 
prie imperialistinio karo. 
Jis ragino delegatus ir pa
saulinio karo veteranus sto
ti “petys į petį” rėmime su
manyto įstatymo įvedimui 
visuotino drafto ištikus ka
rui. Tokis įstatymas, sakė 
jis, reikštų, kad “visi turi 
tarnauti, sudarytų lygią at
sakomybę pilįetystėj, panai
kintų slakerius, panaikintų 
privilegiją, pelnus.”

BELGRADE, Jugoslavija. 
— Nekuriose tolimose Jugo
slavijos dalyse dar yra 
praktikuojamas pačių vogi
mas. •

Nuo senų laikų buvo pa- 
protis valstiečių, distriktuo- 
se vaikinamu vogti savo my
limas nuo tėvų, kurie nesu
tinka gerupju leisti su jų 
dukterimis apsivesti.

. Nesenai taip padarė Dra
gomir Filipopovič, kuris bu
vo įsimylėjęs į Milką Jova
novic iš Mislodjina 
netoli

Jos tėvas;“ turtingas vals
tietis, neleido jam su ja.ap
sivesti. Vaikinas susiorga
nizavo savo ^draugus ir nak
tį užpuolęs <į Jovanovic na
mus per spėką pavogė Mil
ką ir parsigabeno į savo 
kaimą. Ten buvo prirengta 
iškilmingos .vestuvės; daug 
buvo svečių susirinkę.

Milkos tėvas sužinojo, kas 
jo dukterį pavogė. Suorga
nizavo savo šalininkus, piu
rių tarpe buvo du jo sūnūs, 
ir nuvyko atsiimti dukterį? 
Įėjęs į Dragomiro stubą jis 
pareikalavo šugrąžinti duk-

Sekantį nedėldienį, lapkri
čio 25 d., 3 vai. po pietų, 
Worcester, Mass., įvyks R.

Pereitą vasarą p-Ie L. Sipa
vičiūtė pasiskelbė tūluose laik
raščiuose, būk ji gavusi vietą 
New Yorko Metropolitan Ope
roj. Sakėsi esanti “pirma lie
tuvaitė, patekusi į tą garsią 
meno'įstaigą. ” Savo skelbimuo
se ir dabar dar vadinasi save 
tos įstaigos dainininke. Man 
pateko į rankas kalbamos Ope
ros visų dainininkų sąrašas 
(skelbiamas oficialėj progra
moj), bet p-lės Sipavičiūtės var
do ten nesimato. Peržiūrėjau 
tą sąrašą net kelis kartus, o jos 
vardo kaip nėra, taip nė^a.

spection Service užŽiūretO- 
jui inspektoriui J. L. Crone, 
nurodydamas, kad kapitonai 
Keane ir Bruning, inspekto
riai, daug prisivalgė ant lai
vo Vestris ir kad visą laiką 
praleido ant laivo gerdami; 
išgėrę daug degtinės Hr 
alaus. Sako, kad jie girtuo
kliavę, visai neapžiūrėję lai
vo. Iš laivo išėjo svyruoda- 

išsinešė degtinės, 
“žmogžudžiai būtų tinka
mas jiems vardas,” sako

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

New York.— Laivu hnda- 
vo.jimo ekspertas. Architek
tas ir inžinierius N. J. B^ 
želi. sako, kad laivas Vest- 
ris buvo labai prastai pabu- 
d svotas'; buvo pabudavotas 
tik del pelno, o ne ansaup’o- 
iimni žmonių gyvasčių. Jis 
stebisi, kain jis daug nir-t 
miau nenuskendo. Jis sako, 
kad daug yra tokiu laivu. 
Jie nriklausa anglų ir vokie
čių kompanijoms.

LONDONAS.— Chapman 
Andrews, žymus amerikie
tis tyrinėtojas, trečiadienį 
čia pasikalbėjime su laik
raščių atstovais nurodinėjo, 
jog yra darodymų, kad toj 
vietoj, kur dabar yra Gobi 
tyrai, žmonės gyveno 20,- 
000,000 ar 25;0ę0,000 metų 
atgal.

Jis pasakojo apiė įdomius

LONDONAS 
pranešimas iš Shanghajaus, 
Chinijos, kad lapkričio 11 
d., laike imperatoriaus Hi
rohito karūnacijos, Tokio 
mieste, Japonijoj, įvyko di
delės darbininkų demon
stracijos. Susikirtime su 
policija ir kareiviais užmuš
ta' 29 darbininkai demon
strantai; suvirs 60 demon
strantų sužeista. Užmušta 
du kareiviai. 200 demon
strantų suareštuota.

Pranešimas sako, kad 
cenzūra buvo užgniaužus 
tas žinąs ir kad Japonijos 
spaudai buvo uždrausta mi
nėti demonstrantų susikir
timą su policija.

New Yorko valstijoj tapo iš
rinkta pirma moteris kongres- 
manė, Mrs. Ruth Pratt. Ji prie
šinga “blaivybei” ir sako Wash
ingtone stengsis kaip nors “pa
taisyti” Volstedo Aktą. Laike 
priešrinkiminės agitacijos ją 
politikieriai vadino “slapiausia” 
motere visame New Yorke. Da- 
bargi ji pati paskelbė, kad ji 
nesanti tokia jau perdaug šla
pia, kaip kad ją piešė: ji esan
ti tiktai drėgnai šlapia, o ne 
šlapiai šlapia.

Išrodo, kad šlapume ar sau
sume taip pat yra laipsniai...

BIGGS, Cal 
licija, suradus kelines ant 
kelio netoli nuo čia, prane
šė, kad jose taipgi yra bis- 
kis pinigų, tai dvylika vyrų 
atsišaukė ir kiekvienas jas 
savinosi. <

PITTSTON, Pa.— Frank 
McGarry, kuris su savo ša
lininkais s u o r g a nizavo 
Pennsylvanijos Antracito 
Mainierių Uniją, vietos 
streikuojantiems mainie- 
riams įsakė grįžti darban.

Jo vadovaujami mainie- 
riai streiką paskelbė prieš 
nepakenčiamą kontraktinę 
sistemą. Lewiso mašina 
priešinosi tam streikui. <

rius stengtis sudaryti tokį 
fondą.

Matomai, Hooveris perma
to, kad ateina blogi laikai. 
Jis daro visokius planus ap
saugojimui kapitalistines 
valstybės nuo revoliucijas 
pavojaus.

Žuvo Norėdamas Atimti Pa- 12 Darbininky Žuvo nuo Eks 
vogtą Seserį nuo Jos Mylimo

NEW ORLEANS.— Gub. 
Ralph O. Brewster iš Maine 
valstijos, kaipo Herbert 
Hooverio įgaliotas, trečia
dienį čia gubernatorių kon
ferencijoj išdėstė Hooverio 
planą sudarymui-. $3,000,- 
000,000. rezervinio 
pradėjimui darbo 
blogiems laikams.

Jis sako, kad tokis fondas 
būtų panaudotas laike virš 
produkcijos . ir bedarbės., lafvo šono sRH nebuvo 
Hoovens ragina Rubernato-|raj apsaugot^ nuo dideliT, 

bangų.
Negras Ford sakė, kad 

nud to laiko, kada jis pra
dėjo dirbti ant Vestris, 
gruodžio mėnesį, 1926 me
tais, vanduo bėgo į laivą pro 
skylę išvertimui pelenų. Ją 
nebuvo galima gerai uždary
tį sakė jis., irjiepąįsant nu- 

nebūVosiskundimų, nieko 
daroma del jos su taisymo.

Scott sakė, kad per keletą 
mėnesiu jo dirbimo ant lai
vo Vestris jis žinojo, kad 
pusdurys, dešimts pėdų nuo 
vandens linijos, nebuvo ge
rai užtaisytos ir kad per jas 
nuolatos vanduo sėmėsi į 
laivą. :
Sako, Inspektoriai Gėrė, o 

Neapžiūrejo Laivo
Tūlas Samuel Lawson pa

rašė laišką Steamboat In-

kaimo 
Obrenavatz.

WASHINGTON.— Antra
dienį džiurė išteisino alie
jaus ♦šmugelininką Robert 
W. Stewart, Indiana Stand
ard Aliejaus Kompanijos 
pirmininką, kuris buvo kal
tinamas papildyme, kreivos 
prisiekos laike senato komi
teto tyrinėjimo aliejaus 
šmugelio. Jis tam komite
tui kartą vienaip' sakė apie 
šmugeliškus Continental 
kompanijos bonus, o kitą 
kartą kitaip sakė. .Sugavus 
jį meluojant, jis buvo pa
trauktas teisman už kreivą 
prisieką.

Džiurė, susidedanti iš de
vynių vyrų ir trijų moterų, | 
išnešė nuosprendį, kad jis 
“nekaltas.”

Jis išteisintas del techniki
nio dalyko, kuriam, mato
mai, senato komitetas dalei- 
do susidaryti, kad paskui! 
Stewart būtų išteisintas. 
Teisme buvo įrodinėta, kad 
nebuvo kvorumo (tam ti!?ro 
senato komiteto nariu skai
čiaus), kuomet Stewart bu
vo klausinėjamas.

• Užsibaigus teismui teisė
jas Jennings Bailey instruk
tavo džiurę, kad turi būt iš
nešta nuosprendis, kad 

I Stewart nekaltas, , jeigu 
džiurė prieis prie išvedimo, 
kad nebuvo kvorumo senato 
komitetė.

Po nuosprendžio Stewart 
su kiekvienu džiurės nariu 
pasikratė rankomis. Tai 
taip teismai pasielgia su ka
pitalistais.

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Dr. Ephraim R. Mulford 
iš Burlington, N. J., prezi
dentas Medikų Draugijos 
New Jersey valstijoj, nese
nai čia kalbėdamas pareiš
kė, kad lengvi moters dra
bužiai, trumpi sijonai, trum
pos rankovės ir atlapos krū- 

1 tįnės pakeičia moterų fiziki
nį stovį; padaro jas tvirtes
nėmis.

“Šiandien mūsų amerikie
tės moterys yra daug ge
resnėj fizikinėj nadėty, ne
gu mūsų' vyrai,” sako jis. 
“Ir kuomet tam yra daug 
priežasčių, tai mes turime! 
pripažinti viena, tai tą, kad 1 
moterys nedėvi perdaug 
drabužiu, ypatingai vasaros | 
metu. Jų drabužiai lengvi 
ir šviesios spalvos leidžia 
ultra-violetiniams , saulės 
spinduliams ' suteikti- savo 
naudą kūnui. Vyrai su tam
siais drabužiais, kurie ap
dengia juos nuo kaklo iki 
kojų riešu, negauna tos.sau
lės energijos.

“Kqkios priežastys nebū
tų, moterys yra tvirtesnės. 
Jos gali ilgiau plaukti šal
tam vandeny; jos gali lošti 
tenisą nuo saulės užtekėji
mo iki nusileidimo, ir jos 
gyvena ilgiau.”

Vestris Buvo Pabudavotas 
Del Pelno, Sako Ekspertas

NtEW YORK.—Valdžios 
tyrinėjime federaliame na
me New Yorke antradienį 
trys laivo Vestris įgulos na
riai, anglai Issac Jones 
Scott ir Thomas Connors ir 
vienas negras Gilbert Ford, 
vyriausias pečkurys, liudijo, 
kad per daugelį vietų van-į 
du o sunkėsi į laivą Vestris 
ir kad laike keturiu laivo 
kelionių pirma išvykimo į, 
paskutinę kelionę taipgi 
vanduo sunkėsi į laivą; kad|mi

I laivas buvo labai blogoj pa 
dėty ir reikėjo jį taisyti.

Connors liudijo, kad per!Lawso"n 
dvidešimts šešias laivo šone 

. skyles sunkėsi vanduo per Steam 
į mažiausia du mėnesius lai- vice specialė taryba pradėjo 
i ko ir kad dvidešimts kitų j tyrinėjimą. Keane ir Brun

ing, inspektoriai, teisinosi, 
kad jie nebuvo girti. Bet 
jie prisipažino, kad neapžiū
rėjo šešių anglies durų (ar
ba skylių) laivo šone ir del 
to noruli prisiekti, kad tos 
durys buvo saugiai užtaisy
tos. Jie aiškino, kad jie ne
galėję prie jų prieiti, nes

WASHINGTON 
jant, kad į dieną kainuoja 
apie $5,000 operuoti karinį 
laivą, laivyno viršininkai 
aprokuoja,. kad.- Herbert 
Hooverio 40 dienų kelionė į 
Pietų Ameriką kainuos apie 
$200,000. Jo, kelionėj naudo
jami du kariniai laivai — 
Maryland ir Utah.

Proga Pietų Amerikos 
Darbininkams

Sovietų Sąjungos spauda 
antradienį rašė, kad Jungti
nių Valstijų išrinkto prezi
dento nuvykimas į‘Pietų A- 
meriką suteikia Pietų Ame
rikos šalių darbininkams i 
puikią progą demonstruoti 
prieš Amerikos imperial- Worcester ir Gardner 
iną.

Vienas iš svarbesniųjų 
Sovietų spaudos straipsnių 
klausia: 
. “Kodėl Hooveris pralei
džia medaus mėnesį Pietų 
Amerikoj?” Ir atsakę, kad 
“Lotyniška Amerika Jrra 
ekonominių interesų arena 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos.” ! _

Hooveris tikisi sudrūtinti Mizaros prakalbos. Rengia 
strategišką Jungtinių Vals-|ALDLD 11 kuopa, 
tijų poziciją, sako strąips ----- > 
nis, o tuo pačiu sykiu 
do j a karinius laivus pa^rą-. Gardner, Lietuvių Kliubo 
sinimui. ■Salėj, 205 Main St. * O

Hooverio Kelionė Kainuoja i Žmonės Gyveno Gobi Tyruo 
20 Milionu Mėty Atgal
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Buslapis Antras

Jau Arti 900 Naujų BAŽNYČIOS IR DRAMOS DRAUGIJA
Skaitytojų

18.00Per year

kelių

KARAS IR DARBO FEDERACIJA , f

ir
Darbo Federacijos, j tuom paaištrino pavojus naujo rytMme viršaus tūkstančio.

M JT

<

kovojančius darbininkus; užtat
pa-

Sakoma, merginos labai my.- 
jei vaikinai joms žiūri į 

akis. Bet kodėl jos vaikinams 
rodo savo kojas?

rika būtų visuomet pasirengusi 
karan.

savo 
naujų 
reikia.

i vadams 
broliai po

SUBSCRIPTION RATESj 
--------16.00 ( Foreign Countries —

3j ,’dangi ir čia visko yra. Pavyz- Plėšiko Mpt< 
t0 džiui, grąžtai Amerikoj po 5-61 “Klausyk, Anta

dol., o čia galima pirkti po'5-6 dai savo piktini darbą nuo to
rublius, per pusę pigiau. Vežan
tis reikia vežtis ne paprastus 
įrankius, bet kokias mašinėles, 
kombinuotos sudėties įrankius, 
kurių čia negalima gauti. Kai-|

jau turime
arti 900

Būtinai

Draugai, 
dienraščiui 
skaitytojų, 
tūkstančio.

Neatsidekime ant
draugų, kad jie dapildys tūk
stantį. Pasirūpinkime visi su
daryti savo užsibriežtą skai
čių. Būtų sarmata mums vi
siems, jei nesurinktume tūks
tančio naujų prenumeratų. 
Gražiau atrodytų, kad suda-

Amerikonų Legionas laužė 
tos pačios Darbo 
tačiaus Federaci- 
legionieriai yra 

skūra,” įrankiai {

teris (vyrui)
mai, tu aplei

laiko, kaip pavogiai tą nau 
jausios rūšies radio setą.”

Surinko J. Barkus.

j*

Ketvergas,’ Lapkr. 22, 192^M
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Dabartinisx suvažiavimas A-į vakarų Europos valstybėms 
merikos 
New Orleans mieste, elgiasi 
taip, kaip seimas imperialistinės 
valdžios agentų.

Metalo darbų skyriaus dele
gatai išdirbo rezoliuciją, kur 
reikalauja didesnio kariško lai
vyno Jungtinėms Valstijoms. 
Numatoma, kad ' suvažiavimas 
priims tą rezoliuciją.

Suvažiavimo vedėjai, Greenai, 
Lewisai ir'Wollai, pasikvietė ir 
iškilmingai priėmė komandierių 
fašistinio Amerikonų Legįono, 
P. V. McNuttą ir karo ministe
rijos oficierių John C. Rossą; 
abudu kalbėjo apie darbininkų 
pareigą drūtint karišką valdžios 
ranką, už visuotiną “draftą” | 
vyrams, už išanksto sumobiliza- P<url0S . . .
vimą pramonės taip, kad Ame- j toliai ir Lewisai.

pasaulinio karo. Hoover’io ke
lionė į Centralinę ir Pietų Ame
riką pabrėžia Jungtinių Valsti
jų pasiryžimą apžioti, o galų 
gale ir praryti visas lotynišką
sias amerikinio sausžemio res
publikas, išmušant iš ten Angli
jos, Franci jos ir kitų Europos 
šalių kapitalo intaką.

Darb. Fed. mašinerija dabar 
suvažiavime apdirbinėja planus 
—-pasikinkyt ir Centralinės ir 
Pietų Amerikos darbininkų or
ganizacijas, taip kad ir jos pūs
tų į Jungtinių Valstijųi imperia
listų dūdą. Tuo tikslu jau nuo 
seniau gyvuoja vadinamoji Pan- 
Amerikinė Darbo Federacija, 

vadžias laiko Greenai,1

Ir biurokratai, sugužė- streikus net 
ieva “darbininkų atsto- Federacijos; 

vų” suvažiAvimą, entuziastiškai jos 
kaitino sau delnus, beplodami į “kr 
karingiems tų ura-patriotų pa- prieš komunistus ir prieš visus 
reiškimams. 1 J ’ * ““

Federacijos vadai griežia ta šiame suvažiavime jau atvirai 
pačia armonika, kaip ir vyriau-;yra sudaryta bendras frontas

Buvo prašyta visų draugų 
skaitytojų gauti po vieną nau
ją prenumeratą. Anaiptol dar 
ne visi skaitytojai išklausė 
mūsų prašymo. Vieną skaity
toją galima g»auti be jokio 
vargo. Ištikro, rūpinantis 
kiekvienam galima pasirodyti 
rėmėju savo dienraščio gau
nant naują skaitytoją. Dar 
kartą prašome draugų pasi
darbuoti del “Laisvės.” Kas 
vieną, kas du ar daugiau gau
kite ir tuojau prisiųskite, kad 
iki 1 d. gruodžio galėtume su
daryti Itūkstantį, su kaupu.

Mūsų klasiniai priešai jau 
krykštauja džiaugsmu, kad 

Į “Laisve,” girdi, negausianti 
tūkątančio skaitytojų. Parody
kime savo priešams, kad mes 
žinome, apie ką kalbame, ir 
ką sakome, už tą ir stojame.

Laisvės” Adm.

Kas sako, kad menas-dailė 
tai ne šališkas, ne partinis da
lykas? Abstrakčiai filosofuo
jant,, galima būtų įrodinėti, kad 
menas, kaip tokis, neturi būti 
šališkas, partinis ar tendenci- 
nis savo esme. Tūli meninin
kai mums sako, kad menas nu
stoja juo buvęs taip greitai, 
kaip tiktai jisai tampa tenden- 
ciniu ar šališku; kad menas tu
ri tarnauti tiktai menui, o ne 
propagandai ar agitacijai.

Leiskime, kad ir taip yra; 
tyras menas tarnauja tiktai me
nui, • tiktai sielą gaivina-kelia, 
jausmus kultūrina, etc. Jeigu 
yra toksai menas, tai su juo la
bai retai tenka susidurti kon
krečiame gyvenime. Buržuazija 
vartoja meną savai propagan
dai, patriotai savdi, bažnyčia 
savai, proletarai savai, milita- 
ristaį savai, etc. Menas pasie
kia pačią gilumą žmogaus sie
los, ko’ niekas kitas negali pa
daryti. Kas nežino, kokį vaid
menį muzika vaidina kariuomo-' 
nėj? Jei ne muzika, ne trimi

tai kariuomene netektų,

niekniekių nežiūrint, kąd to vi^- 
ko būdavo užtekiihai Amerikoj. 
Šiandien daugelis tą pakartoja 
važiuodami SSRS. Vežasi to
kius daiktus, kurių čia yra ir 
dar daug pigesni.

Čeverykų čia netrūksta ir ge
rų yra. Drapanas irgi galima 
gauti, netrūksta. Tiesa, kol kas 
nėra labai gerų vilnonių drapa
nų, bet galima dėvėti ir neku
rtos daug pigesnės, negu kad A- 
merikoj. Važiuojant galima pa
siimti, kaip kas iš vilnonių daik
tų, ' bet ir tai nėra reikalo vež
tis keliems metams. Už metų 
kitų ir čia bus visko, nes kas
dieną išdirba daugiau.

Seniau kiti ir geležinės lovas 
veždavosi, šiandien jų netrūk
sta Sovietuose. Kurie Amerikoj 
turi gerus daiktus, kaip drapa
nas ir patalinę, nėra reikalo iš
mesti pusdykiai. Patartina vež
tis, bet kas neturi, nėra išroka- 
vimo pirkti ir vežtis, kadangi 
čia galima gauti.

Amatninkams įrankius irgi

su fašistiniais legionieriais prieš 
kairiuosius darbininkus. Iš an
tros pusės, su reakciniais Dar
bo Federacijos bosais stoja 
prieš kovojančius darbininkus 
ir šocialistai.

Visi tie dalykai, kaip nerei
kia aiškiau, pabrėžia tą faktą, 
jog vienintelis veiksnys, vienin-

gi imperialistų generolai, Cool- 
idgeiuą ir Hooveris. Suvažia
vimo dienotvarkė, be abejo, bu
vo sudaryta su žinia ir pritari
mu Washingtono valdovų, kurie 
nepaslepiamai ruošiasi į karą. 
O apie tą jų ruošimąsi liudija 
visa eilė dalykų.

Pasaulinio karo paliaubų die
noje prez. Coolidge pasakė pra-^tėlis variklis prieš imperialisti- 
kalbą, stodamas už įsisteigimą 
Amerikai drūčiausio pasaulyje 
karo laivyno; Ta Coolidgeiaus 
viešai išreikšta intencija užviri- 

jio tulžį visoms kapitalistinėms

Francijos Kareiviy 
ir Marinų Padėtis

nį karą ir už darbininkų reika
lus belieka tik Amerikos Darbi
ninkų (Komunistų) Partija ir 
josios vadovybėje esantieji są
moningi darbininkai.

APŽVALGA
Buržuazijos Spaudos
Logika

Kauno liaudininkų orga
nas, “Lietuvos Žinios” savo i 
243 num. pažymi:

“Latvijos spauda praneša, 
kad spalių mėn. per Latviją 
tranzitu išvežta iš Rusijos 972 
vagonai javų. Dabar kasdien 
pervežama 26-50 vagonų ja
vų.”
Ir ten pat laikraštis rašo, 

kad “pačiai Rusijai šiemet 
stinga duonos.” Vadinasi, 
buržuazijos spauda, nežiū
rint, kaip gudriai ji meluo
tų, nebegali išsisukti neuž
gavus pačiai sau ' smūgio. 
Kaip gali Sovietų vyriausy
be vę^ti užsienin kasdien po 

 

26-5$ vagonų javų, jeigu 

 

vįetįhiai.gyventojai jų nebe
turį?

įreiiybeje yra sekan
čiai: Sovietų Sąjungoj, tu- 
• lose Jos šrityse, derlius buvo 
netikęs,) ’bet už tai kitose— 
geresniu negu pernai. Ir del 
to nėra jokio pavojaus. Ga
li būti; kad Sovietų vyriau
sybe vienoj ar kitoj šalyj 
užpirko, javų, bet tai ne 
tam, kad tai būtų vertęs ba
do pavojus, ale tik del to, 
kad savo javus, kaip seniau 
buvo skelta per tuos pačius 
kapitalistinius laikraščius, 
jinai parduoda didesnėmis 
kainomis, o superka žymiai 
pigesnėmis.

šgrvydukas “Už Komunas”
Andai d. L. Prūseika ra

šė “Laisvėje” išeidamas

tam priešingas todėl, kad 
organizavimas čia komunų 
ir siuntimas žrponių iš A- 

j merikos reikštų < “...mūsų 
kairiojo sparno spėkų maži
nimą Amerikoje ir laipsniš
ką pasitraukimą iš pozicijų 
prieš bendrą buržuazinį 
frontą.”

Perskaitęs tai, Širvydukas 
“Vienybėje” posmuoja, būk 
Prūseika ne komunistas, 
nes jis eina prieš organiza
vimą komunų, kuomet “ru
sų komunistų partija tik 
komunose išganymu mato.” 

Reikėtų gerokai pajieško- 
ti, kol surastum kitą tokį 
pasigailėjimo vertą sutvėri
mėlį, kaip fašistinio lapo 
“kritikas.” *Well, jis yra 
Sirvydo sūnus.

Laukis ir Vėl Redaktorium
Vienas Chicagos laikraštis 

paduoda sekančią žinią: 
“Arkivyskupas Geniotis ren

giasi išleisti'mėnesinį laikraš
tį, pavadintą “Nauja Era.” 
Redaktorius to laikraščio bū
sią, p. Laukis.”

Kiek laikraščių p. Laukis 
yra palaidojęs, nė jis pats 
turbūt nesuskaitys. Tai ne- 
laimipgąs sutvėrimas. Savu 
laiku buvo karštas aidoblis-. 
tas, vėliau socialistas. 1920 
—21 metais landžiojo prie 
komunistų (“Vilnies”), siū- 
lydamasis • pagelbon. Vė
liau virto tautininku-sanda; 
riečiu, paskui (po fašistu 
niam perversmui Lietuvoj) 
—fašistu. Na, o-dabar sto- 

“nezaležninkų” eiles.prieš Žalpio sumanymą ja į
organizuoti Amerikoje lie- Čią. matomai jis. bus,^ kol su 
Urvui komunas ir jas siųsti } 
į Sov. Baltrusiją. Jis, buvo

fyankrūtys gemantį laikraš
tį ir atsiras kitų durnelių

tas, 
taip sakant, savo sielos, liktų 
bejėgė. Trimitas nuveda ka
reivius šimtus mylių alkanus ir 
sušalusius; jisai juos nuveda į 
kovos lauką, jisai (trimitas) 
juos ramina kovos protarpiais. 
Visai teisingai Richardas Le 
Galliennė, kalbėdamas apie ka
ro baisenybes ir muzikos rolę 
jame, savo “Karo Iliuzijose,” 
sako:
“Art, thau haęt many infamies, 
But not an infamy like this.
O, snap the fife and still the 

drum,'
And show the monster as she is.’ ’

Taip, be muzikos karas pasi
daryti] šlykštus siaubūnas!

Buržuazijai yra labai svar
bu išnaudoti meną savai propa
gandai. Ji tam nesigaili di
džiausių turtų: ji nuperka me
nininkus, ji valdo-spaudą, ji iš
naudoja tam bažnyčios sakyk
lą. Prieš du metu New Yorke 
susikūrė taip yaįinąma Ęažny- 

„ _ kū-. 
rios tikslas yra daryti įtakos į- 
spaudą, kad ji skardentų tiktai 
kalbamosios Draugijos nurodo
mas dramas; tašyti patiem į 
spaudą recenzijas, giriančias 
tūlas dramas, ^Oį^itas dramas 
smerkiančias,- ' bažnyčių sakyk
lose varyti agitaciją už vienas 
dramas, o prieš kitas skelbti 
boikotą, etc. Sakoma, kad 
Draugija dabar turinti jau 12,-

Man«papuolė į rankas, 20 d. 
rugpjūčio, Francijos komunistų 
laikraštis “L’Humanite”. Jame 
telpa žinutė apie tos šalies ka
reivių ir marinų padėtį, Nors 
ta žinutė kai kam atrodys sena, 
bet svarbos nenustojus, štai ji: 

“Nuo pat karščių prasidėji
mo apsireiškė jaU bent kelios čios; ir ■ Dramos Draugija 
epidemijos (užkrečiamos ligos). 
Jau nebeskaitoma skaičius mi
rusių., Kasdieną praneša apie 
mirimus pulkuose... Tai buržu
azinėj armijoj kyla iš prastų 
sveikatos sąlygų, o labiausia 
nuo prastos rūšies valgio.

“Jeigu dar pridėsi prie to 
trūkumą priežiūros, peralsini- 
mą maršavimuose, manevravi
me ir prastą elgimąsi su neku- 
riais kareiviais, tatai labai daug 
paaiškins priežastį tiek ( daug 
mirčių ir ligų.

“Didžiumoj kareiviai negau
na užtektinai vandens nusimaz
goti. Jie per vargą kai kada 
gauna tik veidą^ apsišlapinti, o 
kai kada nei to.

“Paprasčiaifeia higieninė tai
syklė reikalauja nusimazgoti vi
są kūną.

“Kareiviai turi reikalauti vi
sur maudynių su , užtektinai 
vandens' ir reguliario z laiko 
praustis. \

“Del gėrimo kita istorija. Pa
prastai, kareivis neturi būti 
daugiau ištroškęs vasarą, kaip 
žiemą! - Jį 

I “Kur pirmiau duodavo po 
i kvortą vyno, ten ir dabar tiek, 
tebeduoda; kur nieko, nedavė, 
ten nieko i.p neduoda. • ' ’

“žmogus, deginamas šilumos, 
ar gali troškulį visuomet sustab
dyti šu 5 centais į d jeną? '.

“Daugel kareivinių neturi tih* 
kamo gėrimui vandens. J'

“Todėl kareiviai yra priversti 
patenkinti troškulį kartais ir la
bai pavojingu vandenis.'

“Iš to apsir.eiškia visokios li
gos. Ir prie to prisideda tas 
prastas valgis, apie kurį anks
čiau kalbėjome.

“Reikalaukime padidinti gėri- 
(mo porciją valgio’laiku ir šva
raus vandens po valgio, kiek tik 
norisi.

“Kova už šiuos reikalus yra 
kova už savo sveikatą, taip sa
kant, už. savo kailį;”.

A. Gilman.

000 hąrjų, kurie moka me
tam po vieną dolerį nomįnalės 
duokles. Tikrieji gi finansai, 
šimtai tūkstąųčių, propagandos 
tikslam suplaukia iš tūlų baž
nyčiai artimų turčių kišenių. 
Vienas jos direktorių, drama
turgas Channing Pollock, sako, 
kad Draugijos darbą finansuo
ja “du turtingu vyru”. Jisai, 
matomai, žino ką kalba, tik ne
pasako, kas “tuodu vyru” yra.

Draugijos valdybą sudaro la
bai paskilbę asmenys, kurių žo
dis spaudoj labai daug' reiškia. 
Ten susispietę vyskupai, pralo
tai, kunigai, tūli universitetų 
profesoriai, teatrų direktoriai, 
rašytojai, dramaturgai, advo
katai, teisėjai ir kiti visi “žy
mūs žmonės”.

Bet švaresni žmonės, net ir 
direktoriai jau pradeda pama
tyti, kas do viena ta Bažnyčios 
ir Dramos Draugija, ko ji sie
kia. Jie mato, kad ji nori kon- Į 
troliuoti teatrą, ne tik^New | nepatartina pirkti ir vežtis, ka- 
Yorke, bet ir visoj Amerikoj, f dangi ir čia visko yra. Pavyz- 
Ir jie jau pradeda bėgti iš 1 
vilkų lizdo. Visai nesenai iš I 
jos V rezignavo dramaturgas 
Channing Pollock, buvęs vienas 
jos direktorių nuo pat įsikūri
mo. Jau metai laiko, kaip ji
sai nurodė savo laiške Draugi
jos pirmininkui, kun. Andrews, 
kad Draugija užgiria tiktai to
kius vaidinamus menkniekius, 
kurių gėda žiūrėti. Užgiriama 
tie menki; tušti, be jokio turi
nio fr vertės veikalai, tiktai del 
jų menamo “tyrumo, švarumo”. 
Geresnieji gi veikalai, jei tik
tai jie kiek neprielankūs baž
nyčios ar pinigo galiai—smer
kiami. /

Kalbamojo dramaturgo, Pol- 
locko, veikalą, “Mrį Money
penny”, kurį' dabar vaidina vie
name New Yorko teatrų, Drau
gija pasmerkė, nes jos recen- 
zentui-turčiui nepatikę, kad 
kalbamame veikale smerkiama 
pinigo visagalybė. Patsai Drau
gijos pirmininkas autoriui pa
sakė, kad jo veikalą pasmerkė 
dęlei “tūlų politinių priežasčių”, 
o-ne del to, kad būtiflologai pa
rašytas. PolĮock’as, tuomi labai i 
užsigavo ir rezignavo iš pačios ‘ 
Draugijos. Savo rezignacijoj 
jisai pasakė, kad Draugija, 
remdama šiukšles, pati atsidurs 
sąšlavyne.

čia privesta tai tik vienas 
būdas, kaip nuodijama žmonių 
protas, bet jų yra tūkstančiai. 
Jie visi muša į vieną tašką. 

Mislinčius.

i JUOKAI NE JUOKAI

&a

IŠ FILOSOFO TARBOS
Tūli blozniai tiki į sapnus 

tol, kol apsiveda su viena iš 
sapnuose matytų esybių.

—Jeigu tu mylėtum turtių-, 
gą vyriškį ir beturtį vyriškį, 
tai ką tu darytum?—

—Aš. apsivesčiau su turtin
guoju ir būčiau gera betur
čiui !— • • . : ’

Jis: ' “Brangioji, ar tu ma
nai galėtum savaitę su dvider> 
šimts penkiais doleriais> prarj 
gyventi?” , *,

Ji: “Taip, savaitę pragyven-. 
čiau, bet ne ilgiam”

Važiuojantiems Sov. SąjungonPatarimas

“partija” kuri norės turėti 
savo “gazietą” ir Laukį 
kvies už redaktorių.

Nors buvo daug rašyta mūsų kartą jis išvažiąvo be leidimo 
spaudoj, kaip galima ir kam ga- ir prabuvo kelis mėnesius užsie- 
lima važiuoti SSRS., bet visgi ny, partija negal duoti reko- 
mažai kas kreipia domės. Va- 1: 
žiuoja bile važiuoti. Atvažiavę, 
apsisuka ir grįžta skubiai atgal. 
Prisidaro sau išlaidų bereikalin- 
gų ir paskui rūgoja ant viso 
svieto.

Ypač reikia pastebėti Parti
jos nariams, kurie Važiuoja be 
Partijos leidimo. Nežiūrint, 
kad partija liepia nevažiuot, bet 
atsiranda drąsuoliai, kurie nesi
skaito su partijos disciplina ir 
prisiliodąvę įvairių’ nieknfekių 
skryiiią's' ; važiąja m^ny^mi, 
kad ęi^ juos pasitiks išpieštomis 
rankoniis. tik; todėl, kad. amferi- tonai; ! L JL'UtoW 
! Važiuojant į Sovietų '.Sąjun

gą, reikia ži^otii^ąd^čią^pmu- 
nisti| .PArtiJą/yra ; šakes yąldp- 
ipbjiį špek^ it, kąj Kotnpąrtijoj 
^a aštri disciplina:. O už lau
žymą disciplinos. nariai yra 
smarkiai ^bąucĮžiami. Todėl ir 
į atvažiavusį be' Partijos leidi
mo žiūrima /skeptiškai ir nėra 
priimamas partijom

Daugeliu sau mano, kad S.S. 
R.§. Kompartijon galima įstoti, 
kada nori. Vienur numetė par
tiją,- o nuvažiavęs į SSRS vėl 
įstos. Atvažiavęs iš kitos ša- 
liesUr norėdamas tapati SSRS 
Kompartijos nariu, turi' įrodyti 
čĮokumentais, kas jis per vienas 
ir tik’’už poros' metų po išpildy-’- 
mui 'aplikacijos' gal būt priim
tas partijom Bet jei narys at
važiuoja be partijos leidimo, jis 
negal pastoti SSRS partijpn iki. 
.negaus rekomehd^ciją i& savp j Lietuvos apvežtą degtinės, sū- 
partijos, kuriai jis priklausė. O;■ rių, lašinių, tabokos ir kitokių

mendaciją.
Emigrantas, atvažiavęs į Š.S. 

R.S be partijos ir be unijos 
knygutės, yra skaitomas pigios 
rūšies darbininkas. Todėl, ku
rie unijistai važiuoja, patartina 
vežtis unijos knygutę.J
Kas Reikia Vežtis ir Kur

1 Galima Važiuoti
, Nekurie, važiuodami Sovietų 

Sąjungon, mano, kad jie važiuo
ja-kur į ’pūsčias, kur nieko nė
ra. Prisikrauna didžiausias 
skrynias visokių skurlių (.dra
panų); po 12. porų čeverykų ir 
kitokių paibelių. Užmoka po 
kelis desėtkus dolerių muito. 
Tavoro prisiperka už ..kokius 
0OO-Į8OO dolerių ir, kada susi
metą atgal • važiuoti, ir viską 
teikia palikti, pikčiau ja. O iš
vežti iš Sovietų nieko negalima.

Važiuojant reikia turėti du 
dalykai: pinigų ir protą. Bėda 
yra su daugeliu žmonių, kad jie 
ir protą palieka užrubežy. N.e- 
kurie atvažiuoja dirbti koopera
tyvai) ar dirbtuvei! ir radę ne 
amerikoniško stiliaus dirbtuvę, 
duris ir langus, tuoj pradeda 
naravintis ir bėga atgal Ameri
kon. O kiti gi atvažiuoja tiks
liai uždirbti daugiau, kaip Ame
rikoj- ir, geriau gyventi ir. jei iš 
pirmos dienos nėgkuna- to, ką 
mieijijOi. bėga irgi atgal,

i Prisimena, kad dar prieš ka
rą nuvažiuodavo Amerikon, ko
kie. būzęriai, prašydąvOj kąd, iš

£1

tų, grąžtų, ablių ir kitokių 
smulkmenų ir čia yra. Turint, 
nėra reikalo palikti.

Vienam važiuojant geriausia 
taikyti, kad į du gerus čemoda
nus būtų galima viską sulioduo- 
ti. Galima su savim vežtis ir 
nereikia daug muito mokėti ar
ba visai nereikia.

Maskvon patariama nevažiuo
ti, nes čia atvažiavusiam veik 
negalima gauti 
tas smarkiai 
namus statyti.
ra tokioš Ledos

Kodėl vedęs vyras greičiau 
nuplinka, negu nevedęs?

Tai meilės sekretas, kurį da- 
žino tik po apsivedimui, kada 
mylima pačiukė tankiai 
glosto už plaukų.

kambario. Mies- 
auga ir nespėja 
Leningrade ne

su kambariais.
Važiuojant irgi reikia būti

atsargiems su pasportais ir vi
zomis.. Reikia visur į ląiką už
siregistruoti. , Daugelis atvažia
vę SSRS, jaučiasi liuosai'jr net 
nesiregistruoja, o kada pagauna 
ir nubaudžia, tada zurza.,

■ P: V. žalpis.

BOSTONO IR APIELINKeS 
SKYRIUS

SO. BOSTON, MASS.

Opera “Bailus Daktaras” Pir
mą Sykį So. Bostono Scenoj 

j Rengia Laisvės Choras iš 
So. Boston, Mass. Operos lo
šimą atliks Norwood© ’choras, 
vedamas drg. Edw. J. Sugar.

Opera “Bailus Daktaras” 
yra labai juokinga, su žavė- 
jančia muzika, o aktoriai joj 
dalyvauja rinktiniai, šioj ope
roj tarnaitė lošia labai svarbią 
rolę ir ją loš O. Kručiūtė. Ka
da buvo “Bailus 'Daktaras” 
loštas praeitą pavasarį Nor- 
woode, tai ir drg. V. Žukas, 
chorų vadas iš Ne v/ York o, 
pripažino, kad tarnaitė atliko 
savo rolę šimtą nuošimčių ge
rai; dabar irgi aišku, kad bus 
atlikta gerai.

\ Izabelė su Tarnaitę dainuo- 
■ ja duetą.- ».
IZABELĖ. ,
Ko čia dūsaut, ko čia liūdėti? 
Lai širdis linksmai tvaksės! 
TARNAITĖ.
Reik neturtėlį mylėti, 
Nes jis neapgaudines. 
IZABELĖ.
Laimės valandos trumputės. 
TARNAITĖ. <
Reikia skubint jas pagaut. 
ABIDVI.
Jeigu būsime kvailutės, 
Visa amžį reiks vergaut, 
tt.

Visą operą negi surašysi į 
laikraštį. Apie šią opęrą rei
kia pasakyti tiek: muzikos 
švelnumas, žodžių gražumas ir 
aiškumas padaro gražaus įspū
džio *į klausytojus. Todėl,

Daugelis 
rus del jų 
jų ateities, 
dabarties.

mergelių myli 
praieties, kitos 
o dar kitos del jų

aš galiu tąve, mi<£-Jis.—Ar ;
loji, pabučiuoti,’? ' . ’ ’

Ji.—O ko ktu man^i aš: lau 
kiu, gatvekariė?

Siįri^ąjY#rgo

vy- 
del

rx

O

yGHAMt<lMJ (fife;
Kalbėjo R. Mizara

18 d. lapkričio įvyko A. L. 
D. L. D. ir L. D. S. A. kuopų 
surengtos prakalbos. Kalbėjo 
R. Mizara iš Brooklyno. Pir
moj kalbos dalyj jisvdarė vaiz
dingus palyginimus apie So
vietų Rusijos gerėjantį darbi
ninkų gyvenimą ir a_pie Jung
tinių Valstijų darbininkų gy
venimą, einantį sunkyn ir sun
kyn, apie kasdien aštrėjančią 
darbininkų - priespaudą ir nau
dojimą. Antroj kalbos dalyj 
aiškino apie Pietinės Amerikos 
respublikas ir tenaitinį darbi
ninkų gyvenimą.

Klausytojų buvo nemažai. 
Auku surinkta lėšoms padeng
ti $11.65.

žymėtina, kad prieš prakal
bą buvo ir koncertinė progra
ma, kurią išpildė Aušros Cho
ras, vadovaujant H. Pagiega- 
lienei, sudainuodamas inter* , 
nacionalą ir “Pasilsėti Dar Ne' j 
Laikas”; O. Girniūtė ir L, Ra- ‘ 
minskaitė gražiai pasakė p.ą 
porą deklamacijų; Žukaitė ir 
Če ponaitė paskambino pįanę* 
duetą ir K. Savickas sudaina
vo tris .dainas solo. - ‘

..kf*
•O

»

Maskaradinės Vakarų^Ko^i r i 
' * "z . I ■

Ateinantį tpenktadienį, 23 d,- 
lapkričio, Lietuvių Sveįaihė^ 
įvyks maskarądinės vakarus-į 
kos, kurias rengia trys darbi
ninkų kuopos. Rengėjai kvie-. 
čia kuoskaitlingiausią publiką, 
nes tokis paįvairinimas—tai* 
Retenybė mūsų miesto lietu- 

jr viams. čia bus daug žingoL 
dumo, daug juokų, daug link
smumo. O be to, už įvairų, 
pasirėdymą bus.^.duotos trys 
brangios dovanos. , Muzika— 
Nemcek Brothers orkestrą, ku-/ 
rią visi šokėjai gana myli. , •.

Visi—visos—ateikite! ■

!

JtĮHJ jj

t

t jK t .b '.4

2

kąii^ Bostonąs, taip ir jo apie- į ,,
linkę, turėtų suvažiuoti į So. 
Bostono Lietuvių Svetainę 24 
d. lapkričio. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. <

Tai mylima liaudies opera 
kurią loš Norwood© choras,,

N. Žvargas.

Leningradas.— Nuo gruo
džio 10 d. Sovietai uždąĘb 
Leningrado portą. O tuo 
pačiu sykių visa žieminė na-

’ vigąciją perkeliama į Mur-
mansko poi'tą.



DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS

NOTARY PUBLIC

LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUSLAISVES” KONCERTAS BALZAMUOTOJ AS

PHILADELPHIA P/

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

r vnllBUS SIKSTETAk

HARRISON-KEARNY, N. J

Kitchen Suite

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

MACYS BROS. FURNITURE CO
Tarpe Bedford

Telephone, Greenpoint 2372

kas- 
Bile

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

jūsų 
narių 

spalių

GARSĮNKITES 
“LAISVĖJE”.

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

A. L. D. L. D. VII APSKRIČIO 
REIKALUOSE SVARBUS PA- 

&ISKIMAS VISOMS VII 
Apskričio kuopoms

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Į Tel., Stagg 5043

me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome j namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėje.

Living Room Suite — Bed Room Suite I
Dining Room Suite

Pečiai — Ice Box

KAITYKI!' IR PLATIN 
KIT “LAISVE”ANGLIŠKAI-LIETUV1SKAS

ŽODYNĖLIS

Sekmadienį, Gruodžio (December) 9,1928 
dlDZIOJOJE . ARCADIA HALL

IŠ rusų artistų grupės “L.” koncerto 
komisija pasirinko tik šešius—pačius 
žvaigždes, nes. prisibijojo, kad nebūtų 
perilga programa, žemiau telpa var
dai dainininkų, kurie sudaro operetišką 
sikstetą. •

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

Mūsų mylimi ir gerbiami dainininkai Menkeliūniūte- 
Januškienė, Stankūnas 'ir česnavičiūtė savo talentais prisidės 
prie turtingumo programas.

Kviečiame draugus iŠ kitų miestų kuo skaitlingiausiai 
šį koncertą, nes ne visuose miestuose turite pro- 
ą girdėsite “Laisvės” koncerte.

griežiant Prof. Retikevičiaus Orkestrai
Tuojau užsisakykite jų, del užtikrinimo

L. PROSEIKA. Pirmininkai J. ALEK8IS. Sekretorių
) 15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave.. Brooklyn

IO. BACHES. Iždininkai, Box *65. Union Co., Union, N. J.

Per pasidarbavimą šios ir 
kitų draugijų buvo sukeltas 
fondas streikuojantiems ang
liakasiams, $151. Taipgi 136 
kuopa yra pasiryžus veikti šį 
tą ir ateityje, pagal savo iš
galę, jeigu aplinkybės daleis.

Korespondentas.

Lie tu vai t S
FOTOGRAFIST®

Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną Ir 

nedeliomis nuo ryte iki
S po pietą

Margarieta Valinčiua
Room 32 Weitzencorn Bid’s.

PUBLIC 8QUARM
Wilkes-Barre, Pa.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

el., So. Boston 0304 W.

siems be skirtumo 
tolumas nedaro del 

skirtumo. Mano ofisas at- 
dieną ir naktį. Darbų at- 

1. Reikale kreipkitčs-pas 
o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Draugai ir draugės! Mums, 
susipratusiems darbininkams, 
be galo smagu matyti bei gir
dėti, kuomet vienur, kitur dar
bininkiškas judėjimas virte 
verda. Mes džiaugiamės kiek
vienu pasisekimu ir geru, lai
mėjimu darbininkų klasės 
naudai. Bet tuom pačiu sy
kiu mes turim nepamiršti, kad 
kiekvienas laimėjimas, tas vis
kas, kas tik yra gera pas mus, 
yra atsiekta per neatlaidžią 
kovą, per nuolatinį judėjimą 
ir sąmoningą veikimą. Pas 
mus, VII Apskrityje, nėra per
daug taip jau blogai, tačiaus 
pagirti daug kuom irgi ne
galima. Mūsų kūopose prade
da apsireikšti silpnumas. O 
tas yra nedaleistina. Mūsų 
metinėj konferencijoj yra pa
daryta keletas gerų tarimų. 
Tuos tarimus apskričio nau
joji valdyba savo pirmame po
sėdyje lapkričio 11 d. peržiū
rėjo ir pasibrėžė, kad visi ta
rimai, be atidėliojimo, būtų 
vykdomi gyveniman. žinoma, 
pati viena valdyba, be kuo
pų pagelbos ir be visų drau
gų veiklumo, nekiek tenu
veiktų. Bet visi bendrai, ap
skričio komitetas ir kuopų ko
mitetai, susirišę artimais ry
šiais ir draugiškais pasitari
mais, bandysime padaryti mū-

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 16lb ST, N. T.

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

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų .

mė savo kuopą į pirmaeilių 
kuopų skyrių ir tuo'mi padi
dinsime savo apskritį ant ko
kios šimtinės narių. Kuopos, 
katros gavo naujų narių laike 
spalių mėnesio, gali priskaity- 
ti prie šio skelbiamo vajaus 
ir varytis tolinus už pirm'eny-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER'

GRABORIUS

Patarnauju 
įsitikinimų 
manęs 
daras 
lieku gerai 
mane, o i

Kaunas.— Netrukus Kau
ne būsiąs įsteigtas moder
niškas šilko fabrikas. -Bus 
išdirbamos įvairios šilko me
džiagos. žalia medžiaga 
bus įvežama iš užsienių. Čia 
ją apdirbant, būsią galima 
šilko gaminius pardavinėti 
apie 30 nuoš.' pigiau, kaip 
dabar.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk' 
sinį kalną parodytum, tai jam malo
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 sveikatą.

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, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitij 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vajst- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

Žydes Laimėjo Streiką
Košernos mėsos pardavinė

tojai buvo pakelę ant svaro po 
5 centus. Bet čia visos gaspa- 
dinės, kurios tik vartoja ko- 
šerną mėsą, sušaukė mitingą 
ir paskelbė streiką—atsisakė 
pirkti mėsą. Streikas tęsėsi 
neilgai, nes “bučeriai” turėjo 
nusileisti. Taigi žydės streiką 
laimėjo.

Na, o kaip yra su lietuviais? 
Lietuviai “bučeriai’*- pakelia 
ant mėsos kainas, apie tai vie
šai nieko nepranešdami. Gas- 
padinės perka mėsą niurnėda- 
mos, kad brangiai lupa, bet 
jokių žingsnių nedaro. Čia 
kaip tik reiktų pasimokinti 
nuo žydžių ir pradėti kovoti.

Dar vienas dalykas pastebi
mas pas lietuvius bučerius, 
kad jie tą pačią mūsą ne vie
nokia kaina pardavinėja. 

Vienoms parduoda pigiau, ki
toms brangiau.

Lietuvės moterys privalo tė- 
myti marketų kainas ir paskui 
žiūrėti, kad pardavinėtojai iš 
jų perdaug neluptų. Antras 
dalykas, tai lietuvėms reiktų 
su žydėmis bendrai kovoti 
už jų produktų nupginimą, 
tuomet kur kas būtų pasek
mės geresnės.

Dvaro Gaspadorius.

Brooklyn LABOR LYCEUM
©ARBINXNKU IŠTAIGA, .

kales dėl Balių, Koncertų, Bon® 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų • V U 
Pultun steičius su naujaisiais įtalrj.y' 
iw.aiso Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
M9—959 Willoughby AvO

Stww.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA. ,, 

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

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

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

atsilankyti
gą išgirsti,
Po koncertui šokiai
Tikietai jau gatavi.

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

Tuojau Apsirūpinkite Su Tikietais
Atsiminkite, kad sėdynės numeriuotos. Išanksto nusipirkę ti- 

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

* N. Smitt
DALYVAUS ŠEŠI DAINININKAI:

1. Dainininkė GUSEVA, lyriškai-dramatiška soprano; gerai 
žinoma Rusijos operos artistė.

2. Dainininkė SMITT, lyriškas soprano, koncertinė artistė, pa
garsėjusi Amerikoj rusų kolonijoj.

3. SAVINA, mezzo-soprano, buvusioji artistė “Chauve Sou
ris,” kuri dabartiniu laiku pasekmingai dainuoja ir lošia 
Philadelphijos operoj.

4., VASILEVSKI, pirmasai tenoras, vi^są laiką dainavęs gar- 
, šiame Katedriniame Kvartete.

5. KARLAS, basso, rusų operos artistas; dabar dainuoja Phi
ladelphijos operoj; mylimasis rusų kolonijos! dainininkas.

6. ANDREW SALAMA, direktorius daugelio vaizduojamai- 
dainuotiny dalykų, oktetų, sekstetų, kvartetų ir tt.; dai

lininkas, kompozitorius, premjeras Baljevo teatro 
yChauve Souris” (“šikšnosparnio”).

šie dainininkai-artistai yra per dešimts savaičių dainavę 
per, radio WJZ stotį New Yorke, vardu “Russian Gayeties” 
(Rusiškieji Linksmumai).

Steigs šilko Fabrikų 
Kaune

sų apskritį veiklesnį ir nariais 
skaitlingesnį.

Todėl, draugai ir draugės, 
štai ką aš reikalauju nuo visų 
kuopų: pirmiausia, kaip tik 
kuopa atlaiko savo metinį su
sirinkimą ir išsirenka- naują 
kuopos valdybą, tuojaus kuo
pos naujas finansų sekreto
rius turi priduoti man savo 
adresą ir pažymėti kuopos 
numerį. Visų kuopų naujai 
išrinkti 1929 metams sekreto
riai turi būtinai tą padaryti. 
Kitaip mes, neturėdami kuo
pų sekretorių antrašų, negali
me tinkamai susisiekti su kuo- 
pomis. Be tinkamo susisieki
mo su kuopomis, negalima ir 
viso apskričio reikalus vesti 
pilnoj tvarkoj. Tą dalyką įsi-, 
tėmykite gerai ir savo kuopos 
metiniame susirinkime, priėję 
prie apskričio reikaflų, nutar
kite, kad naujai išrinktas sek-j 
retorius tą padarytų.
VII Apskričio Vajus ir Dova
nos už Gavimą Naujų Narių

A. L. D. L. D. VII Apskričio 
metinė konferencija, laikyta 
rugsėjo 23 d., nutarė duoti 
tris dovanas toms kuopoms, 
kurios iki sekančiai metinei 
konferencijai gaus daugiausia 
naujų narių/ Kuopa, įgavusi 
daugiausia narių, gaus $5; 
antra—$3 ir trečia—$2.

Taigi, pagal konferencijos I 
nutarimą, visų kuopų draugai I 
kviečiami stoti darban už ga- j 
vimą daugiausia naujų narių 
mūsų apskričiui. Pastatyki-

Idant visiems nariams būtų 
aišku, kaip vajus einasi, bus 
skelbiama per “Laisvę” sykį -į 
menesį, kaip kuopos stovi ga
vime naujų narių. Taigi, visi 
kuopų finansų sekretoriai, pa*- 
matę šitą paraginimą, tuojaus 
prisiųskite man„ kiek 
kuopa jau turi naujų 
gavusi, priskaitant ir 
menesi.

A. L. D. L. D. 136 kuopa, 
lapkričio 4 d., Amerikos Lie
tuvių Politikos Kliubo svetai
nėj, buvo surengus vajaus pra
kalbas. žmonių atsilaiikė ne- 
daugiausia iš priežasties pras
to oro, o antra, tą pačią die
ną buvo surengtos prakalbos 
Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partijos Wm. Z. Toste
riui ir .Benjamin Gitlowui 
Newarke, tai daug žmonių nu
ėjo tenai pasiklausyti. Kalbė
tojas buvo J. Weiss, “Laisvės” 
bendrovės pirmininkas. Pir
moje dalyje prakalbos išaiš
kino, koks yra skirtumas tar
pe dabartinių Amerikos parti
jų: rępublikonų, demokratų, 
Darbininkų (Komunistų), so
cialistų ir socialistų darbinin
kų, kurios visos turi išstatę 
kandidatus į šalies urėdus. 
Antroje dalyje aiškino," kaip 
reikalinga kiekvienam darbi
ninkui prigulėti prie minėtos 
draugijos, kuri yra išleidus 
daugybę visokio turinio knygų 
nuo pradžios savo gyvavimo, 
žodžiu sakant, skaityti darbi
ninkiškas knygas ir darbinin
kiškus laikraščius. Po prakal
bai buvo leista klausimai, ku
riuos kalbėtojas atsakinėjo. 
Įstojo vienas naujas narys ir 
gauta trys nauji “Laisvei” šė- 
rininkai.

Puslapis Trečias • « J

/ Bt.ll Phon.i Pc-plnr T64B

t ADOLFAS F. STANKUS !

Kiekvienos kuopos draugai 
privalo dalyvauti šiame vaju
je ir tuomi įrodyti, jog mes 
esame 'geri darbininkai, geri 
kovotojai ir tinkami organiza
toriai gavimui naujų kareivių 
į mūsų kovojančias armijas.

A.L.D.L.D. 7-to Apskričio 
Prot. Sek r. J. M. Karsonas,

A 42 Tyler St.,
Lowell, Mass.
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PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien
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Kaina kiekvienos knygos 50c.
Piano Accomp. $1.00.

Vaistas,
Kurį Kramtyk, 

Kai Gumą 
Nėra Ipto skonio, 
tik Feen-a-mint

Padirbti iš suderintu Havanos t. 
Vidurys vien tik iš importuotų t

JF.AdS. KLECMTTER. & CO
BERRY AND SOUTH FIFTH STS./ 

BROOKLYN.rN.Y'

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

‘‘LAISVU’’

K

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurių 
Jūs Pareidavo!

Juos išdirba

STANLEY PAUL

Lapkričio 2 d. įvyko metinis 
susirinkimas. Narių dalyvavo 
maželi. Turėtų draugai rūpin
tis biskį daugiau draugijos rei
kalais, lankytis į susirinkimus, 
ypatingai į metinius bei pusme
tinius. ;•

Įvairios komisijos bei atsto
vai, kaip tai: “Laisves” Namo 
Bendr.,, Priėšfašistinio Susiv. ir 
T- D. Aps. neturėjo svarbesnių 
pranešimų.

Draugija nutarė surengti ba
lių. Valdyba vienbalsiai palik-

New Orleans, La.— Re
porteris laikraščio New Or
leans Times-Picayune tapo 
suareštuotas ir apkaltintas 
pavogime $176,000 Liberty 
bonais iš Los Angeles First 
National banko, 1926 m.

Aušros” Draugijos 
Susirinkimo

Naudokite PAIN-EXPELLERI 
laisvai. Ištrinkite juomi vikriai. 
Skausmas kaip bematant pranyks. 
Po Vieno ar dviejų ištrinimų stebė
sitės kaip gali šitas senas šeimyni
nis linimentas taip trumpu' laiku 
tiek daug gero padaryti.

dieduko. Jie 'jums pasakys, kad PAIN-

4639 So. Ashland Ave.
CHICAGO, ILL.

NbRINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU— 
------ DIRBTI — VALGYK

ta ta pati ateinančiam'/pusme
čiui. Organo sekr. Žebrauskie
nei neapsiėmus, likosi išrink
tas d. J. Kentrus, Priešfašisti- 
nio Susiv. atstovas d. J. Drulis. 
Į T. D. A. atstovas tas pats— 
V. K. Sheralis.

Sekantis Aušros draugijos 
susirinkimas įvyks gruodžio 7 
d., L. “L.” name, 269 Second

K. S. Lietuvaite.

CIVILIAI ŽMONĖS. KARE

tai saksonai numauja šuniui kailį.
Šitie linksmi ir draugiški kareiviai ga

benosi su savim kaimenę šunų, kuriuos gla
monėjo, šnekino,’ kaip žmones. Kasdieną 
juos su muilu šiltam vandenyj prausė, šu
kavo ir gerai maitino. Bet kuom? Ogi 
iš kito šuns išvirta sriuba. Jie tuos šunis 
pjauja ii’ jais maitinasi karfi lauke.

“Ar tą generolą Skomskį kipšas apsė
do, kad iš tų Kalvarijos pozicijų mes jį iš- 
krapštyt negalim? Jau keli mėnesiai, kai 
mes pilam savo ugnį ant jų, o jie kaip lai
kosi, taip laikosi,”—burnojo prūsai ant ru-

(Tąsa)
S. šeimyna pamatė, kad okope-duobė- 

je pavojus beveik toks pat, kaip ir ant vir
šaus, nutarė nakvot stuboj ant grindų, ne 
lovoje, kad šautuvų kulkos nesiektų. O, 
esą, nuo granatos vis tiek nepasislėpsi.

Nuvargusi šeimyna tuoj sumigo, neži
nodama, ar sulauks rytojaus ar ne. Tik 
viena senutė užmigti negalėjo. Ji, tarsi 
tasai legendiškas angelas, saugojo miegan
čius nuo pavojaus. *

‘‘Tai tik ir gerai jiems, skarmalus ant 
grindų pasitiesė, parkrito ir šnarpščia. 
Jie, tur būt, 'ir mirties nasruose miegoti 
galėtų.” '

“Nors kariautojai dar yra atokiai nuc 
mūsų, bet tie trenksmai, tie ugnies liežu
viai iŠ kanuolių kyščio j anti, nakties metu 
iš toli matyt. O tie prožektoriai, tie įvai
rių spalvų mėnuliai padangėse, skraidanti 
ir sproginėjanti, ot, kartais, rodos, jau ta
vo stuba dega ir gana, taip šviesu pasida
ro. Na, o ir gali bile minutą šovinys trio- 
bą uždegti,” aimanavo suvargusi senutė.

Dviem savaitėm po to praslinkus ii 
būriui prūsų išėjus, kurie pas juos “stala- 
vojosi,” dabar jie jau turi kitą būrį, sak
iomis, Vokietijos armijoj tarnaujančius.

Vilkutatčio antrininkas ar 
šiaurius, kaip jį daugelis vadi
na, 'nes sako kadaise turėjęs 
dirbtuvėlę ii' batus taisęš, o 
dabar mat kunigauja, žmogus, 
lapkričio 11 d. sakė pamokslą. 
Evangelijoj Mateušo, persky
rime 13, 24 eilutėj: “Kada 
miegojo žmonės, atėjo neprie
telius ir pasėjo blogą sėklą, 
kūkalius tarp kviečių. Išaugo 
kviečiai ir kūkaliai. Dievo 
tarnai norėjo išrauti kūkalius 
iš kviečių. Bet viešpats tarė 
jiems. 29. “Ne! idant rauda
mi kūkalius, neišrautumėte su 
jais ir kviečių.” 30. “Perleis
kite abiems augti drauge iki 
pjūtes. O čėsu pjūtės tarsiu 
pjovėjams: Surinkite pirma 
kūkalius ir suriškite į į pėdus 
sudeginimui, bet kviečius su
kraukite Iduonan mano.”

Šitomis išvadomis tas Vil- 
kutaičio antrininkas pradėjo; 
pamokslą. Pirmiausia jis sa
kė : “žmonės, tai dirva, o pik
tos dvasios, tai kūkaliai.” Bet 
ką reiškia kviečiai, tai nepa-1 
sake. Matomai, jis pats neži-į 
no. Ir taip betvarkiai, gre
mėzdiškai, mikčiodamas tęsė 

okslą, ragino parapijonus 
otis, neskaityti blogų lai- 

knygų, nes esą tai

kime atsivesti naujų narių prie 
draugijos. , , ■

Aušros Draugijos 
Korespondentas.

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą iŠsiu ritinėjome, 

kaipo užsakymus (orderius) ~

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kbs« 
tumieriams John’s Cigarų, ir be ji, 
nėgaljs apsieiti. Taip pat drg. S 
Roikauskas, 214 Schuylkill :Avenue’ 
Shenandoah, kaipo agęntas, tūfcstan' 
Čiais parsitraukia ir pasekmingi 
miestuose parduoda; taip ir kįt! 
Brooklyne ir kituose miestuose, ką 
yra geri lietuviai ir išmintingi daF 
bininkai, pripažino, k/d JOHN’S fiK7 
riauši cigarai Amerikoje po 
tų, arba po vardu Petro Cigams. N

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik, Brookj 
lyne, bet ir kituose miestuose—visu! 
reikalaukite Restoranuose, Užeigos® 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bj 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčl 
draugų cigarų yipSmingtafs vardais) 
tik pakeliant pirštą, o gausite eiga* 
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai -gal 
rantuojami. Cigarus pasiunčiajne an] 
pareikalavimo visur j kitus miestui 
biznieriams ir privatiškiems žmol 
jiems, daug ar mažai, vis tiek, ir le-1 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, JL T“ 
Vyrams geriausiai tinkamas L^ezenį 
tas KALĖDOMS, tai skrynute genį 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą t>oxą 10-centinių Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 50 centų. O 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

‘GERAI PATAIKYT
Taip sako pilietis Ant. TącilausfaM 
užlaikytojas Restorano po num. OTĮ 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERA 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS 
kad j mėnešį laiko po 500 JOHN J 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tfl 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai įnyb 
nes už penkių blokų nuo mano bįzn| 
kostumicriai ateina ir saujo’7’! ■ 
penkis cigarus ir po daugiąK.paJ 
ima ant syk. VISI suprauyvi vyri 
myli juos rūkyt, nes geriausia pi 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūm| 
AROMATIŠKAI kvepi”

M. J. J. Urbszc 
187 Oak Street 
Lawrence, Mass, 
j savo krautuv 
kas mčnesis pi 
kelioliką šimti 
parsitraukia. Nei 
j tolimą St. Lou! 
(Mo.) A. Lepo 
nis, 2759 .Arseną

Paklauskite savo t
EXPELLERIS buvo Įiagelbingu jiems per suvirs penkiasdešimt metų. 
Jūsų tėvai naudojo jį nuo visokių Muskulų Skausmų ir Dieglių. Jie 

surasdavo urnų palengvinimą nuo Reumatškų 
Skausmų, Neuralgijos, Strėndieglio, lengvų ir di
delių Peršalimų, Išsinarinimų, Nusimušimų, Sus
tingusių ir Skaudamų Muskulų ir t. t.

Pareikalaukite PAIN-EXPELLERIO pas ar
timiausi vaistininką.

INKARAS ant pakelio garantuoja, kad gau
nate tikrąjį. Nepriimkite jokio kito.

Dvejopo didumo. — 35 ir 70 centų bonkutes.

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant 'viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mecfianiko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9;vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v. 
NEW; YORK AUTO SCHOOL 
^■8^gnd ^,,^1-. 14th St.,- N. Y.

“A-a, tai jiem vadint rusus žiopliais, 
kad pas Gumbinę rusai kareiviai buvo sa
vo viršininkų išduoti, po Kybartais pabėgę 

• iš pirmųjų apkasų, palikdami tik du vo
kiečių kareiviu su dviem kanuolėm, delei 
kurių šovinių rusai per neapsižiūrėjimą 
tris dienas ir tris naktis tuščius prūsų ap
kasus apvertė šoviniais; tai jie mano, kač 
jiems ir visada pavyks kitus mulkint,—kal
bėjosi tarp savęs S. šeimyna.

“Kalvarijos ‘tvirtovė’ puolė! Skomskis 
bėga su savo armija,” pasklido gandai.

“Vai tu svieteli mano!” stebėjosi se
nutė, žiūrėdama į būrių būriais varomus 
suimtus nelaisvėn rusų - kareivius. “Kui 
jūs tiek daug jų sučiupot?” vokiškai pa
klausė žentas, prūsų puskarininkį, kuris 
jojo šalia einančių belaisvių. “Ten už Pil
viškių;” Kauno giriose užbėgom mes jiems 
už akių ir suėmėm keturis tūkstančius ka
reivių ir dvi virtuves,” atsakė jis.

Parvarė rusus, sugrūdo, kaip galvi
jus, į spygliuotom tvorom aptvertus dar
žus ir laikė ten po griežčiausia priežiūra 
ant š$čio, bado, kaip aukas ligų ir utėlių.

Žmonės, į Vilkaviškį eidami, pradėjo 
per tvoras kai ką valgomo įmesti tiems ne
laimingiems. Čia susidūrė su žiaurią prū
sų sargyba. Tada belaisviai išsiprašė, kad 
jiems nebūtų užginta priimti per tvorą al- 
mužną nuo praeivių. Tada žmonės tyčia 
nešdavo, kas duonos plutą, kas šutintų bul
vių, kas obuolį ir t.t. Vienok ir vėl buvo 
negerai: baduoliai, prie maisto puldami, 
susižeisdavo vienas kitą ir susipykdavo už 
šutintą bulvę ar kitką. Tuomet liko pa
tvarkyta, kad kas ką atneša, tai turi pri 
duot. sargybai, o ši jau jiems išdalinsianti 

, Šituo atveju nuo sargybos mažai kas at- 
. likdavo, nes jau ir vokiečiai sargybiniai 

buvo pilvus susivaržę...
Belaisvių tiek daug mirė, kad aštuoni 

vyrai per ištisas dienas ant kapinių tik 
duobes kasė.

Belaisviai, *su bado mirčia bekovoda- 
; mi, valgė krūmų lapus, žieves, šaknis.

Dar- vos tik antram karo metui užsto
jus, jau visi pajuto badą. Jau beveik ne
liko arklių, šunų nei kačių. Žmonės suval
gė juos. *

Kartą senukas, mėšlo važiuodamas 
vežt, nuvežė belaisviams kelis obuolius. 
Sargas išdalino juos, tai šie, obuolius grauž
dami, prispaudė nosis prie tankios spyg
liuotos tvoros ir maldavo senuką, kad jis 

\kitą kart atvežtų ką nors valgomo. Esą,! 
» irjes jus neužmiršim;5kaip tik karas pasį- 
Įį b&gs ar tapsim liuosi, tai mes atsiteisim; 
yįkuokas galėsim.,

\ “Kodėl jūs prijsąm pasidavė t/ būdami 
\ .tokia1 skaitlinga armija?” vėl užklausė’sė-

puolė 
dange 
žmonių _____ x.__  7 __  ___ ____ _
baduolis ten pasiremdavo pasilsėt;.. Du vai
kai, apie trylikos metų amžiaus, neverkė, 
tik lėtai žvalgūs, tarsi norėdami surasti ką 
tai nepaprasto. “Dėdiene, pavelyk mudviem 
pasiskint iš užkluono tų baltųjų gluosnio 
šakų,”z pratarė vienas. “Naje, naje, jau po
rą medukų pamatė, tai ir tuos nuskins, nu
draskys! Ogi skinkit pakelėse,” šiurkštes
niu balsu patarė senutė. “Dėdiene, kad 
pakelėse jau nieko nėra, viskas nuskinta,” 
pareiškė vaikai.

“Matai, žinok žmogus, ko . sulaūksi. 
Kad žmonės vieton žaliųjų gluosnių ,būtų 
visus kelius apsodinę baltaisiais, tai dabar 
būtų tik pusė būdos. Baltojo šakutę pasi- 
skynei ir valgyk; gardi, kaip duona, o tie 
žalieji kartūs, • kaip .- pipirai;” aiškino susi
raukdama ' “dūdiėnė.”. • “O kažin, kad'taip 
virt tuos žaliūkus?” paklausė’ nūo<tvoros

,ęs .'senis. “Niekai/y Aš/. jau mėgT 
atsiliepę '’dviejų/kūdikių • jnbtįna; ' .■■ • 

/ -7(Daugiau bife)/.

niikas. “Tėvuk, mūšio lauke veikia koky
bė, bet. ne kiekybė,” atsakė jie. Jūs jau 
žinot/ kad po Kybartais rusų armija likosi 
ištaškyta ir bėgo "atgal, būdama didelėj be
tvarkėj ir veik be ginklų. Kazį

. turėjom visi apsistot, priimt nuo Pilviškių 

. stoties vežamus “naujus” ginklus, daryti 
: stiprų pasipriešinimą ir neleist prūsų į 
, Kauną. Bet, o varge mūsų! mes pasijutom, 

kad prūsų šautuvų kulkos mus jau pasiekė, 
d mes dar “neišmiklinom” savo šautuvų; 
Akmenimis juos traukėm, žibalu pylėm— 
nešauja, surūdiję daiktai, ir gana. O ki
tas dalykas, pas mūsų kareivius nebuvo nei 
ūpo. Labai tankiai girdėjosi išsireiškimai: 
‘Kam čia mums bijot tos prūsų nelaisvės? 
Bene prūsų kaizeris didesnis kraugerys už 
mūsų carą? Vilkas ar meška, abiejų iltys 
Igos.”

“Ė,. tėvai, tėveli!” pasigirdo lietuviš
kas balsas iš belaisvių būrio. Ar tu duodi 
savo šyvutei avižų?” “Ne, neduodu. Tegul 
ji džiaugiasi, gaudama šiokio tokio šieno,” 
atsakė tėvas. “Ar tu neturi nors kokių 
grūdų? Jei turi, tai, tėvyti brangus, at
vežk mums keletą saujų. Grūdai—geriau
sias maistas. Aną dieną vienas ūkininkas 
čia mums užteikė apie penkis svarus rugių,/ 
jai mes net drūtesni pasidarėm. Mat duo-, Parr 
la, kurios mes gauname po keturias unci- ■ 
(as į dieną, yra padaryta iš maltų medžių, I 
šiaudų ir runkelių.” “Gerai, vyručiai, jei 
;ik yasiu, tai kitą kart atvešiu grūdų,” pa
kepdamas šyvutei eit, pasakė senukas.

Badas
“Badas, badas, oi, kaip baisus badas!” 

dejavo senutė, duodama šmotuką duonos 
žydelkai, kuri, godžiai tą duoną rydama, 
sakė, kad mūsų senutė po mirties danguj 
žibės, kaip žvaigždutė, už išgelbėjimą jos 
nuo mfrties, bent toj valandoj.

“Atėjo prūsas kareivis; o išbalęą. pa- 
smėlęs, pilvą susiveržęs; prašo trupinio 
duonos. Gaila vaikino;, atlaužiau ir pada
žiau jam tos ašakainės tiek, kaip kiaušinį 
didumo. Jis greitai paėmė tą duoną, kepu
rę nusiėmęs, paačiavo ir siekė ranką' bu
čiuot. ..Tai, manau sau, ar jau išsekė “vy- 
10” upė?- Beprotiškam naikinimo darbui 
jau ateina pabaiga... Metai atgal, jie, per
nai,'neprašė duonos; prašė tik kiaušinių, 
sviesto, Smetonos, lašinių, ir tai gavę ne- 
ačiavo, bet daugelyje atsitikimų apstumdė, i 
apspardė davikus, kad permažai duoda. 
Dabar jau nereikia * to, jau nei nepajėgia 
stumdyt, spardyt, pusiau apmirę iš bado. 
Ak, tai ne tų kareivėlių kaičia! čia kaltas 
zisas kapitalistinis surėdymas,” kalbėjo 
senutė, pildama po šaukštą rugių į karei- 
vių-elgetų saujas. “Ale jūs jau neikit pas 
.nūs daugiau! Aš jau tik du svaru rugių 
turiu del išdalinimo pavargėliams. Tėvai, 
si tėvai! Parašyk ir pridėk prie vartelių 
iškabą, kad šituose namuose jau nei trupi
nio maisto nėra pavargėliams. Eina, eina 
jie čia; duris varsto, varsto, o aš jau visai 
neturiu ko jiems duoti,” aimanavo senutė, 
keletui pavargėlių begirdint. “Duok po 
vieną grūdą, tai išteksi,” atsiliepė senis, Į 
:‘O tu prižadėjai rugių nuvežti belaisviams; i 
;ie badmiringomis akinfc pro “erškėčius” 
Žiūri, laukia tavęs su ntgiaįsl... Aš tau va
karienei padėsiu ant stalo vieną rugį: ga
lėsi tu jį krimst!” įsižeidus išmetinėjo ji.

Viena moteris su dviem mažais kūdi
kiais pradėjo labai graudžiai verkt, visa 
tai girdėdama. Susigraudino ir kiti. Žila
galvis senelis, kuris turėjo su savim septy
nių metų anūkę, užsirėmė ant tvoros, o jo 
didelės ašaroš krito ant anūkės galvutės ir 
nuo jos minkštų,, geltonų plaukučių, lyg 

iai karoliai ritosi viena pagal kitą ir 
ant žemės į tą pačią vietą, kur ir 
Ik/pavargėlių ir almūžnos negavusių 

ašaros puolė, nes veik kiekvienas ■

sau 
kraš'Čių 
tas viskas veda ant blogo ke
lio. Taip pasakoja ir vis ne
siseka, trūksta žodžių, dairosi 
į visas puses lig kad ko j ieš
kodamas, tuos pačius žodžius 
vis kartoja, net gaila žiūrėt, 
kaip tas žmogelis kankinasi ir 
tuom pačiu kartu klaidina pa
rapijonus, nemokėdamas ir tos 
taip klaidingos evangelijos sa
kinius dar atbulai aiškina. 
Ten kiekvienam suprantama, 
kad viešpats pareiškė: Leisti 
visiems drauge augti iki pjū
tės, kviečiams ir kūkaliams. 
Tat ir kunigas turėtų pasaky
ti, kad visi katalikai ir bedie
viai turite drauge gyventi, 
augti iki patsai viešpats prisa
kys atskirti.

Gerai tam pamokslininkui 
mulkinti, pasakoti dalykus at
bulai, kuomet jo parapijonai 
neskaito nei biblijos, nei nie
ko ir nesupranta, nežino, mie
ga. Jeigu parapijonai nemie
gotų, tai jis negalėtų sėti tą 
blogą sėklą, tuos melus, kūka
lius tarp kviečių, t. y. žmonių. 
Ką gi reiškia tie evangelijos 
žodžiai—“Kada žmonės mie
gojo”? Kad žmones nebūtų 
miegoję, tai nebūtų nei kūka
lių paseję. Kad parapijonai 
nemiegotų, tai toki įsipenėję 
buliai negalėtų juos apgaudi
nėti ir melus jiems pasakoti.

Nelaimingi tie Cleveland©! 
parapijonai, jie negali gauti I 
nei"'sumanesnio kunigo, kuris 
galėtų švariau pamokslą pa
sakyti. Vilkutaitis visai nega
li, o jo antrininkas nei tiek.

, ' Katalikas.

GALĖTI SUNKU DARBĄ

VAH
K.op>

FOLIO
NO. 2 

oA choice collection
Lithuanian pieces*

i DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS
I Čia rajtclasi dvi liatuvDkos aptLkoa, kuriose galima pirkti vaia- 
K tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
| A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
P 8781 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 5046 CH^NE ST., DETROIT



Pimpis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Gilman

TELEFONAI

Mokykla su Reputacija 1

VIETOS ŽINIOS
MARCY BATUS

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

Pradžia 7:30 vai. vakare

PO KONCERTUI ŠOKIAI

RUSIŠKA

jam

■■■HMM!

Miestas
Miestas

8 ta te

stą te-

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
UtarninUaia

Bell____
Keystone.

JT**.#1

man užrašyk taip 
vui

AUTO 'SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474

Telephone, Stagg 8326
9745

K. MENKELIŪNIŪTŪ
Garsi Amerikoniškų Teatrų
Dainininke, Dramatiškas

Sopranas

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

' nakties

DRG. IG. KARLONAS 
SIRGDAMAS GAVO 
“LAISVEI” TRIS 
SKAITYTOJUS t

gėsi neišpasakytai, kad jis su
grįžo. Bet dabar jie visi turi 
neišrišamą klausimą: ką jos 
palaidojo?*

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

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Oregon 5136
Main 9669

Lietuvos Buvusius Kari
ninkus Darbininkai Uja, 

Kaip Šunis

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipžrimo: Rusiškas, Turkiškas ir
L___
taip pat RESTORANA
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir '

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

LIETUVIS GRABORIUS 
(R BALZAMUOTOJAS

180-2 New York Avė., 
■ ’Newark, N

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus. važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti-ix bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip oppruoti 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

garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
~~*'**g gu gerįaV4iįu garantuotu patarnavimu.

Debevoise Sts.,

Seredomis
Kctvergais 
Pčtny šiomis 
Subatomis 
Nedaliomis

dieną ir naktį

. ■ , r,'.-t.?:',?,■■=!

nėšio, priemenėj© namo Pru
dential Life Insurance Kom
panijos ir Richmond Hill Na
tional Banko, Ozone Parke, 
Quoense. Bet pinigais negavo 
apsidžiaugt, nes tuoj aus liko 
nutvertas.

TUCKAHOE, N. Y.—Perei
tą menesį kitas apraše mano 
susižeidimą; o dabar aš pats 
apie tai parašysiu

Lawren c e

Kokius ryšius darbo 
turi au valdžia Sovietą 
goję? Kode! ten kas

A.L.D.L.D. Centro knygius, 
dęg. A. Matulevičius, krisluo
se “Laisves” No. 266 rašo, kad 
A.L.D.L.D. 212 kp. praeitais 
metais narių skaičius pervirši
jo 40, šiais metais būk randasi 
tik 26. štai ką turiu pasakyti. 
Taip, praeitais metais mūsų 
kuopa vienu nariu viršijo 40, 
bet dabar turime 47. Reiškia, 
prakaituot neprisieis, kaip 
kad d. A. M-čius gązdina. 
Draugas A. M-čius turėjai tei
sę daryt pastabą, o mes klaidą 
atitaisyti. Mūsų kuopos fi
nansų sekr. J. K. pranešė kuo
pos susirinkime spalių 11 d.: 
“Praeitą mėnesį sugrįžo laiš
kas su narių mokesčių blanka 
ir money orderiu. Laiškas! 
buvo pasiųstas centro sekreto
riui du mėnesiai atgal. Dabar 
vėl yra pasiųstos mokestys.” 
Vadinasi, įvyko klaida, kurią 
atitaisome. A. M. rašo, kad 
Bayonnės kuopa turi tik 26 
narius, o knygą “Ugnyje” pri
siuntė tik 18 ekzempliorių ir 
daugiau nei išprašyt negali
ma. . . Taigi, mes pasitaisė
me, bet pasitaisykit ir jūs.,

K p. Org. K. Maziliauskas. ,

ą uzsi- 
s kitus 

sutiko 
išsiėmė 

už-

Viens serantonietis apturėjo 
ų laišką iš Lietuvos nuo savo gi- 
r minančio, kuris sėdi Šiaulių 

sunkiųjų darbų kalėjime. Iš 
laiško matytis, kad tas nelai
mingasis yra buvęs Lietuvos 
kariuomenėj dvarininku (ofi- 
cierium) ir gal ne vieną varg
šą kareivį pasiuntęs į kalėji
mą ir išgūrinęs dantis. Bet 
kaip greitai pats pasiliuosavo 
iš kariuomenės, taip greitai 

-gal tie patys buvę kareiviai jo 
naguose, bandė tuo patim at
simokėti, nes laiške sako se
kančiai: “...Stojau į JLietu- 
vos tikrųjų sūnų eiles ir ten 
tarnaudamas buvau užsitarna
vęs pusėtinai augštą laipsnį. 
Paskutiniuoju laiku aš gyve
nau Klaipėdoje. Čia yra dau
gelis suvokietėjusių. žmonių, 

. kurie baisiai neapkenčia lietu
vių, ypač buvusių kariškių.1 
Taip sykį tie tamsos apaštalai: 
mane užpuolė prie pat mano 
namų. Aš bandžiau bėgti, bet 
pasirodė, jog esu apstotas. 
Tada matydamas, jog mano 
gyvybei gręsia rimtas pavojus, 
griebiausi šiokio tokio ginklo 
ir visu kario miklumu nuo už
puolikų gyniausi. Ir toje ne
lygioje kovoje vieną iš užpuo
likų skaudžiai sužeidžiau, nuo 
ko pastarasis ir pasimirė. 
Kuomet Užpuolusieji išsiskirs
tė, man pasidarė neapsakomai 
nejauku ir gaila, kad tas ne
apsigalvojęs žmogus turėjo 
kristi savo tamsumo auka. Ir 
tą pačią minutę stengiausi: su- Į 
teikti jam pagelbą, bet jaū j 
buvo pervėlu; o jo draugai at
bėgo su policija kuri areštavo I 
ir atidavė mane teismui. Tas 
savo įstatais remdamasis nu
teisė mane 10 metų kalėji-. 
mo. . , ” i I

Tai tik trumpa ištrauka iš, 
to laiško. Pasirodo, kad Lie- I 
tavos kariškių žmonės neap
kenčia, ypač Klaipėdijoj ir, 
•kad ir ginkluoti tie “tikrieji” ' < 
Lietuvos sūnūs Vaikščioja 
žmonių kerštas didelis fprieš 
fašistinius budelius. Jeigu dar 
kol kas jiems ir sekasi žudyti 
Lietuvos žmones, tai tik lig 
laikui. Nors tas kariškis ir sa
kosi, kad gavo bausmės 10 
metų kalėjimo, bet, veikiau
siai, tik tam tikra komedija, 
kad parodyti žmonėms, kad 
ve ir savuosius baudžia. Vei
kiausiai, per vienas duris įėjo, 
o per kitas greitai išeis iš ka
lėjimo. Juk varnas varnui į 
akį nekirs, taip ir fašistai sa
vųjų sunkiai nenubaus. Vie
nok pasirodo iš to kariškio 
laiško, kad pas Lietuvos žmo
nes priešfašistinis nusistaty
mas yra didelis ir kad darbi- 
jiinkai keršija savo kruvi
niems priešams kur tik gali ir 
kiek tik gali.

Vargo Vaikas.

F. STANKŪNAS
Vienatinis Lietuvių Bassas, Kuris 
Taipgi Dainuoja Amerikoniškuose 

Teatruose

as paraginau j
ii nereikės , pa1.

Ir tuoj auš ji
patarimu ;
sako: “Na, tai

nupiginsiąs. lu- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl

nes

svarbią knygutę galite 
centų. Kas ims 
kopijų, duosime

Oktetas Ufa, iš Brooklyn©, vadovaujamas V. Žuko
Programą duos šios dailės spėkos: Vietinis Sietyno Choras, Aido Choras iš Brooklyn©, 

Lyros Choras iš Maspetho (visi chorai vadovaujami V. Žuko) ir,Oktetas .Ufa.J;Visi prisirengę 
SU naūjomis dainomis. K. * Menkeliūniūtė-Januškienč, F. Stankūnas ir J. Similevičius dainuos 
solus. • ' " ' V

Kviečiame visus atsilankyti ir pasigėrėti šiąja puikia programa. ... ‘
SIETYNO CHORAS.

K'V’TUAf Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki £ A
LA Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—746‘vv vvHlĮĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPERJMUI VANTOS VELTUI

Bronxville, N. Y., išgulėjau 16 
dienų; namie gydausi jau 5 
savaitės; du šonkauliai sker
sai nulaužti sugijo; o trečias 
.tarpe, nulūžęs įžulniai, yra ir 
bus nesugijęs, kaip kad gydy
tojas sakė pereitą ketvirtadie
nį. Jis įsakė ateit už dviejų 
savaičių, tai ištirs su pagelba 
X-spindulių.

Dabar pasakysiu sveikiems 
“Laisves” skaitytojams, kaip 
aš sergantis gavau tris naujus 
metinius “Laisvei” skaitytojus. 
Vieną gražią šeštadienio die- 

; na išėjau ant tyro oro pasi
vaikščioti ir susitikau lietu
vius. Pirmiausia, buvau už- 
klaustas apie savo sveikatą; 
aš jiems pasakiau viską. Po 
to aš užklausiau: “Ką žinot, 
vyrai?” Atsakymą/7 gavau: 
“Neinam niekur ir ■ nežinotai 
naujienų.” Aš tuojaus išsi
traukiau iš kišeniaus dvi “Lai
sves” ir padaviau po ' vieną, ir 
paaiškinau kai kuriuos svar
besnius dalykus. Po to už
klausiau : “Gal katras norite 
užsirašyti gazietą?” Gavau I 
atsakymą, kad “pinigų su sa-1 
vim neturime.” O aš atsly 
kiau: “Kad neturi prie , sa
vęs pinigų, tai aš jų čia nei 
n e r e i k a 1 a u j u ; ati d u o :> i k i tą
syk, tik užsirašyk ‘.Laisvę.’ ” 
“Na, kad taip, tai gerai: už
rašyk man ją ištisiems me
tams,” sutiko vienas. Q ant
ras, pirmojo draugas,' sako: 
“Man nerašyk, ponas Kark)/ 
nas, ba aš gazietų-nefhoku či- 
toc; mane daraktorius niukino 
čitoc cik ant ‘Šalcinio.’ ” Aš 
nusijuokiau, paėmiau iš rankų 
“Laisvę” ir paaiškinau': Tai 
kad šita gazieta yra lengviau 
skaityt, kaip ‘šakinis.’” t

Pamąstė žmogus porą 
liūčių ir sako

NEGAVO NEI 
APSIDŽIAUGT
IŠPLĖŠTAIS $6,300

Harry Martin išplėšė krep
>,300 pinigų iš pinig

įsigyti už 10 
nemažią^ 10 
už 7 centus:

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime 
pasiskubinkite įsigyti ją 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
*419 Lorimer Street, 

e? Brooklyn. N. Y,

Paraginimas Sveikiems
Tai taip aš sirgdamas gavau 

“Laisvei” tris naujus skaityto
jus; o kiti sveiki’ būdami ne
sirūpina gaut nors po vieną 
skaitytoją. Tai yra didelis jų 
apsileidimas.

Dabar prašau visų “Lais
vės” skaitytojų : kurie dar ye- 
gavote nei vieno jai skaityto
jo, pasistengkite gaut nors pa
baigoje vajaus.

Draugiškai,
Ig. Karlonas.

unijos 
5ą j un- 
metai 

kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

nuo
vės” suži-

JVAIRŪSDALYKAI
Palaidojo “Sūniji”, Bet Tik

rasis Pargrįžo Namo
Nelabai senai policija rado 

Akrone jauną vyrą, gulintį ant 
šaligatvio. Patyrus, kad jis 
serga, porcija nuvežė jį ligo
ninėn, kur jis ir pasimirė.

Moteris iš Cambridge, O., su
žinojus, kad mirusio vardas 
esąs McCoy, atsišaukė ir pripa
žino, jog tai esąs jos sūnus; 
iaip pat ir jos dvi dukterys pri
pažino, kad tai jų brolis. Jos, 
apgailestaudamos, parsivežė 
mirusį namon ir palaidojo vie
tinėse kapinėse. t

Gęorge O. McCoy, kuris buvo 
žėlavojamas kaipo miręs, po 
dviejų savaičių pareina namo 
ir pasitinka savo motiną, kuri, 
pamačius jį, nuleipsta.

Kada motina atsigavo, 
buvo paaiškinta, jog jis buvo 
miręs ir jo kūną jos palaidoję 
dvi savaitės atgal. O jis joms 
dtsakė, jog jis nebuvo miręs ir 
nėra miręs. Dvi savaitės atgal, 
kaip jis išėjęs darbo j ieškoti, 
taip ir \ važinėjęs po apielinkę, 
jo jieškędamas. O apie savo 
mirtį jis nuo nieko negirdėjęs 
ir laikraščiuose nepastebėjęs.

Motina ir jo seserys džįau-

Susirinkimas įvyko utarnin- 
ke, .13 d. lapkričio; narių da
lyvavo rie d ąu^, bet liko pada
ryta pusėtinai .daug svarbių 
dalykų. A*“:

Choro org. B. Krasauskas- 
raportavo, kad pereitą mėnesį 
į chorą įsirašė keli nauji na
riai; choras yra daug vietų 
apsiėmęs dainuoti: 18 d. lap
kričio Maspetho Lietuvių Au
ditorijos Bendrovei, Labor Ly
ceum svetainėj; 24 d. lapkri- 

bet(čio, .Newark, N. J., Sietyno 
Choro koncerte; 9 d. gruodžio 
“Laisvės” koncerte.

Finansų sekretorius rapor
tavo, kad choras silpnai stovi 
su finansais; mat, choras turi 
pusėtinai daug išlaidų, tai ir 
pinigai greit išeina, bet choris
tai prižadėjo visi dirbti, kad 
padidinti choro iždą.

Koncerto komisija raporto 
dar neturėjo, nes nespėjo pa
gaminti; išduos jį sekančiam 
susirinkime.

Operetės “Pepita” komisija 
raportą išdavė; raportavo, 
kad jau viskas prirengta ir 
su sekančiom pamokom pra
dės mokintis operetę.

Speciale del choro mokyto-, 
jo komisija raportavo,■kad su
sitaikė su mokytoju; algą pa
kėlė penkiais doleriais į mė
nesį; taipgi už dirigavimą 
choro dideliuose parengimuo
se mokės po $10, o mažuose— 
po $5; už dalyvavimą su cho
ru prakalbose, masiniuose mi
tingose, nieko nemokės.

Nutarta rengti naujų metų 
pasilikimo vakarėlį; į komisi
ją apsiėmė draugai J. Jeku- 
Čionis, J. Rudaitis, J. Jurke
vičius; visi jauni, energingi 
draugai; aš manau, kad jie 
surengs puikų naujų metų va
karėlį:

Draugai ir draugės lyrie- 
čiai, lankykite choro susirin
kimus, nes choro susirinkimas 
yra taip pat svarbus, kaip ir 
choro pamokos; kuo daugiau 
narių atsilanko į susirinkimą, 
tuo daugiau būna pas visus 
energijos, tuo daugiau galima 
apsvarstyti ir nutarti svarbes
nių dalykų; o tas eina cho
rui ant sveikatos; taigi, drau
gai ir draugės lyriečiai, visi 
būkite sekančiame Lyros Cho
ro susirinkime.

Lyros Choro Koresp.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas prieina.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

Jokių žalčių nebijo. Už 75 centus ui baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

X URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuoli prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių už.kietfiji- 
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: Greenpolut 1411

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Ramp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

• Tel.: Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, • Brooklyn, N. Y.
--------------------------------- ORDER BLANK:_______________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 
malonėsit man prisiųsti. URBAN’S COLD POWDERS ir URBO LA, 
su visais nurodymais, kaip vaitoti. ♦

Vardas____________________________________________ _______ .

kaip Džią- 
padavė majų penkinę,

Kaip Amerikiete
Užsirašė “Laisvę”

O trečia mano ga’ 
toj a tai yra Ameril- 
si ir augusi lietuvalitė

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

ita skaity 
oje gi m u 

lietu 
viškai skaityt dar mlažai toga 
Ii, bet šiek tiek jau buvo pra 
simokinusi iš “Laisvės,” 
miau ją pasiskolindama 
kitų; jinai iš “Lais 
nojo ir apie mano sirgimą, ir 
atvažiavo manęs , aplankyt. 
Besikalbant su ja, užklausiau: 
“Kaip jūs dažinojote apie ma
no sirgimą?” Atsakymą ga
vau: “Sužinojau iš ‘Laisvės.’” 
Aš vėl paklausiau: “Ar tams
ta .turi užsirašius ‘Laisvę’?” 
“No,” ji atsakė, “aš gaunu 
pasiskaityt nuo kitų.”

Tada 
rašyt, t, 
p rasi net 
su mano 
penkinę ii 
rašyk visiems hletams

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS

Panedėliais
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

j



I

Puslapis Šeštas

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

poruoti su Dempsey’u, tai 
publikos priplauktų pilna ir 
dar su kaupu, (J. C. K.VIETOS ŽINIOS

AKUŠERĖ PAPJOVĖ VYRĄ

Akušerė Anna Banbara, 40 
metų amžiaus, mirtinai per
pjovė britva gerklę vyrui var
du Andrew, su kuriuo nevedus 
gyveno po num. 414 Hudson 
Ave., Brooklyne. Ji, teisiama, 
kaip antro laipsnio žmogžudė, 
aiškinasi, kad jis pradėjęs ją; 
smarkiai mušt; tik tada jinai 
patraukus jam britva per ger
klę. Jinai buvo pati J. Kal
bos, kuris ją su keturiais kūdi
kiais apleido, i 
bėgdamas; tuomet ji siSėjo 
formalio apsivedimo gyvent su į 
Andrew, kurį jinai susipykus‘ 
papjovė.

SMAGUS SEKMADIENIO 
VAKARĖLIS

Rengia Priešfašistinis Ko
mitetas sykiu su Didžiojo New 
Yoi’ko Draugijų Sąryšiu, sek
madienį, 25 d. lapkričio (No
vember), “Laisvės” svetainėje.

i Pradžia 6 vai. vakare.
or-didelės

rengia
Vakarėlis

ir linksmas

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, tokį 
ir turim.

Kurie dar neatsiėmėte kny
gas, ateikite atsiimti, o kurie 
dar neužsimokėję, tai užsimo
kėkite. Taipgi neužmriškite | 
atsivesti naujų narių prirašyti 
į mūsų organizacija.

A. L. D. L. D. 1 Kp. Org.,

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

DUODA LEKCIJAS
Piano skambinimo lekcijas 

prityrusi mokytoja iš JRygos: 
Šuipaitė, f 7 _ .1.,

duoda
Elena

25 Scholes St., Brooklyn,!
279-81

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

KUR DINGO TIE 
NELAIMINGI VAIKAI 
IR MERGAITĖS?

PAJIEŠKOJIMAI

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

a

REIKALAVIMAI
a

107 UNION AVENUE

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue,

REIKALINGA ant stahj patarnauto
ja lietuvių restaurante. Patyrimo 

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

(272—279)

geras biznis. Taipgi 
kambarių. Viskas pui-
Randos $154 į mėne- 
ant 4 metų. Galima 
Atsišaukit greitai.—

PARSIDUODA restoranas, prie lai
vų stoties,

JI fornišiuotų
kiai ištaisyta.
si. Yra lysas
pigiai pirkti.
W. Rogers, 495 West St., New York,
N. Y. / 270-81

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

PARSIDUODA kendžių j Storas su 
sodės fountain ir carbonator, vis

kas gerai įtaisyta, yra du kambariai, 
prie mokyklos. Randa $28.00. Par
siduoda už $300. Atsišaukit po nūn). 
142 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

279-81

EXTRA parsiduoda dvi didelės gro- 
sernės—viena Brooklyne, kita— 

Mąspethe, pastaroji grosernė ir bu- 
černė. Biznis Įdirbtas ir gerai eina 
Atsišaukit Į “Laisvės” ofisą.

(276-281)

Pranešimas 
Publikai

< kad

Mollyn’s Barber Shop, 
ir

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

Lorimer St, šalia aptiekos.

173
L—_

■ ; JUNIPER 7646

RALPH kruch 
FOTOGRAFAS
',65-23 Grand avenue
7 MASPETH. N. Y.

PA RSIDUODA saldainių krautuvė I 
ir kavernė—kombinacija Spa. Par

davimo priežastį sužinosite ant vie
tos.—A. Ambrose, 51 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y.

! Tel., Stagg 6452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kairih prieinama <
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, <N. Y.t,,.,... 1.......r , . , , r f -

PERMANENT WAVE
Kur buvo $10.00, dabar bus 

.už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Street 
(Prie Lorimer St.) 

« BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

“LAISVĖS” direktorių susirinkimas 
bus pėtnyčioj, 23 lapkričio, “Lais

vės” svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
ateikite, turime svarbių reikalų.—J. 
Naljvaika. 278-80

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.Tai matote, dvi 
ganizacijos sykiu 
smagii vakarėlį.

v. . . i bus labai margasnežinia kur pa- • .1 jauniems ir suaugusiems. Pro
grama bus pirmos klasės; ap

tart visokių, amerikoniškų ir 
; lietuviškų, šokių, yra pakvies
ta ir pasižadėjo paskambinti 
Jaunuolių Kanklių Orkestrą;

i jie sako, o džy, kad mes už- 
'griežime, tai jūs nei nenusėdė
site.—Jaunuolių Kanklių Or
kestrą susideda iš jauni) mer-

j gaičių ir berniukų, kurie yra 
mūsų draugų tėvų ir simpati-

; kų sūnūs ir dukterys.—Tiki
mės, kad mums padainuos ir

; Lilija Kavaliauskiūtė. Lilija 
jau senai buvo apsiėmus, tik 
paskui buvo kiek įsižeidus de
lei vieno korespondento neti
kusio parašymo apie tūlą dai
nelę; bet, kiek girdėt, dabar 
jau vėl viskas gerai.

Tame vakarėlyj dainuos ir 
pagarsėjęs dvieilis Lyros Cho
ro Kvartetas Ufa, susidedantis 
iš jaunų vyrų; ufiečiai žada 
sudainuot taip smagiai, kaip
kad Brooklynas dar nebuvo■ imperialistinio karo pavojus;

■ prakalbos įvyks 2 vai. po pie- 
itų, Irving Plaza svetainėje, 
Irving Pl. , ir 15th St., New

. Apart Gitlowo, bus ir 
daugiau gabių kalbėtojų. Vi
siems patartina atsilankyt.

Kažin kur dingo Joseph, 
Storelli, 7 metų amžiaus italu-! 
kas, kurio motina su kitais še-į 
šiais vaikais gyvena po num. 
165 First Ave., New Yorke. 
Kas nors būsiąs jį pasivogęs! 
kokiems kriminališkiems tiks
lams. Per paskutinius aštuo-1 
nis metus Brooklyne ir New 
Yorke dingo astuoni vaikai bei 
mergaitės; vienas 4 metų vai
kas rastas prigėręs ar prigir
dytas; apie septynis kitus nė
ra jokios žinios.

mūsų industrinės 
Jų darbo sąlygos

gird ėjęs.
Apart visko, smagu yra pa- 

brėžt, kad turėsime savo pro-

UNIJA PASMERKIA
SOCIALISTINIO
LAIKRAŠČIO LEIDĖJUS

Spaustuvuinkų Unija oficia
liai pasmerkia leidėjus socia
listinio italų dienraščio “11 
Nuovo Mondo” už tai, kad jie 
uždarė savo duris visiems uni
jiniams darbininkams, ap
skelbdami prieš juos lokautą. 
Prie to laikraščio priklauso ir 
vyriausi amerikiečių socialistų 
vadai, tokie kaip Hillquit, Ab. 
Cahan ir kt.

PRAKALBOS PRIEŠ NAUJĄ 
IMPERIALISTINĮ KARĄ

Ateinantį sekmadienį drg. 
Ben Gitlow kalbės apie naujo

j PRANEŠIMAI B KITUR
KAS Iš DRAUGŲ TURITE?

Draugai, buvę škotiečĮai. Jeigu 
pas kuri iš jūsų randasi šilk Škoti
jos draugų atvaizdai, malonėkite 
man juos paaukoti, už ką iškalno ta
riu jums širdingą ačiū. Atvaizdai 
man reikalingi šių Škotijos draugų: 
Lapinsko, čerkevičiaus-A-tis ir Vie- 
raičio. Mat, aš 
atsiminimus, kurie 
tilps mano raštų 
bene tik išleis A. 
nančiais metais, 
kurie buvo tomis 
tančio pavasario 
Škotijos lietuvių padangės, nedingtų 
užmirštyj, minėdamas juos savo at
siminimuose, noriu ir atvaizdus jų 
Įdėti į savo raštų rinkinį.—Draugiš
kai. Senas Vincas. Antrašas: V. J. 
Jaokson, P. O. Box 105, Gibbstown, 
N.

baigiu rašyti savo 
, jei bus tinkami, 

rinkiny j, kuinuos
L. D. Ta I). atei- 
Kad tie draugai, 
kregždėmis brėkš-, 
ryte ant tamsios

279-80

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, atsišau- 

i kit arba kas žinote malonėkite pra
nešti.—Jonas Kigas, 106 W. 7th St., 
West Frankfort, Ill. . 278-79
PAJIEŠKAU apsivedimui draugės^ 

ne 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

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N, Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 
Ketvergais ir subaton 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Telephone, Stagg 4409

■ DARBININKĖM
Moterys įtraukiamos indus- 

trijon vis didesniais būriais. 
Jos pasidarė pastovia ir svar
bia dalimi 
sistemos.
ir algos yra visų darbininkų 
reikalu.
moterys dirba tik tol, kol ap- 
siveda, baigia išnykti, akivaiz
doj tikrų gyvenimo davinių. 
Tyrinėjimai parodo, kad pu
sė dirbančių moterų yra ve
dusiom, gi iš jų pusė turi ma
žus kūdikius, jaunesnius 5 me
tų.

Tat , organizavimas moterų 
darbininkių yra vienas svar
biausių dienos klausimų. New 
Yorko Darbininkių Federacija 
šaukia šapų delegačių konfe
renciją. Į ją 'gali siųsti at
stoves darbininkių. įvairios or
ganizacijos, kliubai ir grupės 
šapų darbininkių. Joje taipgi 
kviečiama dalyvauti ir pavie
nės darbininkės.

Ši konferencija įvyks ketvir-l 
tadienį, 13 d. gruodžio, Labor j 
Temple, kampas 14th St. ir 
2nd Ave., Room 42-44, New| 
Yorke. Pradžia 8 vai. vaka
re.

Darbininkės šią dieną įsitė- 
mykite ir iškalno laikykite ją 
liuosą del tos svarbios konfe
rencijos. Norma.

gramoj ir gabią jaunutę šoki- Yorke.
Senoji iliuzija, kad

POLICMANAS NUSIŠOVĖ 
DEL NESĖKMINGOS 
MEILĖS

Nusišovė policmanas Alfred 
Muoio, kuomet po penkių me
tų draugavimosi su Edna Dal- 
leganiūte jinai galutinai atsi
sakė su juom apsivesti. Jis 
gyveno po num. 102 Somers 
Stį Brooklyne.

Trys nežinomi jauni vyrukai 
fjjjo su atkištais revolveriais į 
mitingą Majestic Benevolent 
paskolos organizacijos, 183 
Aye. B., New Yorke; nušovė 
jos sekretorių Walterį Selonic- 
ką ir pabėgo.

kę B. Misevičiūtę, kurios šo
kiai tai bus gryna dailė.

Dar vienas dalykas ir tai 
naujas tiems, kūne čekerius 
stumdo./ Taigi vakarėlyj bus 
septynios čekerių lentelės. Vi
si čekerių lošikai iš Atletų 
Kliubo ir visi kiti, kas tik my
li čekerių lošimą, ateikite pa
sirodyti, kas ką galite tame 
“geimyje” ir kuris iš jūsų? esa
te čekerių čampionas.

Kad visi atsilankę į tą va
karėlį bus pilnai patenkinti, 
tai išanksto garantuojama. 
Apart įvairių programinių 
smagumų ir pasilinksminimų, 
bus įvalias ir užkandžių; ne
reikės alkti nei tiems, kurie 
ateis mažiau užvalgę arba ir 
visai be vakarienės.

šokiams bus Retikevičiūtės 
muzika, kuri grieš iki vėlumai 
nakties.

Rengimo Komisija.

GREAT NECK, L. L, N. Y.

Teatras ir Balius
Rengia A.L.D.L.D. 72 kuo-

RAYMOND ST. KALĖJIMAS ! bus atdara 
—BRUDO IR PAVOJAUS 
LIZDAS

I PHILADELPHIA, PA.
I Vagių balius rengiamas naudai 
j vaikučių mokyklos subatoj, 24 lap
kričio (November), 1928, Lietuvių 
Svetainėj, 928 E. Moyamensing Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare. Užprašome 
visus vietos ir apielinkės brolius ir 
seseris lietuvius atsilankyti i šį ba
lių.—Pietinės Dalies Vaikučių Mo
kyklėles Komitetas. 279-80

ELIZABCTH, N. J.
L. D. S. A. 4 kuopa stato scenoje 

du veikalu: “Gadynės Žaizdos,” ke- 
turių veiksim} drama, ir “Guminiai 
Batai,” yieno veiksmo farsas. Taip
gi bus juokingų monologų. Įvyks su
batoj, y 24 d. lapkričio, A. 
svetainėj, 69 S. Park St.

7 vai. vakare, 
vai. vakare, 
klasės.

Draugės ir 
visi ir

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 .sūnų 
ir dukterį.

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

270-79

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

prasidės 8 
bus pirmos 
tų ypatai. 
Stengkitės

Lutvino 
Svetainė 
lošimas 

Orkestrą 
įžanga 50 cen- 

draugai! 
visos pamatyti

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. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue)

* Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
, , , vim ji pamatyti

Brooklyno komisiomenus J. veikalą “Gadynės žaizdos,” kuris Ja- 
S. Kennedy pasiuntė New 
Yorko valstijos valdžiai skun
dą, kad Raymond St. kalėji
mas yra baisiai nešvariai už
laikomas, pilnas visokio gyvo 
ir negyvo brudo, ir sveiki ka
liniai laikonfi su sergančiais 
pavojingomis, limpančiomis li
gomis. Daugelis jomis užsi
krečia; kitus kalinius teismas, 
atrandąs nekaltais, paskui pa- 
liuosuoja, bet jie lieka skau
džiai nubausti tomis prikibu
siomis ligomis.

bai įdomus. Jis atvaizdina, kaip ka
pitalistinėj tvarkoj pinigas priveda 
prie augščiausity laipsnio niekŠysčių 
ir žmogžudysčių. : “Guminiai Batai” 
—labai juokinga komedija. Po per
statymui bus šokiai, galėsime links
mai pasišokti prie puikios orkestros. 
Kas neateis, tas labai gailėsis.— 
Kviečia komisija. . 279-80

PHILADELPHIA, PA.
A. ž. Vaikų Draugijėles nariams 

ir simpatjkams pranešame, kad pėt- 
nyčioj, 23 lapkričio, Švedų Kliube, 
turėsime sporto praktiką. Pradžia. 
7 . vai. vakare. Tat visi nariai at
eikit ir pašalinių atsiveskit.—Komi
tetas.

SPORTAS
ŠARKIS KUMŠČIUOSIS 
SU DEMPSEY?

a

Pereitos savaitės gale, kum
štynių promoteris Tex Rickard 
buvo Bostone ir kalbėjosi su

pa, ugniagesių svetainėj (Fire; Šarkiu; nori gaut Šarkį kovot 
Hali); įvyks seredoj, prieš su kitais sunkiasvoriais kumš- 
Pądėkavonės Dieną (Thanks- čio galijotais; ketina surengt 
giving Day), 28 d. lapkričio visą eilę kumštynių, per ku- 
(November). Bus sulošta juo- rias smulkesnieji išsikoštų lau- 
kmga_ trijų veiksmų komedija kan, kaip per koštuvą, ir tuo 

Lošėjai bus būdu pasiliktų pora trejetas

Hali); įvyks seredoj,

NEWARK, N. J.
A. L. P. M. S. 7 kuopos lošėjai 

“Trokštu Mirties” malonėkite susi
rinkti nedėlioj, 25 lapkričio, Lietu
vių Svetainėj, 3 vai. po pietų, nes 
bus to veikalo pamokos. Panedėlyj, 
26 lapkričio, bus pamokos veikalo 
“Žemės Rojus,”’ 8 vai. vakare? Visi 
lošėjai dalyvaukite, nes seredos va
kare turėsime lošti “žemes Rojus” 
Great Necke, o ketverge “Trokštu 
Mirties” Mąspethe. Todėl būtinai 
turiine .turėti i praktiką pirm lošimo. 
—G. Kudirka.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0788

Graboijus - 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.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY
Mokiname Piano; Balso

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovo
411 Evergreen Avenue

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

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

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

MALONAUS PASIMATYMO

I PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10 kuopos susirin

kimas bus panedėlyj, 26 lapkričio, 
Liaudies Name, 1214 Spring Garden 
St., 8 vai. vakare. Visi nariai atei
kit, gausit naują knygą. Taipgi yra 
centro valdybos balsavimo blankos. 

7." "7 -—-c *~'€7 --—r- i Turime ir kitokių svarbių reikalų ap-
tingiausia medžiaga į Amen- tarti. Todėl nepamirškit atsilankyti. 

----------- y------ •------  '—Org. A. G. • 279-80
I I - . ........  —--------- ----

- WORCESTER, MASS.
' L. D., 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. Grieš 
gera orkestrą, visi smagiai laiką 
praleisįte.r—Kviečia rengėjoj. 278-79

per ku-
Maspeth, N. Y

“žemės Rojus.” ! 
iš Newarko, N. J.; durys at
sidarys 6 vai. vakare, lošimas 
prasidės 9 vai. vakare; šokiai 
bus prieš lošimą ir po lošimui, 
iki pirmai valandai nakties; 
puiki orkestrą šokiam.

Turime pasakyti, kad ši ko
medija yra labai juokinga; to
dėl, vietos ir apielinkės lietu
viai, nepraleiskite šios kome
dijos, kuri pilna juokų; o juo
kas labai sveika yra. Užtik- 
rinam,,.kad visi būsit užganė
dinti.

Įžanga ypatai 50c.
Kviečia Rengėjai.

smarkiausių vyrų, kaipo vil-

kos sunkiasvorius čampionus. 
Šąrkis su tuom: sutiksiąs; o 
gal jau esą daroma^ bei pada
ryta tuo tikslu sutartis tarp 
Šarkio ir Rickardo.

Vienas oponentas, su ku
riom jnorima Šarkį suporuot, 
tai yra ex-čampionas Jack 
Dempsey. Nors Dempsey yra 
pasiskelbęs, kad galutinai pa
sitraukęs iš to sporto, tačiaus 
Tex Rickard vis dar nepra
randa vilties, ir tikisi vėl į- 
traukt Dempsey į bokso “gei- 
mį.” Iki šiol 
da> nei vieno 
taip mylėtų 
publika, kaip 
Dempsey’is Rickardui reika
lingas delei biznio pagerinimo. 
Laike nemylimo Tunney’o 
čampionystės, publika buvo 
pusėtinai atšalusi nuo kumš
tynių sporto. Tex Rickard ti
kisi atgaivint nupuolusį 
nes publikos ūpą.

Po Dempsey’o, šiuo 
šiąip ar taip, Šarkis yra

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
1 I J 1 ’

Kiekvienas .iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokios mūsų Vientaučių vartojamos žolės? šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai., > Musų ^žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieni^ ligą. Žipoaamąs tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai pątamauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žojių; šaknų ir kitokių Žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Apynių Grybelių;

Gvazdikėlių 1 
Imbiero šaknų 
JuodŠaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių

•. Parušanijos ir 
daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlių 
Seneso plokščiukių 
Salmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

svarbų^ susirinkimas bus nedėlioj, 25 
lapkričio, 'Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St. Pradžia 10,. vai. ryte. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. 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 įdomios pra
kalbos. Kalbės R. Mizara. Todėl 
visi atsilankykite, bet pirm to ir ki- 
tįems pasakykite. Apart prakalbų 
bus dainų ir klasiškų šokių.—Kuopos 
sekretorius. 278-80

Ave’s

vakare

Park

VALIA MUŠT MOKINIUS!

23-ČIAS METINIS

BALIUS
Rengia Dr. Martin Luther 

K Draugystė
Subatoj, Lapkričio-Nov. 24

1928 m.
Pradžia 7:00 vai.

Klaščiaus-CIinton
Svetainėje

Betts ir Maspeth
Maspeth, N. Y. '•

Prof. V. Retikevičiaus 
į Orkestrai I 

Įžanga 75c ypatai

Mildred Rice, gimnastikos 
mokytoja, Franklin Square 
High Schoolėj, Long Islande, 
apkūlė dvi mokines. Del to 
tapo užvesta prieš ją byla. 
Bet district attorney Edwards 
pareiškė, jog šioj valstijoj nė- 

, ra įstatymo, draudžiančio ap- 
mušt mokinius, jeigu jie nusi-i 

j kaista, klausimas tik tamė, 
ar todvi mergaites tikrai nu
sikalto.

vis dar nesiran- 
boksininko, kurį 

amerikoniškoji 
kad Dempsey’į.

boksi- PARDAVIMAI
laiku, 
popu

liariausias Amerikoj kumšti
ninkas.' Jeigu jiedu būtų su

PARSIDUODA Republic Restoranas, 
gera vieta, biznis įdirbtas per daug 

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

Aidžių sėklukių 
Brolelių, 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesim 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Radford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
(Pboae, Greenpoint 2017, 2X60-1114
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