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Vietos Yra Dar Aštao 
niems Biliūnams Pirma# Lietuvių Darbi Darbininkai Visu Šalty,

Žmonių’ ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

I Vienykitės! Jūs Nieko 
I

.Žymus geografas vokietis, 
prof. Albertas Penck, neti
ki, kad mūsų pasauly žmo
nių jau pertiršta. Jis turi 
surinkęs gana apščiai moks
lo faktų, kuriuos savo pa
skaitose studentams ir pub
likai vartoja, kad dabartinis 

. žemės gyventojų skaičius 
yra tik penkta dalis to, ką 
žemė gali išlaikyti.

Dabartiniu laiku 
mes gyvena 1,800 
žmonių — r 
du bilionai.
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Nepralaimčsit, Tik Re
težius, J Išlaimesit 
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ant že- 
milionu 
nepilnai 

O, sako prof.

Norvegijos Mainierių 
Konferencija Sąjungos Miestuose “Gręsia” Badas

Lindberghui Sunkiau Pasu 
rinkt Pačią, Negu Perlėkt 

Atlantiką Orlaivių

NELEIDŽIA ATVYKTI AMERIKON
SOVIETŲ BIZNIO ATSTOVAMS

du bilionai. O, sako prof. MASKVA. — Norvegijos 
Penck, gyventojų gali būti Mainierių Unija pasiūlė- So- 
8 bilionai.

Kitas vokiečiu prof. Alois ’ laikyti bendrą konferenciją 
Fischer nesiekia taip augs- sudarymui draugiškų ryšių 
tai, bet ir jis tiki, kad žemė tai’p abiejų šalių mainierių. 
lengvai galėtų i 
6,200 milionų. ;

v*-¥tfnok abu sutinka su!
mintimi, kad yra tūlos vie
tos, kur gyventojų pertiršta. 
Europa, pavyzdžiui, jau tu
ri 80-tą nuošimtį to, ko gali 
išpenėti. Kada skaičius pa
sieks 560 milionų, tada Eu
ropa jau daugiau iš savo že
mės negalės išpenėti.

Azija dabar turi 1,030 mi
lionų, o gali išpenėti nuo 
1.500 iki 1,700 milionų. Tai- 
gi, pilna tik 70-tu nuošim
čiu. Šiaurės Amerika, kur 
dabar gyvena 145 milionai 
žmonių, galėtų dar išpenėti 
800 milionų, sako Fischer, 
arba 1,100 milionų, sako 
Pen k. Pietų Amerikoje dar 
galėtų tilpti 1,200 milionų.

Afrika daugiausia galėtų 
naujų gyventoju priimti. Jo
je dabar yra; tik 140 milio
nų, o išpenėti galėtų 2,300, 
saįo Penck. Fischeris vie
nok tvirtina, kad neįstengtu 
daugiau užlaikyti kaip 1,560 
milionų. Australija su 91 
milionais gyventojų galėtų 
dar priglausti 450 milionų. 
Taigi Afrika užgyventa tik 
7-niais nuošimčiais to, kas 
galėtų gyventi..o Australija ’ 
tik dviem nuošimčiais.

vietų Sąjungos mainieriams

išpenėti B°vietų Sąjungos Mainierių govįeįų Sąjungos miestuose 
Unija sutiko bendrai laikyti i« • -

i konferenciją Oslo mieste,! •

WASHINGTON.— Kapi- ba už iždinius metus, užsi- 
talištinė spauda Amerikoj i 
ir Europoj, vaduodamosi vi
sokiais melagingais praneši
mais iš Rygos ir Helsing
fors, vėl pradėjo šaukti, būk

Vestris Oficierius Kal
tina Įgulos Narius

NEW YORK.— Kad su
versti visą kaltę ant įgulos 
narių, o save pateisinti, nu
skendusio laivo Vestris vy
riausias oficierius Johnson 
tyrinėtojų 
trečiadienį 
įgulos nariai neklausę jokių 
įsakymų. Jis sako, kad že
mesni oficieriai griežtai at
sisakė eiti pagelbėti valdyti 
valtis. Jis sakė, kad laivui 
skęstant įgulos nariai buvę 
sukilę ir visai nesiskaitę su 
jokiu viršininkų įsakymu.

BANKO PLĖŠIKAI PASI- 
s ‘ GRIEBĖ $29,091

klausinėjamas 
tvirtino, * kad

NEW YORK.— Neįvar
dintas Morrow draugas sa
ko, kad pagarsėjęs lakūnas 
Lindbergh negali nuspręsti, 
su kuria ambasadoriaus 
Morrow dukteria apsivesti.

Jie Vyko Tartis su Automobilių Išdirbystėmis del {steigi
mo Automobilių Dirbtuvių Sovietų Sąjungojbaigusius rugsėjo 30' d., bu

vo 20 nuošimčių didesnė, 
negu pirmeshiais ųietais, ir 
buvo 25 nuošimčiais dides
nė, negu 1913 metais.

“Visi tie melai yra tiksliai, 
sufabrikuotų kad pakenkti 
Sovietų kreditaihs užsieny.”

Antradienio laidoj “Prav
da,” Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos . organas 
Maskvoj, pasmerkė Sovietų 
priešų skleidžiamas mela
gingas žinias, būk Maskvoj 
ir kituose miestuose “stoka”

BERLYNAS.— Ketvirta
dienį Sovietų rateliuose pra-

Sakoma, jų .svarbiausias 
tikslas buvo, tai nuvykuš

. Morrow yra Wall Streeto ne§^a> kad Jungtinių Vaisti- 'Amerikon tartis su didelė-
,” badas, būk stoka 

nt • • - ~ • - %’’ i javų ir tt.i oivegijoj, sausio menesj. , Tuos melagingus paskalas 
užginčija Boris E. Skvirsky, 

ius Sovietų Sąjun
gos informacijų biuro 
Washingtone. Jis sako: 

“Toli būdama' nuo bankro
to kranto, Sovietų valstybė _______  . :
yra dabar daug tvirtesnėj ■ maisto, būk Komunistų Par- 
ekonominėj padėty, negu jiltijoj “gręsia7 skilimas, būk t ii * i__ I____• 1-’ ___ 11_____________________1 ’15

Grafas Zeppelinas Lėks direktori

į Šiaurinį PoUų
Sovietų Mokslininkai 

Gelbsti

LONDONAS. — Sutartis 
tapo padaryta tarp Dr. Hu
go Eckener ir Fridtjof Nan
sen, garsaus Norvegijos 
šiaurinio krašto tyrinėtojo, 
lėkimui į šiaurinį polių pa
garsėjusiu vokiečių dirižab
liu Graf Zeppelin, pasak čia 
gautų pranešimų.

Viršininkai iš Zeppelind 
išdirbystės ir Leningrado 
Mokslo Akademijos atstovai 
bendradarbiavo sudaryme i 
sutarties lėkimui į šiaurinį

buvo kada nors nuo karo l prasidėjęs valstiečių “sukili- 
pabaigos. Industrinė gamy-' mas.”

Gimimą Skaičius Mažėja 
Jungtinėse Valstijose

WASHINGTON. — 1927 
metais Jungtinėse Valstijo
se gyventojų buvo apie 119,- 
000,000, gi 1920 metais — 
105,700,000. Svarbus yra 
tas faktas, kad gimimų 
skaičius sumažėjo 3.3% bė-

polių. Sakoma, kad dirižab- tų.septynių metų, ir da
lis lėks į Ldningi'adą, paskui b.ar gimimU yjra 63,000 ma- 
į šiaurius į bazę, kur Sovie- žiau, negu buvo 1920 me- 
...... £ .1 . 4-.li e nanowont Vari mrvfln.tai įtaisys speciales pasto
ges pririšimui dirižablio, 
paskui lėks į Alaską.

Žaibo Greitumas
Stambus 'fizikos .mokslo

tais, nepaisant, kad gyven 
tojų dabar j yra , i 
daugiau, negu buvo tūohiet. 
^Matomai dabar yra daugiau 
aborcijų ir daugiau naudo
jama visokie gimdymo kon
trolės įtaisai.

i Sovietai Išgelbėjo Savo
Mokslininką Sibire

TAIŠET, Sibiras.— Profe
sorius Leonid Kulik, Sovie
tų mokslininkas, kuris, no
rėdamas apžiūrėti pasauly 
didžiausio meteoro vietą, 
vienas pasiliko Sibiro mišJ 
kuose, dabar tapo išgelbė
tas skubiosios gelbėjimo mi
sijos, kuri buvo pasiųsta jį 
jieškoti.

Kulik buvo

ambasadorius Meksikoj. Jis • valstybės departmentas 
turi dyi dukteris; viena dvi- a{sjsa^e išduoti vizas dviem 
dešimts penkių metų am- govį^tų Sąjungos biznio ko- 
ziaus o aptra^ jaunesne. mįsįjos atstovams, V. I. Os- 
Lindberghas nežinąs, ar su < sinski_Obelenskiui,

turi dvi dukteris; viena dvi- atsisake išduoti vizas dviem
žiaus, o aųtra

jaunesne, ar su senesne ap
sivesti.

. Argi jam būtų sunkiau 
pasirinkti pačią, negu per 
Atlantiką orlaiviu perlėkti?

J.F. Konvencija Reika- Augščiausios 
Jauja Tyrinėti Vestris ~

Nelaimę

New Orleans, La.— Čia

buvu
siam agrikultūros komisa
rui, kuris buvo galva Sovie
tų delegacijos Pasaulinėj 
Ekonomijos Konferencijoj 
Genevoj, ir V. I. Miešlauk, 
vice prezidentui Sovietų

i Ekonominės 
Tarybos. Jie čia atvyko 

I keliaudami į Jungtines Vai- į 
i stijas.

mis automobilių išdirtyyste- 
mis del įsteigimo automobi
lių dirbtuvių Sovietų Sąjun

ga
lių dirbtuvių bovietų Sąjį 
gojY Bet Amerikos valdi__
biznio reikalams jų neįsilei
džia.

Ossinski-Obelenskis ir 
Miešlauk sakė, kad jie nega- > 
Įėjo gauti vizų ir veikiausia 
tuoj aus grįš Maskvon.* Ma7 
noma, kad Scheinmann vie7 
nas keliaus į Jungtines VaL 

(stijas, kuomet pasveiks.
Sakoma, kad jų proponuo- 1 i'nmnc’ cii n ntnmrikli-New Orleans, La.— Cia. jįe rengėsi keliauti su A. jamos derybos su automobi- 

Amerikos Darbo Federaci-! Scheinmann, Sovietų valsty- lių išdirbėjais apėmė iki
jos konvencija priėmė Ame
rikos Tarptautinės Jūrinin
kų Unijos patiektą rezoliu
ciją, kurioj raginama Ame
rikos valdžia ištirti laivo 
Vestris nuskendimo priežas
tį ir paleistus gandus, kad 
laivo kapitonas nešaukė 
anksčiau pagelbos, idant ne
pasidarytų kompanijai nuo
stolių.

binio banko prezidentu, ku- $20,000,000 biznio, 
ris dabartiniu laiku serga 
Berlyne.

Taipgi jie būtų davę dide
lius- užsakymus Amerikoj.

Nauja Mainierių Unija Su
stabdė Algų Nukapojimą

—..... ..
PITTSBURGH, Pa.—Tre

čiadienį čia aplaikyta tele
grama nuo John W. Watt, 
Nacionalės Mainierių Uni-

Galima Padaryti Gumą iš 
Anglies, Bet Daug Kainuoja

ad gyven- Profesorius Kulik bu\w . ., , . . ,
12,000,00G^sda?-TStn^et^paT‘tijos, ■kūe-~p»Tayęįįnri'- QffMiriAnai’ ■,0? dahax.

-x, rj oin-adn* dirtiii meteorą *016180110 311611116113! yra Kentucky valstijoj, kad

^na°ZreVškętSSVžmoŽs Hooveris Nepriėmė Lotyniš
tol nieko lapie dalyką negali 
žinoti, kol jį neišmatuoja. 
Šiomis dienomis mokslinin
kams pavyko ta prasme 
“pažinti” rašytojų numylėtą 
posakį “Žaibo greitumu.”

Anglas prof. Boys per 26 
metus bandė išmatuoti žai
bo greitumą ir tik Ameriko
je jam pavyko.) Kartu jis 
išrišo ir klausimą, ar žaibas 
kilo iš debesų, ar iš žemės. 
Pasirodo, kad žaibas paky
la vienu sykiu ir iš žemės ir 
iš debesio, o abu ragai susi
jungia ore. Jokia žaibo da
lis netveria ilgiau* vienos 
septynių tūkstančių sekun
dos dalies.

kos Amerikos Kores-
, pondentu

BUENOS aTRES, Argen- 
tina.— Herbert Hooveris, 

Iišrinktas Jungtinių Valstijų 
prezidehtas, kuris dabar ke
liauja į Pietų Ameriką, ne
leido Lotyniškos Amerikos 
korespondentams keliauti

ri suradę % didįjį meteorą 
pereitą vasarą Jenisey pro
vincijoj, Sibire. Meteoras 
nukrito 1908 metais, sunai
kindamas didelį piiško. plo
tą. Pirma revoliucijos eks
pedicijoms nepavyko suras
ti, tą vietą, bet 1927 metais 
profesoriui Kulik pavyko ją 
užtikti,, o pereitą vasarą jis 
ją pilnai surado.

Visi jo ekspedicijos nariai 
susirgo škorbutu ir profeso-

Privertė Vadus Šaukt 
j Susirinkimą

su juo. Šitokį Hooverio pa- A1°ade^ija
1 m Yvą n A vn'nnfi n nn Inilrvnc^ Vsielgimą Argentinos laikraš

tis “EI Diario” vadina “pir
ma Hooverio klaida.”

' rius Kulik pasiuntė juos 
‘ namo rugpjūčio mėnesį. O 

pats pasiliko prie meteoro jį 
studijuoti. Kuomet jis ne
sugrįžo, Sovietų Mokslo 

suorganizavo 
ekspediciją jį ąurasti ir par
gabenti.

AMERIKOS STUDENTAI 
PAS MUSSOLINĮ

DAYTON, Ohio.— Trečia- --------
dienį dienos laike trys plėši- ROMA.—Grupė Amerikos 
kai užpuolė čia City Na- studentų iš trisdešimts dvie- 
tional banko Fifth Street jų valstijų trečiadienį apsi- 
skyrių ir pąsigriebė $29,091. 
Surišę paveikslų vielomis du 
banko darbininkus ir du 
kbstumerius pabėgo auto
mobiliu.

Hooveris žuvauja
Herbert Hooveris, nuplauk 

kęs kariniu laivu už Cape 
San Lucas, Meksikos, prie 
Čalifornijos jūrų užlajos, 
trečiadienį leidosi žuvauti,, 
sustabdžius laivą Maryland.

Anglijos Armija

ROMA.—Grupe Amerikos

Worcester ir Gardner 
R. Mizaros Prakalbos

Įvyks Sekantį Nedeldienį

vakarą, R. Mizarė, 
Gardner, Lietuvių 
Salėj, 205 Main St.

Sekantį nedeldienį, lapkri
čio 25 d., 3 vai. po pietų, 
Worcester, Mass., įvyks R. 
Mizaros prakalbos. Rengia 
ALDLD 11 kuopa.

Tą pačią dieną, 7:30 vai. 
kalbės 
Kliubo

lankė pąs Italijos diktatorių 
Mussolinį, -kuris juos pui
kiai priėmė, kad įkvėpti 
jiems fašistinę dvasią. Stu
dentai yra po vadovyste 
profesoriaus E. W. Smith iš 
Colgate Universiteto.

ŠIAULIŲ DARBININKIŲ 
BŪKLĖ

ŠIAULIAI.— Šiaulių mie
ste priskaitoma virš ,500 
darbininkių. Jų darbo sąly
gos be galo sunkios. Už 8- 
12 vai. darbo dieną/gauna 1 
litą 50 centų. Dar sunkesnė 
padėtis tarnaičių. Jos už 
savo katorginį, darbą tegau- 
ną į mėnesį 15 litų. Darbi
ninkėms reikia organizuotis 
į savo slaptas profsąjungas.

PAKLIUVO
’ YLAKIAI.-^ Nesenai po

licija stfsekė * iiepaprastus 
vagis. Pirmas Pocius ir In- 
driekų yisa šeima: 'vyras, 
žmona ir vyro motiną. Pas 
minėtus Indriekus rasta že- 
mėje ir pečiuose šukavo tų 
daiktų. Ištardžius paaiškė
jo, kad padaręs per 6-ius 
mėn. 22 vagystes.

Dvi iš minėtų vagysčių bu
vo jau nagrinėjamos Skuo
do nuovados taikos teisėjo. 
Pirmoj visi nubausti po še- 
šius mėn., o antroj po 9-ius 
mėn., išskyrus motiną.

1 Basra, Iraq.— Arabai su
kilę prieš Persijos valdžią 
Kubistan provincijoj. Persi
jos valdžios kareiviai ata
kuoja juos orlaiviais, ku
riuos^ matomai, suteikė An
glija.

Londonas. — Premjeras 
Baldwinas trečiadienį par
lamente kalbėdamas pareiš
kė, kad Anglija šiais metais 
turinti ginkluotų spėkų 
266,000 mažiau, negu turėjo 
1914 m. Aprobuojama, kad 
1914 metais ji turėjo 
po ginklu 940,000 vyrų. O 
šiais metais turinti tik 674,- 
000. • /

.Tačiaus imanoma, kad tai 
nėra pilna skaitlinė; mano
ma, kad daug daugiau vy
rų yra po ginklu.

Washington;— Senatorius 
Borah reikalauja, kad būtų 
sušaukta kongreso specialė 
sesija prie Hooverio admi
nistracijos apsvarstymui 
farmerių šelpimo klausimo. 
Sako, tas klausimas negali 
būt išrietąs reguliarėj kon
greso sesijoj, kuri prasidės 
gruodžio . 3 d., nes ji bus 
pertrumpa.\

Sydney, Australija.— Be
darbiai reikalauja pašalpos 
iš valdžios, c

PATERSON, N. J.—Asso
ciated Silk Workers Unijos 
nariai privertė savo deši
niuosius viršininkus šaukti 
narių susirinkimą, kuris 
įvyks sekantį šeštadienį po 
pietų. Viršininkai nenorėjo 
sutikti į su narių reikalavi
mu. Buvo paskelbę,^kad jie 
atšaukią susirinkimą.

Dešinieji unijos vadai dė
jo pastangas panaikinti 
streiko komitetą, nes jame 
susidarė kairiųjų didžiuma. 
Kairieji reikalavo, kad tuo 
klausimu pasisakytų visi 
unijos nariai bendram susi
rinkime. Dešinieji tam prie
šinosi, bet nariai pagalios 
juos privertė išpildyti jų 
reikalavimą.
Organizuos Neorganizuotus 

šilko Darbininkus
Nacionalė Tekstilės Dar

bininkų Unįja praneša, kad 
ji.j dės. pastangas Patersone 
organizuoti visus neo rgani- 
ęuotus šilko darbininkus. 
Daugelis didžiųjų dirbtuvių 
yra skebinės. Unija del to 
.šaukia neorganizuotų dar
bininkų susirinkimą šian
dien, Lietuvių svetainėj, 8 
vai. vakare.

keli tūkstančiai mainierių, 
po vadovybe naujos mainie
rių unijos, privertė kasyk
lų savininkus, atšaukti al
gų nukapojimą, ką buvo pa
skelbtas Kentucky anglies 
kasyklose.

Telegrama sako, kad dide
lis entuziazmas viešpatauja 
tarp mainierių ir kad mai- 
nieriai Kentucky kasyklose 
organizuojami į naujos Na- 
cionalės Mainierių Unijos 
lokalus.

Tautą Lygos Sekretorius
Vyks Lietuvon iš Lenkijos

VARŠAVA.—zTautų Ly
gos generalis sekretorius 
Sir Eric Drummond trečia
dienį atvyko aplankyti Len
kijos fašistinius valdininkus 
ir su jais pasikalbėti.

Jis čia taipgi pasakys ke
letą prakalbų viešai.

PITTSBURGH. — Dr. 
Fritz Hofmann 'iš Anglies 
Eksperimentinio Instituto 
Breslau, Vokietijoj, tręčia- 
.dieuLčią.tąrp tautinė j kon
ferencijoj svarstymui apie 
minkštos anglies produktus, 
Carnegie Technologijos In
stitute, nurodė, kaip jis pa
darė chemikinį gumą iš an
glies savo laboratorijose. 
Sako, kad tas gumas tiek 
pat geras, kaip ir iš augalų 
gautas gumas. Bet visa be
da, kad jis perbrangiai kai
nuoja — kilogramas (apie 
2į svarų) tokio gufno kai
nuoja 30 markių, kuomet 
marketinė gurno kaina nu
puolus dabar iki 1.40 mar
kės už kilogramą.

Dr. Hofmann pareiškė, 
kad Vokietijos mokslininkai 
visai neišsižadėję gaminimo 
gurno iš anglies komercine 
skale. - >

Bulgarijoj Neramumas

Viena, Austrija.—čih gau
ta pranešimas, kad make- 
doniečių vadas Iva Michai- 

Vėliaus jis vyks į Lietuvą lovas grasina maršuoti su 
pasitarti su Lietuvos fašisti- savo pasekėjais ant Bulgari- 
niais valdonais. jos sostinės Sofia.

Sakoma, kad jis slaptai Sofia mieste didelis suju- 
darbuojasi užmezgimui ry- dimas. Daug kariuomenes 
šių tarp Lietuvos ir Lenki- 
jos.

Muzikantų Streikas Bostone

jos sostines Sofia.

Atmokės už Vestris Nu
skendusius Money Orderius

Washington.— Pašto vir
šininkai praneša, kad pąštas 
atmokės “money orderius,” 
kurie žuvo puskendus lai
vui Vestris. Išduos naujus 
“money prderius.”

Taylorville, Ill.— Krisda
mas akmtfo užmušė mainie- 
rį Niek MarcOgiese, Peabo
dy kasykloj No. 7.

Boston.— Unijistai muzi
kantai sustreikavo Netoco 
Teatro korporacijos kruta
mu paveikslų teatruose. 
Muzikantai buvo prašalinti 
keturiuose teatruose, kur 
tapo įvesta kalbantieji ju- 
džiai su muzika. Streikas 
paliečia šešioliką teatrų.

Bombay, Indija. — Keli 
šimtai studentų Delhi mies
te paskelbė streiką, reikšda
mi simpatiją boikotui prieš 
Anglijos komisiją, kuri at
vyko tyrinėti, ant kiek gali
ma leisti Indijai “pačiai val
dytis.”

sukoncentruota.
Petrich miesto apielinfcėj, 

kur yra Michailovas su savo 
šalininkais įsigalėjęs, sako
ma, daug lavonų jo oponen
tų pakarta ant medžių šakų 
abiejose pusėse kelio, einan
čio į Petrich.

Michailovas nori per spė
ką paliuosuoti Makedoniją 
nuo Bulgarijos.

♦ I

Bedarbių Skaičius Didėja i 
Vokietijoj

Berlynas.—Bedarbių skai- 1
čius didėja Vokietijoj su 
pradžia rudens sezono. Ofi
cialiai skelbiama, kad su 3 
spalių 31 d. bedarbių buvo 
671,000, tai yra, 78,000 dau- | 
giau, negu buvo dviemis sa- į 
vaitėmis pirma to.
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V. Kapsukas

Naujos Lietuvos Fašistų Kovos Formos
padaryt sąjunga su fašistų Len
kija—tik masių protestų baimė 
ją nuo to kol kas sulaiko. Ji 
negali tuo žvilgsniu pilnai pa
sitikėt dargi savo .kariuomene, 
dargi visais fašistais karinin-

— ■ n

Lietuvos fašistų valdžiai jau 
, nebepakanka senųjų kovos for

mų savo viešpatavimui išlaikyti 
ir stiprinti: nebepakanka dar
bininkų ir valstiečių organiza
cijų pasmaugimo, visiško jų lai
svės panaikinimo, masinių arės- kais ir šauliais. Ir tarp jų yra ne 
tų, karo lauko teismų, šaudy- vienas griežtas priešininkas Lie- 
mų, nebepakanka karo meto, Įtuvos nepriklausomybės parda- 
seimo panaikyiimo, konstituci-' vimo Lenkijos imperialistams- 
jos pakeitimo, žiaurios; karo 1 grobikams. Tai verčia Lietuvos 
cenzūros įvedimo, nepakanka lašistų valdžią vilkinti jos par- 
šūkavimų, kad Lietuvos ekono-j davimą ir leisti dūmus į akis, 
minė padėtis esanti daug gėrės-!būk ji anaiptol nesutiksianti už- 
nė, negu pirm fašistinės per- mėgsti normalių^ santikiii su 
vartos, kad bedarbių Lietuvoj I Lenkija, kol nebūsiąs Lietuvai 
visiškai nesą, kad tik nenuora-i grąžintas Vilnius. Iš tikrųjų ji 
mų saujalė esanti nepatenkyta pinkliausia yra susirūpinusi tuo, 
tautįninkų-fašistų valdžia ir t.t.' kad kuodaugiausia išsiderėti 
Tais pasigyrimais nieks nebeti- sau už Lietuvos nepriklausomy- 
ki. ’ r ) -J ■“ ......................................

V- ‘ ” •
/ Lietuvos ekonominė padėtis 

aištlfti blogėja. Per šių metų | pas]<utinė Tautu Sąjungos 
6 mėnesius Lietuvos užsienio ;Tarybos sesija (rUgSejį) vėl 
prekyba turėjo 38 milionus litų Lydėjo Lenkijos ir Lietuvos gin- 
pasyvcfc t. y. už tiek mihonų h-|^0 rišimą, bet tai nereiškia, kad 

tas rišimas gali būti dabar pa
lankesnis Lietuvai: Tautų Są
junga, kurios pryšaky stovi

bes pardavimą imperialistinei 
Lenkijai ir kad geriau prirengt 
tam dirvą pačioje Lietuvoje.

APŽVALGA HDBIII CT11S IR nous

tų buvo į Lietuvą daugiau įvež- 
4 ta, negu išvežta. Tokio didelio 

prekybos balanso pasyvo dar 
j n^rik. buvę Lietuvoj. 1

B* miai sumažėjo ir Lietuvos ban-

Petnyčia, Lapkričio 23, 1928 jT'

j Tokia mintis labai yra to 14 
nuo teisybės, nes beveik kiek
vienas daiktas, kurs skęsta ne
giliose vietoje, tai ištikro skęs 
ir okeano gelmėje iki dugno. 
Išvedimas tam nėra sunkus. 
Nes vanduo yra beveik nesu- 
spaudžiamas, beveik nesutiršti
namas per spaudimą arba per 
spaudimas! pats savaime. Gi
liausioje vietoje ’okeano, kur yra 
32,088 
ka tik 
šimčio 
čiame 
oro spaudimu.

Vandens spaudimas yra žy
mus apačioje. Oro spaudimas 
yra penkiolika svarų į ketvir
tainį colį. O paties vandens 
spaudimasis gilyn didėja po 
penkiolika svarų ant ketvirtai-" 
nio colio per kožną dešimtį me
trų gilyn. Taigi ties 1,000 (3,- 
280 pėdų) metrų gilumu spau
dimas yra 1,500 starų ir ketvir
taini coli. i- i-

Giliausioje vandenyno vieto
je spaudimas vandens yra apie 
šešis ir pusę tono į kiekvieną 
ketvirtainį colį.

Jūrų Vandens Temperatūra
Po paviršį okeano vanduo

Ne visiems yrą žinopia van
denynų plotis ir gylis, tik ilgose 
kelionėse po vandenynus laiveFv ■«ura, „„=. «.<w tankiausiai šiltesnis, negu 
žmogui tenka- suprast vandenų. ... 1<s . -t-i 'Grafai, Kardai, Auksai — 

Katalikų Kongreso 
Papuoša.

Pereitą vasarą Sydney 
mieste, Australijoj, įvyko 
pasaulio katalikų kongre
sas/ kuriame dalyvavo ir 
kun. P. Bučys, atstovauda
mas Lietuvos katalikus. Pa
starasis dabar rašo savo įs
pūdžius, telpančius kunigų 
“Drauge”. Pasak jo, rugs. 
5 d. kongreso dalyviai su
ruošė gatvėje procesiją, ku
ri išrodė sekamai:

“Sydney’aus Arkivyskupas ... . _ _
ėjo su kapa, mitra ir pastora- niiami. Štai General Motors 
lu pirma kardinolo, apie kurį 
buvo palydovai: 
kardinolo 
kun. R. Riccioni,

su p a s a u 1 i e čių profeso
rium L. Chiaserotti, kuris dė
vėjo juodą senoviško pono uni
formą su žvilgančiu kardu. 
Paskui vienuolis kun. V. di 
Lorenzo su juodais kunigo rū
bais ir drauge prelatas M. 
Curran. Tuodu buvo kardi
nolo sekretoriai. Paskui juo
du ėjo du pasauliniai popie7 
žiaus šambelionai: grafas Ed- 

J wardas L. Hearn, amerikietis
K. of C. ir grafas Paulius di 
Mimbella. Juodu buvę su pil
nomis šv. Tėvo Dvaro,unifor
momis, su žvilgančiais aukso 
retežiais ant kaklų, su plačiais 
raudonais kaspinais per dešinį 
petį, su žėrinčiom žvaigždėm 
ant krūtinių, su kardais makš
tyse. Paskui juodu du šv. 
Tėvo artymieji pralotai Alber
tas Arborio Melia di Sant Elia 
ir augštesriis už jį Karolis 
Respighi. Augščiausias kar
dinolo palydovų asmuo buvo 
prelatas grafas Kamilis Cac- 
ria Dominioni. šalę jo buvo 
kardinolo apeigų vedėjas pre
latas Karolis Grosso. Paga
lios pasirodė - raudona; • ilga 
purpina dėvįs su cappa mag- 
na , kardinolas Bonaventure 
Ceretti. 

• • 1 Grafai, aukso retežiai, žė- j 
rinčios žvaigždės ant kniti- i 
nes puošė katalikų procesi-j 
ją. Iš kur tie auksai, 'tie1 
puošalai, tie visi turtai? Iš-1 
plėšė iš tamsių katalikų — Y.,—29 skait. ; 
darbo žmonių. Šimtai tūks- Z. 
tančių kunigų kiekvieną į Ohio 
dieną, baugindami nelaimiu- į 
gus biednus vargdenius pe
kla ir velniais, žeria iš jų 
kišenių \ paskutinius penus, 
už kurios įvairūs grafai ir 
pertekliuj gvėrinti dvasiški- 
jos vyriaūsybė ulįoja ir tu
ri geTus laikus. Tas “šven
tas pasakymas,” kad “grei
čiau dramblys perfys per 
adatos skylutę,' negu tur
čius įeis į dangaus karalys
tę,” yra paliekamas varg
dienėliams. Kardinolai, ar
kivyskupai ir kunigai jam 
nebetiki1, kaip kad jie nebe
tiki jokiai skelbiamai savo 
religijos dogmai.

dė laisvamanių ’ veidmainingu- 
mas. ’ Jiems nerūpi darbinin
kų reikalai, tik jiems rūpi 
kaip pratuštinus darbininkų 
kišenius.”
Tiesa, "kad “laisvamaniai,” 

remdami. republikonus, nei
gė darbininkų reikalus. Bet 
kuo geresnis p. Demokrato 
“Demokratų partijos kandi
datas katalikas”? ' Kuo ar
timesnis darbininkams p. 
Smithas už Hoovcrį—Smi- 
thas, kurį klerikalai piršo 
darbininkams ? Abu -kan-
didatai atstovavo kapitalis
tų interesus iy jų buvo re-

pirmiausiai 
jaunas kapelionas 

drauge

giliaus. Ties tropikais tempe
ratūra vandens paviršio gali 
būt 80 F. laipsnių ar daugiaus, 
o apačioje, dugne net 33 
laipsniai.

Challenger ekspedicija paduo
da skaitlines, kaip vanduo šil
tas bei šaltas įvairiuose gyliuo
se: 600 pėdų 61 laipsnis F.; 
1,200 pėdų 50 laipsnių; 3,000 
pėdų>40 laipsnių; 6,000 pejlų 36 
laipsniai ir pusė; 13,200. pėdų 
35 laipsniai F. Reiškia, laips
niškai juo gilyn, tuo vanduo 
darosi vėsesnis.

Abelnai jūrų vandenyje ran
dasi daug ištirpusios druskos, 
sykiu ir kitokių mineralų. ' 

. Kvortoje jūrų vandens yra 
zapie ketvirtadalis svaro drus
kos. • : i

Daugelis mano, kad jei laivas 
nuskęsta gilioje vandenyno vie
toje, tai nedasiekki dugno, bet 
plaukioja pasinėręs tam tikra
me gylyj.

plotis.
Pagal apskaitliavimus profe

soriaus Donald K. Tresslerio, 
vandenys abelnai yra apsėmę 
139,000,000 ketvirtainių mylių 
arba 70-tą nuošimtį žemės pa
viršio. 

JPakraščiuose sausžemių okea- 
nai-didjūriai tankiausia būna 
negilūs; toliaus nuo krantų taip' 
vadinamose “jungiamose daly
se” turi gylio apie 600 pėdų; 
ten yra dalys apsemtų sausže
mių “platformų,” ar, kaip yra 
vadinama, “lentynos” (shelves).

Gylyj 600 pėdų didjūrių dug
nas (asla) tankiausiai pradeda 
žymiai leistis žemyn.

Abelnas vidutinis didjūrių 
gylis .tūri apie 9714 pėdų. Bet 
yra žinoma penkios dešimtys 
septynios gilios vietos, vadina
mos slėniais didjūrio dugno ir 
tos vietos siekia giliaus, negu 
18,000 pėdų; 32 iš tų gilių vie
tų yra Pacifiko vandenyne, kurs 
yra giliausias iš visų.

Didžiausias ir giliausias yra 1T> ' I* jl 17 • • RT ° • • A •
Tuscarora gelme, kuri tęsiasi į.fO LlCtUVlSKUS MUliHS NailjOJO AnffiljOJ 
šiaurę ir pietus Pacifiko, į ry- 
tus nuo Japonijos.

Kalnas Everest Azijoj yra 
augščiausias kalnas ant žemės 
ir turi pusšeštos mylios augščio; 
bet jeigu būtų jis paskandintas 
toje vietoje, tai to kalno viršū
nė dar būtų po vandeniu dau
giaus, negu pusė mylios, apsem
ta. / \

Aldrich gelme randasi pietuo
se Pacifiko; keliose vietose ta 
gelmė turi daugiaus, negu 30,- 
000 pėdų.

Kol kas palyginamai dar ma
žai vandenynų dugno buvo iš- 
dunksnota, tai yra išmieruota 
su vėliausiai išrastu prietaisu, 
kuris angliškai vadinasi “sonic 
depth finder” arba “fathome
ter,” per kurį paleidžiama gar
sas į jūros dugną; o tas garsas, 
atsimušęs į dugrią, grįžta atgal,' 
kaipo aidas, virpindaihas ’to 
įpriėtaiso skambutį, iš k6 ir su
žino gylį toje vietoje, 'iri lai viii 
plaukiant, pilname jo gi’ėitume, 
tuom prietaisu gali išdunksnoti 
gelmę plaukiamos vietos. •( 

žinoma, kad ‘ garsas-balsas 
vandenyje keliauja beveik 4,800 
pėdų į sekundą; taigi, jeigu, Sa
kysim, dvi sekundos praeina, 
kol .garso aidas (skardas) su
grįžta iš dugno, tai parodo, kad 
toje 'vietoje gylis yra 4,800 pė
dų.

Po kiek metų *bus sutaisyta 
okeanografija, tai yra planai 
vandenynų dugno gelmių, su to 
instrumento mieravimui pagel- 
ba. Tokie planai bus daug reiš
kianti del plaukiojimo laivais, 
nes galės surast *tikrą poziciją 
bile laiku, kur plauks laivai.

Galutinai kol kas dar negali
ma apskaitliuot, kiek tikrai yra 
vandens . did j Oriuose, kol dar 
nesirandą tokio prirengto plano 
okeano dugno.

Mokslinčiai aprokuoja, kad 
įtalpa vandenynų abelnai yra 
tarp 300 ir 320 milionų kubiš- 
kų mylių, kuomet saųsžęmiu 
virš jūrų paviršiaus yra tik 
23,000,000 kubiškų mylių.

Jei' tą žemę .sulyginus, tai 
vanjeriynai galutinai apsemtų 
sausžemį apie 8,700 pėdų.

pėdos gylio, vanduo lie- 
keturis ir trečdalį nuo- 
sunkesnis, negu kad pa- 
parvirŠiuje, vien tik po

Ko. galva, Raško b, aukojo 
$50,000 agitacijai už Smi- 
thą; amunicijos išdirbėjas 
Du Pont — $50,000; Charles 
W. Clark, mainų kapitalis
tas, — $50,000. Virš ketu
ri miliųnai dolerių sudėta 
iš kapitalistų kišenių agita
cijai už p; Smithą. Tik tas 
vienas faktas atidengia 
Smitho “darbininkiškumą.” 
Juk kapitalistai darbininkų 
draugo nerėmė ir neberems.. 

Vienatinė partija, kuri gi
na darbininkų reikalus ir 
dalyvavo pereituose rinki
muose, buvo Amerikos Dar
bininkų (Komunistų) Parti
ja. Bet prieš ją kovojo, ją 
šmeižė ne tik p. Demokrato 
smerkiami “laisvamaniai,” 
ale ir klerikalai. Abie ji yra 
darbininkų priešai.

2-ros kuopos susirinkime. Be 
niekur nieko viena dvi draugės 
pradėjo ataką prieš kai kuriuos 
draugus. Ir tiem, pusiau asme
niniam ginčam, praleista nema
žai laiko. O kuomet iškilo 
klausimas ir buvo nutarta reng
ti “Laisvės” naudai koncertą, 
tai ruošimo komisijon apsiėmė 
tik vienas draugas, kuris visiš
kai nedalyvavo barniuose ir kh- 
rio rankos pilnos kitokio orga
nizacinio darbo. Tas parodo, 
kad tie ginčų kėlikai ir užpuldi
nėto jai nėra širdingi mūs judė
jimui. Jeigu tokiais būtų, tai 
stengtųsi įrodyti darbu, bet ne 
žodžiais’.

Be abejo, smarkiai kenkia 
mūs judėjimui mūnšainizmas. 
Tai chroninė liga. Tai didelė 
nelaimė vlscp plačioj Amerikoj. 
Daug, daug 
galima įtra

Kiek laiko atgal turėjau pro
gos pervažiuoti per tūlas Naujo
sios Anglijos lietuviškas koloni
jas. Išrodo daug kas lyg ir pa
sikeitė per tą laiką, kurį nesu 
buvęs Jungtinėse Valstijose ir 
pačioj Naujoj Anglijoj, žemiau 
paduosiu tik trumpus įspūdžius 
iš tų bent miestelių-miestų, ku
riuose teko būti ir pasipažinti 
(bent paviršiai) su esamaja pa
dėtimi. ’ i

BOSTON, Mass.— Kaip visa 
Naujoji Anglija, taip ir Bosto
nas, matomai^ kenčia ekonomi
nį krizį. Tas atsispindi iš visko. 

. Miestas nerodo to gyvumo sta
tyboj, kokį matai kituose. Ben
dra darbininkų padėtis, kiek te
ko patirti-, nepavydėtina ir ji 
vis prastėja. , Nemąžai . bedar-, 
bių. Iš pasikalbėjimų su real-* 
estątipinkais ir pačiais darbi
ninkais pasirodė, kad daugelis 
tų, kurie nesenai pirkosi na
mus, šiandien juos turi parduo
ti su nuostoliais1. Mat, nedir
bant, o jei ir dirbą su gerokai 
nukapotom algom, negalima iš
siverkti. Daugelis veiklesnių 
draugų iš Bostono išsinešdino 
kitur ir todėl patsai judėjimas 
nėra reikiamoj augštumoj.

Imant proporcionaliai, So. 
Bostone lietuviškų biznierių I 
yra bene daugiau, negu kurioj 
nors kitoj lietuviškoj kolonijoj 
Jungtinėse Valstijose. Vienas 
real-estatininkas, kitas mūnšai- 
nieris, tai vėl kokis nors vertei-1 
ga. Nemažai randasi ir pro- Ypačiai tas pasireiškė jų orga- 
fesionaių — ypačiai advokatų, hui išsikėlus į Chicagą. 
Kada tai, mat, biznieriai yra 
padarę šiek-tiek pinigo, tai ir 
šiuo tarpu nemažai dar vis mai
tinasi ta mintimi. Vienas mums 
artimai simpatizuojantis biznie
rius manvsakė, kad tokiam So. 
Bostone tūlų mūs draugų ėji
mas į biznius dikčiai kenkia pa-' 
čiam judėjimui, 
įėję uždirbtų daug, 
nieko. Nemažas jų 
pasilaiko.

Kai-kurie senesni 
jai/ ilgą laiką buvusieji Partijo
je ir tūli dar šiandien ten be
santi, * palikę kažin kokiais pe-

ijcim zy- Angliją ir Franci ja, aiškiai pa- 
t ’ laiko Lenkiją,-bet del paaštrė- 

jsvet!mų valiutų *(pinigų) ijusjų kjek santykių su Vokieti- 
|ja, matyt, nenori dabar daryt 
{didesnio spaudimo į Lietuvą ir 
tuo būdu paaštrint padėtį ry
tuose. Gal'būti, Lenkijos ir Lie
tuvos klausimo išrišimas atide
damas dabar net ligi pavasario 
arba ligi to laiko, ‘kada jau vi
siškai bus prirengtas karas 
prieš Sovietų Sąjungą. Ar šiaip 
ar taip, visiems aišku, kad Ang
lijos, Franci jos ir Lenkijos im
perialistai visa darys, kad ligi 
karo prieš Sovietų Sąjungą ap
sidirbus su Lietuva.

Visa tai ir verčia Lietuvos 
fašistų valdžią j ieškot naujų 
kovos formų, kad pasmaugus 
augantf nepasitenkinimą ja, iš
laikius valdžią savo rankose, ir 
sustiprinus ją, kad įvykdžius 
Lietuvos nepriklausomybės par
davimą Lenkijos imperialis
tams. Senųjų priemonių jau 
nebeištenka jai. Tam ir buvo 
sutverta slapta ginkluota fašis
tų organizacija vardu “Geleži
nis Vilkas7’ kuri greitu laiku 
spėjo pragarsėti ne tik Lietu
voj, o ir užsieny.

“Geležinio Vilko” 
Uždaviniai

Kas per viena toji “Geležinio 
Vilko” organizacija? “Fašistų 
Aidas” (128 Nr.) sako, kad tai 
esanti sporto organizacija, pasi
rinkusi sau karišką vidujinio 
tvarkymosi formą. Daugelis ją 
vadina tiesiai kariška organiza
cija. “Pasitikėjimas ir discipli
na “Geležinio Vilko” sporto są
jungoje stovi pirmoje, .vietoje. ” 
Užtat vietoj pirmininkų joje 
yra viršininkai, vietoj valdybos 
—štabai, vietoj rinkimų—skyri-

laiko Lenkiją, -bet del paaštrė-
| fondas. Fašistų valdžia, nore-, 

B dama Išlyginti susidariusį skir- - 
I tumą tarp išvežimo ir įvežimo,I 

parduoda užsienin mišką jau 
net 1929*ir 1930 m. kirtimo. Ir 
vis. tik balansas veikiausiai ne-

r ■ bus išlygintas, nes šiemet dau: 
gely Lietuvos vietų labai neuž- 
derėjo, tarp kita ko neužderėjo

I linai, ir nebebus daug kas iš
vežti užsienin, daug kur bloga

t

I taip pat ir su pašaru.
Iš atskirų Lietuvos vietų yra 

daug žinių, kad nuo užderėjimo 
skaudžiai %nukentėjo pe tik so
džiaus darbininkai *ir varguome- 
mė, bet ir .vidutiniai ūkininkai. 
Ir buožės daug mažiau ką turės 
parduot, bet jie atsilygins sau 
be galo augštomis kainomis. 
Vienok- tokių, kurie iš darbinin
kų ir vargingųjų valstiečių"ma- 

t šių skurdo ir bado sau turtus 
susikraus, bus nedaug. Sodiečių 
didele‘dauguma pakliūva be ga
lo sunkion padėtin. Darbinin
kams dąug kur dvarininkai ir 
buožės’ jau dabar numuša algą 
ir ordinariją, kai kur verčia tik 
Už pilvą dirbt arba išmeta gat
vėn. Bedarbių skaičius sodžiuj 
žymiai auga. /Augs jis ir mies- 

t te, nes .sodžius* del sunkių metų 
mažiau reikalaus pramonės ga- 

... minių, užtat ir tie patys nedide-* 
Ii Lietuvos fabrikai turės suma
žini savo, gamybą. O brangu
mas smarkiai auga ir slegia 
miesto ir 'sodžiaus darbininkus 
ir vis^ varguomenę.

. Fašistų valdžią, kaipo miesto 
. ir sodžiaus buržuazijos valdžia, 

‘negali ateit ir neateis į pagelbą 
darbininkams ir vargingesniems 
valstiečiams. Visa tai neišven
giamai turi iššaukti ir jau iš
šaukia d,ar 'didesnį klasių prieš
taravimų įpaaštrėjimą ir dar di
desnį darbo maęių nepasitenki- 

‘ nimą fašistų - valdžia ir visa 
viešpataujančia tvarka.

Antra, labai pasunkėjo taip 
jį pat ir tarptautinė Lietuvos pa

dėtis., Didžiosios imperialisti
nius valstybės (Anglija ir Fran- 

į cija) spirte spiria Lietuvą su- 
/sitaikyt su Lenkija ir sudaryt 
? bendrą frčntą prieš Sovietų Są- 
' jvmgą- Lietuvos fašistų valdžia 

puikiai nusimano, kad mažiukės 
Lietuvos “normalių” ekonofni- 

į nių ir politinių santykių užmez-j girnas su didžiulėj daug stiprės- i 
ne Lenkija—tai reiškia Lietuvos! 
<k#nomlnį ir politinį pavergimą j 

4 l^nkijai, faktinai Lietuvos ne- 
usomybės nustojimą. Ne-

ar

U

Vajos
■ ' < 'į ? ' I I ! ' i J >■

Tarp dvibjų musty vajininkiU' 
lenktynės eina visai rimtai. Kas 
gąlų gale ląimeą, suųbu pasaky
ti, ries abi ’ dirba labai gėriai. 
Tik bėda su likusiom vajinin- 
kėm. Jos pei’maždi 
pirmyn. Bet dar vis tikimės, 
jog pasitaisys.

Vajininkės stovi sekamai:
A. Andriulienėj Chicago, Ill., 

’gavo 32 skaitytojų.

stumiasi

Z. C. Mažeikiene, Cleveland, 
»,•—14 skait. '

J. Stigienė, Montello, Mass.,— 
6 skait.

S. Petkienė, Great Neck, N. 
Y.,—6 skait.

P. A. Deveikis, W. Frankfort, 
Ill.,—5 skait. '

Drg. L. E. šeralienė, Eliza
beth, N. J., prisiuntė tris skai
tytojus. / ;

Po du skaitytojus prisiuntė: 
A. Jakienė, Chicago, III., R. Bu
dies, Rockford, 111., O. Vikšrie- 
nė, Chicago, Ill.

Po vieną skaitytoją prisiun
tė: M. žvirblienė, Binghamton, 
N. Y., V. Vilkauskas, Nashua, 
N. II., F. Kulvinskiųtė, Wilkes 
Barre, Pa.'

įdarbininkų ne- 
į svetaines,į 

mūs parengimus, į aktyvį darbą 
tik ačiū tam nelemtam prohibi- 
cijos išdavui. Bostonas del to 
kenčia nemažiau.

. Iš didžiųjų trūkumų mūs ju
dėjime, man rodosi, sobostonie- 
čiai nepakankamai tampriai su
sirišę su tarptautiniu judėjimu: 
jaunimo auklėjimas apleistas; 
choras, permažas, nors jaunimo 
— dainininkų—galima būtų į- 

• traukti daugiau į aktyves cho- 
riečių eiles.’

Iš mūs j)riešų, tik klerikalai 
laikosi. Sandariečiai krinka.

Ir kad jie ten 
tai dar būt 
skaičius vos

Darbininkų “Draugai” ir 
mas, vietoj balsavimo—sprendi- Priešai 
mąi, vietoj nutarimų—-įsakymai, j

Ją dar aiškiau nušviečia A- 
merikos tautininkų-fašistų or
ganas “Vienybė” Nr. 46. Ji ra
šo, kad Lietuvos “Geležinis Vil
kas”—-tai tas pats, ką Am'eri-' 
koj “Ku-kluks-klanas, ” pagar
sėjęs savo užpuldinėjimais ant 
nepatinkamų viešpataujančioms 
klikoms žmonių, žudymai^ jų ir ’ 
kitais ^šlykščiais, 'purvinais dar
bais. “Geležinis > Vilkas ”—rašo 
“Vienybė” suorganizuota karo 
pagrindais. Viršininkai ten, 
skiriami, o organizacija suda
linta į pulkus, štabus ir t.t.

“Komunistas”
(Babaiyh seka)

Helsingfors, Finlandija-
> *1 T • • • « «■ <■ '

^ttriitt to, Lietuvos fašistų vaB Kjnlandijos prieplauką dar- 
'Angluos ir Francijęs im- i bimnkų streikas dar tebesi- 

klistų spiriama, jau 1927 tęsia. Jau pen)d mėnesiai 
m/gale pradėjo eiti kapituliaci- kaip streikas tęsiasi. Laivų 

keliu kas link Lenkijos. Fa-.savininkai mažai
"ils’ų Lietuvą dargi pasiryžusi'streiklaužių.

gauna

So. Bostono. rspitolninkų 
laikrašty (“^arbiriihkas” už 
lapkr. 16 d.) tūlas 'Dęmo-1 
kratas rašo l<oi^sjforidehci- - 
ją iš Worcester,iMass./įirį 
skundžiasi, l^adrgii|di'(

“Prieš rinkimus mūsų lais-' 
vieji irgi nesnaudė: Parsikvie
tė ten kokį Repųblikonų parti
jos kalbėtoją ir varft agitaciją 
kad visi balsuotu ųž republi
konus. Tai mat kaip mūsų 
laisvamani j a atjaučia darbi
ninkų padėtį. Mat, Demokra
tų 'partijos kandidatas katali
kas, tai mūsų laisvamaniams 
nepatiko, čia pasirodo kad 
laisvamaniai 
prieteliai, bet veidmainiai. Mat 

i pas laisvamanius bėra skirtu
mo. Praeiti rinkimai aiškiai 
parodė kaip laisvamaniai at
jaučia ' darbininkų u reikalus. 
Laisvamaniai visados rėkdavo 
būk katalikai eina su kapita

listais. Dabar aiškiai pasirodė

ne darbininkų

Nesmagu, kad mūsų brook- 
lynietę pralenkė chicagietė. Ne
jaugi jos ir užsileis? ^Irookly-. 
nietės, yaktuokitės. I Nebūtų 
gražu iki tiek daėjus pasiduoti.

Draugės 'Stįgieh^ įr Petkienė; 
stovi lygiomis, bet;; jųk taip nė-. 
galima pasilikti. .Viena arba 
putra turi pasistumti pirmyn-." 
•Kuįiį ? H U H J i

Na, o ką mano d. Mažeikienė, 
pasiduošit‘?. ‘ * ’ • 1? * ’(’r’;

Naujų narių gavime, tai det- 
Toitietės nusineš pirmą dovaną, 
nes /vargu kas jas pralenks. Bet 
kasgi laimės antrą do varią?

Kuopų stovis sekamas:
17 Detroit, Mich., 38 nares.
115 Roseland, Ill., 15 narių.
62 Shenandoah, Pa., 10 nkrių.
64 Great Neck, N. Y., 9 narį
43 Cicero,-Ill, 6. ; z
Šiomis dienomis'mūsų Paskai

tų Komisija pridavė dar vtoną 
paskaitą. Ji parąšyta d. Abeko 
apie Moterų Rolę Evoliuciniam 
Ūkyj ir Politikoj. Perskaityti 
ją užims apie arti valandą lai
ko. Kuopos norinčios gauti šįą 
paskaitą kreipkitės Centram

Prašant paskaitos pažymėkite, 
krida’ norite ’ja skaityti.

1 i 1

j ;’Drg. Karosienė šiuo tarpu 
darbuojasi Wilkes-Barre apie- 
lirikėj del tekstiliečių unijos. 
Mūsų’ Susivienijimo kuopos 
Wilkds Barre ir /Minersville 
apielinkėse' turi pasinaudoti ta 
proga ir rengti jai prakalbas. 
Ji taipgi gali daug pagelbti mū
sų ‘kuopom abelnoj organizaci
jos darbuotėj. Tų apielinkių 
draugės nepraleiskite šios pro* 
gos. •

mūs veikė- J

Kelei
viniai smunka. Vienas patikė
tinas žmogus man sakė, kad 
laike pastarųjų metų “Keleivio” 
prenumeratorių skaičius suma
žėjo ant' 1,500. Veikiausiai to 
pavojaus spiriami, “Keleivio" 
leidėjai paskutinį ofisą išnuo
mavo žydeliui pančiakas parda
vinėti. “Dabar ‘Keleivio’’ ad
ministracija ir redakcija,” juo
kėsi man vienas žmogus, “ran
dasi Jurgio Gegužio ‘kičinyj’.” 

Atsižiūrėjus į mūs priešų kri
timą’ jei pas mus eilės būtų $u5 
stiprintos ir Užartavotos akty
vu, daug daugiau ką galėtum

simistais, .skeptikais. Jiems vis-/ atsiekti.. .Pamąstykit, draugės 
„ > viskas perdaug ! ir draugai, apie tai serijoziškąi.

i R. Mizara.
kas negalima, ' 
imama, per dideliu darbu išro-,į 
do; Tasai < skepticizmas neretai 
atšaldo jaunesniuosius draugus- 
nuo aktyvumo ii’ ėmimosi už ko 
nors didesnio. J-ie pamiršta 
tai, jog šiandien, nežiūrint to 
fakto, kad pas mus randasi trū
kumų šen ir ten, mes vis tik 
daug aukščiau stovime net už 
mūs stipriausius priešus—kleri
kalus—kas liečia aktyvą Jr lai
mėjimus. Socialistai visiškai 
pasileido, sandariečiai — taip 
jau. Aktyviais pasilikome tik 
mes. Del to nereikia pulti pe- 
simizrnan, jei vienas arba kitas 
parengimas nepavyko, arba į 
prakalbas mažiau žmonių atsi
lankė. ‘ Darbas mūs judėjimui 
yra ne vienos dienos darbu, bet 
metų. /

Apverktinai kliudo darbui 
ir tar.psavinės peštynės, kurios 
keliamos be jokio pagrindo. Te
ko dalyvauti viename ALDLD.

juokai ne Juokai
Jis.—:Ar tu, brangioji, būsi 

man taip teisinga ir gera, kaip 
kad aš įsivaizdinu ?

Ji. —r Tas priguli, "kokį ge
rumą ir teisingumą tu įsivaiz
dini. I

I

ir Darbininkių

Jeskeviciutę, 
Centro Seki*.

■______________________

Draugės, jau tik savaitė beli
ko iki.pabaigai mūsų, vajaus. 
Kiekviena” užsibrėžkinĮe, riprs 
ant gąio, per šią savaitę, atsi
dėjusiai pasidarbuoti dęl “Dar
bininkių Balso 
Susivienijimo.

—MAre blogoj padėtyj.
—Kame priežastis?
—Ji negali nuvažiuoti 

miestą, nes neturi pančiaku, o 
pančiakų negali gaut? iki ne
nuvažiuos į miestą.

Surinko Vargo Vaikas. '

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE



Pittsburgho ir Apielinkės kokias būdas, įsakė tiems bė
giu 80 dienų nusiimti, nes jei
gu paskirtu laiku nen'usiifrisLietuviams

..... v->5-r

Puslapis Trečias

Pittsburgho ir Apielinkės Lie
tuviai Darbininkai, Tėmykite!

Kadangi draugas Mizara 
nesenai sugrįžo iš Argentinos 
iJ^dabartiniu laiku važinėja 
su prakalbom po visas lietu
vių kolonijas Amerikoj, tai ir> sokias lioterijas, visokius ratus 
Pittsburgho apielinkę aplan- ir

11 d. daugiau pinigų išviliojus iš tų, 
Mizara

12 d.
Pitts-

Panaikina Vieną Parką

Nuo miesto į rytpiečius, ne
labai toli, buvo didelis parkas, 
vadinamas River Park. šį 

i parką apie 28 metai atgal tu
la kompanija įsteigė. Kadan
gi jis buvo prie vandenio,'tai 
ten įtaisė visokius žaislus, vi-

įvairius biznius, kad tikj

tai viską sudraskys ir į upę 
sumes.

Dabar kai kurios moterėlės 
jau veža Į miestą savo rakan
dus ir indus ir bėdavoja, kad 
neteko tų vietų. Daugelis tu
ri didelių nuostolių.

Reikia pasakyti, kad .perei-

pradeda važinėti. Priešai. to
kių apsireiškimų nemato. Jie 
tik prie Ateities žiedo Drau
gijėlės jieško visokių prieka-į 
bių. Kapitalo Priešas.

NANTICOKE, PA.

kurie atsilanko į parką. Pa- 
galiaus, buvo labai daug pri
statyta taip vadinamų “šorų,” 
visokių stubelių ir krautuvėlių, 
kurias kompanija išrandavojo 
norintiems kokį nors biznį už
sidėti. Randavojo ir žemę sta
tytis stubeles arba kokias nors 
būdeles del biznio, bet žemės- 
niekam nepardavė. Daugelis 

Todėl Pittsburgho ir lietuvių buvd surandavoję že- 
1 darbiniu- rnę ir pasistatę stubeles ir

gruo- 
Pra- 

Priešfašistinė I

Sumažėjo Algos
Washington;—Algos med

vilnės darbininkų šiais me-: 
1 tais mažesnės, negu buvo j 
11926 metais. Vidutiniai 
I bininkams mokama 
metais 32.4 į valandą, 
metais vidutiniai buvo 
karna 32.8 i valanda.

dar-

1926 
m o- ■

Liettivaiti
. FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu Ir Nmnalia-1 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Rtudija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 3:39 ryte iki
S po pietį

Margarieta Valančius
Room 32 Weitzeneom Bid’s;.

PUBLIC 8QUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

CASTON ROPSEVICH

bu-
Kal-

A.L.D.L.D. 135 kuopa 
vo surengus prakalbas.

Mįzara. Apie jo 
rašyti nereikia, 

ri*es visi žino, kad jis puikus 
kalbėtojas. Kurie atsilankė į 
prakalbas, tie pilnai jo kalba 

v0 pasitenkino. Tik tiek keista, 
kad mažai į prakalbas lanko
si. Lietuviai darbininkai ne
kreipia atydos Į tai, kad da
bar visame pasaulyje verda 
klasių kova.

Buvo renkamos aukos. Au- 
Streikas | k°j° sekamai. A. Stakniūnas, 

jie r O. Mortuzienė, I. Beržanskis 
,, j ir J. Vitkunas po $1; K. Neva- 

valandas '^Diskas, J. Palauskas, M. Kru- 
: Komnn- tūlis, T.. Vaičiulis, J. Boselis, 

A. Bielskis, M. Nevašinskienė, 
R. Pauliukonienė, V. Miliaus- 
kas, D. Paulauskienė, R. Urbo
nienė ir J. Kareckas po 50c; 
smulkių $3. Viso $13.

Visiems aukotojams 
širdingą ačiū.

tais metais ir A. L. D. L. D. 25 bėjo drcr R 
'....- ""'y- nusipirkti kalbą daug

kuris pasitaikė pigiai
kuopa norėjo ten 

I“šorą, 
įgauti, visai arti parko ir rei
kalavo tik trijų šimtų dolerių, 
žinoma, tas “šoras” reikalavo 
nemažai taisymo. Jeigu kuo
pa būtų nusipirkus, tai dabar 
turėtų didelių nuostolių.

General Gubernator.

mus. sustreikavo gelto-

kys gruodžio mėnesį, 
gruodžio kalbės drg. 
Soho dalyj, Pittsburghe; 
gruodžio North Side 
burgh; 13 d. gruodžio 
Kensington, Pa.; 14 d. 
džio McKees Rocks, Pa. 
kalbas rengia
Taryba ir L. D. S. A/VII Ra
jonas. r- ' 
apielinkės lietuviai darbiniu- mę jr 
kai nepraleiskite, nes draugas |šiaip būdeles del biznio ir va- 
Mizara yra išgyvenęs Argen-|saros laiku darė gerą biznį, 
tin'oj apie melus laiko ir p]aJ Mat privažiavimas labai ge- 
v.j. . A iras, tai daugelis liuosu laiku

susipažino su ten gyve-|jr ne(įėldieniais važiuodavo į 
nančių lietuvių darbininkų pa-įta parka ir tcn laika p^aleis- 

Mizara davo, o sykiu ir savo centus, 
šalies 
'kiek- Kompanija 
darbi-

dėtinji. Taipgi drg. 
išaiškins ir apie šios’ 
darbininkų padėti, kas 
vienam darbininkui ir 
ninkei Įdomu išgirsti.

L.D.S.A. VII Rajono Org.
A. K. Sliekienė.

Pas 
nųjų taxi šoferiai, 
prasidėjo' 7 d. lapkričio, 
reikalauja pakelti algas ir su-j 
trumpinti darbo 1— 
Streikuoja apie '300. Kompa
nija atsisako su jais tartis ir 
bando jų vietas užpildyti 
streiklaužiais. Pirmą streiko 
dieną garadžiai buvo policija 
apstatyti. Streiką veda A. D. 
F. unija ir reikia tikėtis, kad 
ji streiką parduos, nes jau da
bar paskelbė, kad streiko 
klausimą turės išrišti arbitra- 
cijos teismas, kuris susidės iš 
valdžios, kompanijos ir dar-

Bet mes ge-t

Bet štai, General Electric 
, ųuperka visą tą 

j vietą, kuri ten dabar statys 
dirbtuvę. Todėl viską griau- 

’ na. O kurie turėjo pasiran- 
!davoję žemę ir ant jos pasi-' bininkų atstovų. Bet mes ge-t 
statę nuosavas stubukes arba Irai žinome, kad tokie teismai 

. visuomet palaiko darbdavių, o
• ne darbininkų, pusę. Taip ga-

’31 Ii ir dabar atsitikti.
Tarpe streikierių ir streik-“LAISVES” KONCERTAS

Sekmadienį, Gruodžio (December) 9,1928DIDŽIOJOJE ARCADIA HALL
Halsey St. ir Saratoga Ave., arti Broadway, Brooklyn, N. Y. 

Pradžia 3 vai. po pietų

j laužiu jau įvyko susirėmimų, j 
Lapkričio 9 d. streikieriai 

pasiėmė iš kompanijos pasku
tinę algą ir neatplėšę konver-' 
tus nusinešė į unijos raštinę 
parodyti, kiek kuris algos ga
vo, 
net 

Iną, bet didžiausia savaitine al
ga 
šia—$12.36

Kai kurių buvo išdirbta 
po 16 ir 18 valandų i die-

buvo, tai $23.48. mažiau-

tariu

J. Kareckas.

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

Patarimai Vyrams Apie
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie
Lyties Dalykus Kaina $2

Lapkričio 12 d. vietos pa-‘ 
triotai apvaikščiojo karo per
tai kos dieną. Pirmiausiai niar-i 

j savo karo veteranai., Paskui' 
! keliose vietose sakė prakal
bas? žiopso,tojų buvo daug.

Lietuviškas 'Skaptukas.

Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdiltos. 
Dabar perkantiems 
dovanų kėlės jdomiii
Reikalavimus adresuoki! taip

J. BARKUS (A) 
Box 129, G. P. O.,
New York, Nf Y. .

pridedame 
knygutes.

yra didelis

Karlash, Bassas 
Dabar jis dainuoja Phila* 

delphijos operoje.
Rusų pasauliniai atsižymėjusių dainininkų grupė 
ir naujas įvykis lietuvių scenoje. Tai tikras operetiškas ka-
valkas, kokio iki šiol dar jokia lietuvių draugija negalėjo 
dilyti mūsų publikai. Galime pasidžiaugti, kad dienraščio 
“Laisvės” bendrovė ir dailės atžvilgiu kasitiet duoda dau
giau, parodo daug ko prakilnaus.

GRUPĘ SUDARYS ŠJE ASMENYS:
1. Dainininkė GUSEVA, lyriškai-dramatiška sopraho; gerai 

žinoma Rusijos operos artistė.
2. Dainininkė SMITT, lyriškas soprano, koncertinė artistė, pa- 

• garsėjusi Amerikoj rusų kolonijoj. 
SAVINA, mezzo-soprano, buvusioji artistė “Chauve 

ris,” kuri dabartiniu laiku pasekmingai dainuoja ir 
Philadelphijos operoj. *

. VASILEVSKI, pirmasai tenoras, visą laiką dainavęs 
šiame Katedriniame Kvartete.

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

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

nininkas, kompozitorius, premjeras Baljevo teatro 
“Chauve Souris” (“šikšnosparnio”).

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

> AIDO ir LYROS CHORAI, vadovaujant V. ŽUKUI, bench- 
rai dainuos Internacionalą ir kitas dainas.

Mūsų mylimi .ir gerbiami dainininkai Menkeliūniūtė- 
Januškięnė, Stankūnas ir česnavičiūtė savo talentais prisidės 
prie turtingumo programos.

Oktetas Ufa ant Kojy '

3

5

Sou- 
lošia

gar-

Phi-

Kasdien jie laiko pamokas ir rengiasi padaryti surprizą 
“L.” koncerte. Jų mokytojas Žukas džiaugiasi progresu.

I ’

Kviečiame draugus iš kitų miestų kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti į šį koncertą, nes ne visuose miestuose turite pro
ga išgirsti, ką girdėsite “Laisvės” koncerte.
rb koncertui šokiai, griežiant Prof. Retikevičiaus Orkestrai

t Tuojau Apsirūpinkite Su Tikietais
Atsiminkite, kad sėdynes numeriuotos. Išanksto nusipirkę li- 

kietus, kada ateisite savo vietas rasite tuščias

WWWWWWWWWWWWWWW-W

Žt gyvuoja Ateities žiedo 
ų Draugijėlė, bet ji kai 
ms fašistams stačiai kau

las gerklėje. Ir jeigu jie ga
lėtų, tai tuojaus ją sunaikin
tų. Pavyzdžiui, veik kiekvie-’ 
name Salės Budavojimo Bend
rovės direktorių susirinkime 
atsiranda tokių, kurie pakelia 
klausimą, kad iškraustyti iš 
namo vaikų mokyklėlę. Jie 
aiškina, kad susirinkę vaikai 
kelia didelį lermą, apielinkės 
gyventojai protestuoją; vaikai 
viską daužą, gadiną ir tt. To
dėl jie ir reikalauja, kad vai
kų draugijėlė būtų iš namo iš
kraustyta.

Svarbiausia jie nekenčia 
draugijėlės todėl, kad vaiku
čiai lavinasi darbininkiškoj 
dvasioj. Apie kaimynų pro
testus niekas nieko negirdėjo.

Antras dalykas, tai šią vai
kų draugijėlę užlaiko ir kon
troliuoja darbininkiškos drau
gijos. Kada įvyksta vaikų

I pamokos, visuomet randasi ko-' 
! misija, kuri prižiūri vaikučius.
Bet, daleiskime, jeigu jau ir 
pasitaikytų, kad vaikai, pri
klausanti prie draugijėlės, ką 
nors sugadintų, tai komisija 

• bei draugijos už tai atsakytų, 
j Vienok iki šiol nieko panašaus 
nebuvo.

Lai tie draugijėlės priešai 
ateina, kuomet būna pamokos 
ir pažiūri, ar ištikro jos na
riai kelia lermą? Atėję jie 
persitikrins,- kad nieko pana
šaus nėra. Teisybė, kad vai
kai laiko pamokas, tai apačioj 
susirenka pašalinių vaikų ir 
pradeda lermą kelti; bet 
čia mes negalime už juos atsa
kyti, nes nieko bendro neturi
me su jais. Gal kas nors juos 
tyčia siunčia lermą kelti, kad 
paskui visą bėdą suvertus ant 
A. ž. Vaikų Draugijėlės.

Dar daugiau. Tie A. ž. 
Vaikų Draugijėlės priešai pe- 
mato, kaip visuomet prisiren
ka vaikų ir ten pradeda di- 
džiausį lermą kelti. Atsiran
da net tokių mergaičių, kurios, 
prisirišę prie kojų ratukus, už
lipa ant viršaus ir svetainėj,

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk G0 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių ■ vertes tūkstančio i 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk, 
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bilė 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, j 
pleiskanų, .šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugražins 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
mu^ “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii- « 
gai kelią ir. suteikia žmogui rafmumą. I

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų | 
žolių ir knygų katalogą. ; 1
mūsų žolių pardavinėtojai --------
miestuose.

M. ZUKA1T1S
' 25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Tel., Stagg 5043
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NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: 
1218 So. 101 h St., Camden, N. J.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek- 
mhp 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. Z! IMS
110 EAST 16lh ST., N.Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Patarnauju visiems be skirtumo 
i ir tolumas nedaro del 

’ jiičiiię.-, nrvii vuinO. Mano ofisas at- 
į daras dieną ir naktį. 
| lieku gerai. P -1 '* 
? mane,
■ 

F 

n

Reikalingi i i 5 jai visuose | l-sitikunmų
J « manęs skirtumo

SKAITYKIT IR PLATIN
KKT “LAISVE”

Darbą at-!
. Reikale kreipkitės-pas į 

o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street »
'Brooklyn, N. Y.

Bali Pkon»: Poplar 7545ADOLFAS F. STANKUS
1023 MT VERNON ST

<i

SRABORW8 S i
■ i5r ■

BALZA M. UOTO JAS
• i • ; I

PHILADELPHIA P* & GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

amiFOR
Living Room Suite — Bed Room Suite ■
Dining Room Suite-— Kitchen Suite ■

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir t.1
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* Puslapis Ketvirtas

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkas J. ALEKSIS, Sekretorius

15 Union Square. New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn. N. X.
IQ. BACHES, Iždininku, Box I5S, Union Co., Union, N. J.

A.L.D.L.D. II APSKRIČIO 
KUOPŲ SEKRETORIAMS

A. L. D. L. D. II Apskričio 
konferencijoj nutarta, kad vi
sos kuopos, priklausančios 
prie H "Apskričio, privalo iki 
naujų metų išpildyti sekamas 
blankas ir užsimpkėti į apskri
tį už 1928 metus.

Blankos išsiuntinėtos visų 
kuopų sekretoriams. Kurių 
kuopų sekretoriai negavote ši
tų blankų, kreipkitės prie ap
skričio sekretoriaus.

1. Kiek kuopa pereitais 
tais narių turėjo ir kiek 
dabar?

2. Ar užsimokėjote į 
skritį ir už kiek nąrių?

3. Ar per agitacijos mėnesį 
surengėte prakalbas ir kiek 
gavote narių ?

4. Ar pardavinėjote litera-

turą ir už kiek pardavėte per 
metus?

5. Ar daug per šiuos metus 
surengėte prakalbų ir kitokių 
pramogų ?

6. Ar daug'surinkote aukų, 
kiek iš iždo aukojote ir ko
kiems tikslams?

7. Kiek per šiuos metus 
rėjo kuopa susirinkimų?

8. Ar dalyvavote “Laisves” 
vajuje ir kiek gavote skaity
tojų ?

Kuopų valdybos, nelaukda
mos susirinkimų, privalo į ši
tuos klausimus atsakyti ir ap
skričio 
sekamu
čius, 46 Ten Eyck St., Brook-

tu-

me
tu ri

ap-

K. S. Lietuvaite.

BOSTONO IR AP1EL1NKĖS
SKYRIUS

SO. BOSTON, MASS.

ir 
ir Jo

Choras 
Choru

jo, Bostęno apiėlinkėj gyve
nančio, privalumas ne tik pa
čiam atsilankyti į šį operos 
perstatymą, bet ir kitus para
ginti. Laisvietis.

CLEVELANDO ŽINIOS

sekretoriui sugrąžinti 
antrašu: A. Matulevi-

Taipgi 
už šiuos 
simoketi.

privalo ir mokesčius 
metus į apskritį už-

A. Matulevičius

Į Lietuvius Darbininkus 
Darbininkes Bostono 

Apielinkes! 
t

So. Bostono Laisves 
su Norwoodo L. L. R
rengia didelę ir gražią operą 
“‘Bailus Daktaras.” Įvyks sų- 
batoj, lapkričio 24 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, So. Boston, Mass. 
Vien tik kaipo liaudies pui
kios operos vertėtų atsilankyti 
pamatyti, o kiekvienas bus pa
sitenkinęs taja opera. Bet 
dar reikia priminti, kad mi
nėti chorai yra darbininkiški 
chorai, visuomet tarnaujanti 
ir puošianti tik darbininkiškų 
organizacijų parengimus, ir 
neimdami jokio sau atlygini
mo. Todėl mes, kaipo susi
pratę “Laisvės” skaitytojai, 
turime skaitlingai atsilankyti 
ir tuomi paremsime darbinin
kiškos dailės chorus. Tai

Žieminiam Sezonui Atsidarius 
x Spalių 27 d. Lyra statė vei
kalą “Iš Meiles.” Publikos, 
buvo kupina Lietuvių Svetai
nė. Pelno Lyros Chorui liko 
gražaus. Būtų lyriečiai dar 
daugiau pelno pasidarę, jei 
būtų panorėję. Kaip ir kokiu 
būdų—pažvelgkite į Darbinin
kių Susivienijimo 24 kuopą, 
ten gausite atsakymą. Reikia 
padirbėt daugiau ir sumanin- 
giau, o pelną galima padvigu
binti.

9 d. lapkričio A. L. D. L. D. 
22 kuopa turėjo surengus 11 
metų paminėjimui Lietuvos ir 
Sovietų Respublikos prakal
bas. Kalbėjo drg. A. Bimba. 
Drg. A. Bimba pasakė žingei- 
džiausią prakalbą, kokią 

j clevelandiėčiai yra girdėję.

11 ,d. lapkričio L. D. S. A. 
24 kuopa' ,statė veikalą ‘.‘Dvi 
Seserys.” Perstatymas nusise
kė gerai. Lošėjai, sulig savo 
išgalės, atliko savo K užduotis 
neprasčiausiai.

Protarpiais, laike 
permainų, drg. Z. C. 
kienė kalbėjo moterų 
įlinkių klausimu ir apie agita
cijos mėnesio svarbą. Taipgi 
jaunas vaikas, Giliukas, pade
klamavo Internacionalą. Jo 
deklamacija publikai labai pa
tiko.

Darbininkių Susivienijimo 
24 kuopa pasidarė gražaus 
pelno' nuo šio parengimo—į 
$150. Publikos ant perstaty
mo buvo pilna svetainė. Gi 
ant šokių jaunimo’čiela galybė 
prisirinko.

Beje, buvo net ,iš. Pitts
burgh, Pa., būrys draugų ir 
draugių ■ atvažiavę, po vado
vyste drg. Urbono. Pamatę iš 
“Laisvės” pagarsinimą apie 
veikalą1 “Dvi Seserys/'’ pitts- 
burghiečiąi atūžė pažiūrėti 
clevelandiečių- darbininkių 
moterų parengimo. Kartu ke
liolika buvo ir akronječių šia

scenos
Mažel

ei ar bi-

kuopa, priima pusiau nupigin
tų įstojimu. x

Taipgi turiu pranešti, kad 
S. L. A. 192 kuopa rengia ba
lių ant 28 d. lapkričio, A. P. 
L. A. 9 kuopos svetainėj, 1126 
—3rd Avė. Bus geri muzi
kantai.

Fin. Sekr. C. Stashinsky.

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.
4

Pėtnyčia, Lapkričio 23,

i

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. TacilauskaBę 
užlaikytojas Restorano po num.
Grand St., Brooklyn, N. Y. ‘‘GERAI
PATAIKOT PADARYT CIGARU&W 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik . | 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai 
nes už penkių blokų nuo mano biznio. 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau /
ima ant syk. VISI supratlyvi vyiW.. / 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa- ’ 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai - 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszd,?
187 Oak Street,b 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę“ ! 
kas mėnesis po' 
kelioliką Šimtu 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. LouiU 
(Mo.) A. Lepo-* 

John Naujokas nis, 2759 Arsenai* 
St., nuolatos parsitraukia savo kos-“ 
tumieriams John’s Cigarų,'ir be jų f ’ 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S.? 
Rcikauskas, 214 Schuylkill Avenue,/ 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan-' 
čiais parsitraukia ir pasekmingai; 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi' dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikbje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras. /įK.

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

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarą Dirbėjai 
267 Division Avepue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezan- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gėjų 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 50 centų. O 15- 
ceniinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame. 
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

me parengime. _
. Clevelandietės ) moterys or
ganizuojasi, kad akroniečiams 
atsilyginti. Sako, ant “Thanks
giving Day” visas didžiulis bū
rys clevelandiečių nuūš į. Ak-

treciam rankos nutrauktos, o dejavimas,! žmonių buvo virš 300__pil-
PilIJTI V A 1 rSMAMr’C IZADI? 0 kaip tik pamato ką nors viduj, tai tas na Lietuvių Svetainė.L1 VILI Al Zluviwu IvA Iw ! šauksmas ir visko reikalavimas;, vienas tojui kalbant tyla viešpatavo 

-rrir-r. . per -viSą jQ prakalbą. Jojo j
kiekvieną pasakytą žodį klau- roną. 
sytojai dėjosi širdin. Tai bu
vo vaizdingos prakalbos;
Skaitlinėmis, braižiniais įrodė laukia tai drg. R^ Mizaros su 
tų dviejų šalių progresą. Iš I prakalbomis.
šios prakalbos daugybė, gavo | cleyelandiečiai 
gerą lekciją ir daug patyrimo' susiinteresavo.
apie darbininkų padarytą žy- gimė daugelis klausė^ ar tikrai 
mų progresą visose šalies ūkio 
šakose. Kartu nurodė, kaip 
Lietuvoje to viso nesimato,

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir *
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS

Kalbe
tas ir visko reikalavimas;, 

įprašo vandens, nes esą visa diena neprisi
šaukia, kad kas paduotų stiklą; kitas pra
šo valgyt, trečias, kad laišką jo giminėm 
parašytum, ketvirtas rėkia: “užmuškit, 
pribaikit, nebepakeliu kančių!” “Ak! ne
laimingas svietelis. Kada jis atpras nuo 
kanibalizmo ir išmoks tinkamai įvertint 
žmogaus gyvastį,” galvą linguodamas, 
kalbėjo senukas, pieną nunešęs ir sugrįžęs 
iš kazermių.

“Tėveli, rytoj kai nueisi, tai pasakyk, 
kad mano vaikui negana penkių uncijų pie
no; jie turi leist mum pasilikt dešimtį un
cijų. Matai, kokie kytri: paliko po karvę 
tom šeimynom, ką turi mažų kūdikių, o 
dabar atima visą pieną,” rugojo jaunoji 
motina.

Nors tvarkos nebuvo ir maistą mažai 
kas tegamino, vienok atėjus rudeniui pa
jausta, kad bado rykštė šiek tiek sušvelnė
jo. Žmones ’desperatiškai skverbėsi prie 
žemės įsėjimo ir augalų sodinimo iš pava-- 
sario, f 1

Visas Clevelandas dabar
Tuom tarpu atėjo iš užukluonės senu

kas S., vienoj rankoj nešinas “bukietą” 
baltukų dobilėlių, o kitoj pluoštą gražių, 
truputį mažais pūkeliais žibančių, baltojo 
gluosnio šakų. “Ve, štai jau pradeda žy
dėt, tai bus gerai,” daiindams svečiams po 
žiupsnį dobilų ir po šakutę gluosnio, kalbė
jo senukas. “Man pilvuką nuo dobilų skau
da,” atsiliepė anūkė. t

Kas gi dabar ten atžybčioja? Visi su
žiuro į nuo vieškelio ateinantį keliuku 
Žmogų.

“Svečiai” visi išėjo, žoles valgydami, c 
tas atėjo. “Te, Sinkevičiau; tavo sūnūs 
muzikantas, tai galės pasinaudot, čia labai 
geras daiktas.” “O kiek tu nori už tą kler- 
netą?” paklausė S. “Kiek aš noriu pini
gų? Tik tu duok man bulvę ar duonos' 
trupinį; mačiaū dar turi karvę, gal ištek/ 
tum pieno laš i: aš mirštu badu. Pinigų 
jis manęs klausė už klernetą! Štai, pinigų 
čielas pundas, dvylika tūkstančių rublių: 
imk tu juos visus už bulvę—gelbėk mane 
gyvastį!... Ve, auksinis, su brangakmeniu 
žiedas ant rankos; imk ir tą, tik duok mar 
valgyt. Mieste turiu puikius mūrinius na
mus, imk ir juos, man jų jau nereikia; ma- 
no visas kūnas dreba, akys temsta; čia ma
no kelio galas; aš mirštu, aš toliau jau nie
kur nenueisiu,” pusbalsiai maldavo mieste 
“turtus” palikęs ponas.

“Ne auksai, ne deimantai yra tikrasis 
žmogaus turtas, bet duona. Ne miestų 
blizganti bokštai ir puikūs mūrai yra mais
to šaltinis, bet žemė,” kalbėjo senukas.

“Tai jau ir po šermenų. Jos vainikai, 
jos vestuvės, jos visas gyvenimo židinys, 
ilsisi po žemele. Mamyte, mes dar nei ne
žinojom, kad Sakatauskų Marytė jau pati 
trečia palindo po žemele, kaipo bado auka. 
Jos du jaunesni broliukai pirmiau pasimi
rė. O tėvas ir motina kaip išėjo ubagaut, 
tai apie juos nei jokios žinios nėra. Tur 
būt, valgyt negavo ir numirė kur. nors. Gi 
šita, velionė vargšė, tai žmonės sakė, kad 
'dar nežydėjusių bulvių virkščioms maiti- 

numirė,” pasakojo Ago- 
A arėjus.

Dukrele, pasakysiu ir aš tau vėl ką 
naujo: prūsas atnešė ir įteikė raštišką pa
tvarkymą, kad metų ir pusės kūdikiui ne- 
-valia daugiau pieno palikt, kaip tik penkias 
uncijas į dieną. O kad juos ir paibelis kur 

^įuos svietėdžius!” rūgojo Agota, bučiuoda
ma savo kūdikio išblyškusius veidelius 
“Turim karvę, o srebiam juodą putrą, 
pridėjo motina. r ,

Visose Vilkaviškio kazermėse r*, šali
mais,—Čielos eiles šėtrų; tai karo ligoni
nės. Jose radosi vokiečių ir rusų kare su
žeistų. Mat, rusai iš karto, kaip tik karei 
vius išvarė karan, tai kazermes pavertė j 

ligonbučius. O nuo prūsų bėgdami, sužeis
tuosius paliko ligoninėse.

"Tai šiandien ir kazermčse išėjo naujas 
įsakymas; išlipinta popieros ir sargyba 
pastatyta, kad nei vienas valstietis, pieną 
ligoniams atnešdamas, ’ neįžengtų į ligoni
nę, bet paliktų pieną už durų, tik su save 
parašu,‘kad tai jis atnešė.

Prūsų kareivių viršininkai, tur būt, da- 
slprotėjo, jog negerai y ra. visiems rodyt jy 

; kultūros darbus, ' Ai,ai, ai, kokie baisūs 
-dalykai ten matosi. Žmogus pašiurpsti n 
'jautiesi,. būk, gyvenimas nevertas... Vie-J . frYrt frVl ' * I 1/ V’ O 'K Ji I 1 f l n P t \ I z- 4- fi ! r. Z .Y l- A*

nosi, iki ištino m 
ta, iš laidotuvių p 

w ■

Gerai, kad 
jau išanksto 
Moterų'p aren-

drg. Mizara bus Clevelande 
16 d. gruodžio. Taip, turiu 
pasakyti, kad jis bus, bet, 

kas daroma Tarybų Rusijoj, greičiausia, 17 d. Clevelande, 
o 16 d. Akrone.Lietuvoje kruvinieji fašistai 

baliavoja, o darbo žmonės, 
vargdieniai, iš visų pusių 
skriaudžiami ir neturį kam pa
siskųsti.

Beje, pradžioje kalbėjo drg. 
Z. C. Mažeikiene moterų dar
bininkių klausimu. Jos kalba 
taipgi paliko gerą įspūdį ant 
klausytojų.

Po prakalbų Lyros Choras

16 d. Akrone.
Darbietis.

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

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

' KAINA $1.25c

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

kas-
Bilę

sy

sario, tai; no-rs kareivija daugelyje Vietų ū solistai J. Krasnickas su A. 
viską sunaikino, kaip ir paprastai, vienok, Valatkiūte davė trumpą kon- 
anot tos pasakos, namų vagį neišsaugosi. certlpę programa. Taipgi bu- 
Tie pnsigraibe daržovių ir, ką tik buvo ga- j šizmu . Lietuvoje ir surinkta-

certinę programą. Taipgi bu-

ima džiovint, prisidžiovįno, prisislepė ir, 
žiemai atėjus, turėjo kuom palaikyt savo 
gyvastį. > į ‘ ’

Senukas užbaigė art dirvą; iškinkė ir 
parsivedė namo šyvutę. “Su kuom tu ten, 
kokiu navatnu, šnekėjai?” paklausė senu
tė. “Tai tau jis navatnas, kad, kaip lapė 
uodegą, velka pusmaišį bulvių, iki kulnų 
nutįsusį. Tai mandrasis Šimkovičius, ži
nai, tas, ką laikė didžiausią materijų krau
tuvę. Aš gražiai atsimenu, kaip trys me
tai atgal mudu ginčijomės už darbą. Jis 
sakė, kad žemę dirbą tik kvaili žmonės, 
žiūrėk į mane: aš sau švarūs, diktas, turiu į 
brangius namus, turiu bankoje .pinigų ir 
ponąuju, o tu, žemę kaisdamas,, tai pur
vuose ir numirsi. Na, o dabar žiūrėk, kas 
atsitiko: jis purvinesnis už mane ir sudžiū
vęs, it skeletonas. Aš jam sakau: na, kaip 
tu čia dabar tas bulves neši? Tik nešk,

$29.10.

NEW KENSINGTON, PA
A. P. L. A. 9 kuopos nariai 

būtinai turite ateiti į metinį 
susirinkimą, kuris įvyks 2 d. 
gruodžio. Kurie nebus meti
niame susirinkime, tie ' bus 
baudžiami pagal konstituciją.

Metiniame susirii’iki'rhe bust 
renkama nauja 9 kuopos val
dyba. 1929 inetams1 ’ii’ taipgi; 
bus 1 nominuota centro valdy
ba sekantiems dvejiems me-: 
tams. Nepamirškite atsivesti, 
nauju narių, nes dabar mūsų

_________
MbRINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENE
M

332 WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

' Tel.: South Boston 1662-1373

REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO ' 

SO. BOSTONE
Nepaprastai gera proga įsigyt ge

rą kampini namą bizniui. Kam
pinis namas, krahtuve ir du kam
bariai prie krautuves. Dviem šei
mynom viršuj krautuves po 4 
kambarius. Namas visai naujai 
pertaisytas. Kaina............. $6,500

DORCHESTER
Trijų šeimynų mediniai namai su 

visais įtaisymais. Kaina $10,500.

INSURANCE

PRIEINAMIAUSIĄ .PROGA 
KIEKVIENAM

Inšiūrinu ir ant išmokesčio 
(tik Mass, valstijoj) Automobgius, 
Forničius, Namus, j Stiklus, Sveika
tą, Gyvastį ir t. pv

Parūpinu pinigus delei morgičių 
ant, namų ir farmų Bostone ir jo 
apielinkėse.

Trijų šeimynų medinis namas, 4- 
4-4 kambupai, gesas, elektra, 

skalbynes, piazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos, apie 20 arba 25 akerių 
žemes, kur yra arba galima laikyt 
karves. '
Geras bižkio kampas City Point.

šešių šeimynų mūriniai . namai, 
bekerne ir krautuve. Ląbai geroj 
kaip bizniui taifp ir gyvenimui vie
toj. Kaina $25,000. Sutiktų mai- 
nyt ant neblogo dviejų šeimynų 
namo. >•

, ___________ _____ ___ ...............................................i.... . ..... ............ ....

Vienos šeimynos šešių kambarių 
namas: elektra, ,maudyne, šiltas 

vanduo. Įnešti reikia tik $400. 
Kaina $2,400. Lengvos išlygos.

Jeigu turite pinigiĮ, kuriuos galė
tumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų’ arba antrų 
morgiči^į, pran'eškite man.

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

'Parduodu Anglis ir Malkas. AN
GLIS ŠI UOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no.

So. Bostdnc, • grosernė ir bučeme. 
Biznis senai išdirbtas, daro įei- 

gų nuo $700<iki $800 į savaitę. 
Kreipkitės tuojau; . ■

i NORTH WOBURN, 'MASS.
Uevynių' kambarių mėdini^ namas,' 

tjk 10 < metų- senumo, galima 
vartoti vienai arba dvfęm šei
mynom; sū visais įtaisymais, iš
skiriant šiluipą; ir 4,000 pėdų že
mės, vištininkai ir t.’ p. Kaina 
$4,500. i ' Įnešti reikia apie $800. 
Lengvos išlygoy. , j

Tūrių 'daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
čio, kurių čia negalima suminėti.

Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
PER .TELEFONĄ.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

Jau išėjo iš spaudos naujas mėnesinis žurnalas 
“TARPININKAS” /

Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real Estate Apdrauda, 
. , Mortgičius ir kitus Nejudinamo Turto reikalus. Pilnas įdomių ir 

įvairių pasiskaitymų. Reikalaukite tuojaus mano ofise; iš toliau 
siųskite 5 centus krasos ženklu persiuntimui.

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
M. BALCHUNAS. Talanhonc ISM

LU. Via VICIK7CVX Vfcio MIA1VV.O

kaip žmogus; užrišk kitą galą maišo, per
dalyk bulves pusiau ir persikabink per pe
tį. ,“Oi, kad mum rabinas nevelina taip 
nešt, nes jūsų Kristus kryžių panašiai ne
šė,” atsakė tasai senas juokdarys.

8 Už dienos kitos, tai yra, kaip tik paju
to miesto gyventojai, kad kaihie jau gali 
gaut bulvių kaip nors, tai pradėjo eit i? 
bulves nešt lie .tik darbo “skruzdės”, bet ir 
tie ponai ir ponios, kurie savo amžį darbo 
buvo nedirbę ir bulvių jžėškot nėję. Da
bar nešė į kaimus drabužius, įrankius, puo
dus ir viską, už ką tik tikėjosi išgauti iš 
valstiečių ką nors valgomo.

Išgąstis ir Pasekmės
“Tai, Baroniene, tu sakai, kad pas ta

ve tikras ‘lazarietąs’, bet žiūrėk, kas čia 
darosi. Aš jau nieko nei neveikiu, tik 
plauju, raišioju žaizdas, kurios jau antri 
metai kankina mano vyrą, mano sūnų ir 
mano brolį,” guodėsi A. Šneiderienė.

“iBenediktėli, daržo bijūne, argi ir tu 
bijojai? klausinėjo Baronienė. “Tetyt”, 
šypsodamasis vaikinas pradėjo, “kaip man 
blauzdos buvo nutirpę, kuomet jie mane 
užrištom akimi vedė sušaudyt, ,taip dabąr 
tų blauzdų mėsos puvimu užifntosHi; negy
ja. Viena votis jau,-jau, rodos, ..baigiasi, 
jau ir užgijo,, tai tik žiūrėk, geltoni spųo- 
giukai' išpylė,...tik didyn, kiauryn, ir štubj. 
yėlA riaūjds/žaizdos.”, į

(£) augiau >bus)^arn'akys iššutintos, kitam nosis nuplėšta'/
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A ■ | Tiff I 3 1 Praktikos pamokos išardyt, šutai-Automobiliu mokykla *»<>»iT * T apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas $oferio-Meęhaniko, 
kdr vedą lietuvių ir /anglų kalboj 
gerai žiųomas ir per 16 metų /pri
tyręs . instruktorius L. TIKNEVI- 
ČJUS.- Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vaje. Nėd. nuo 11 r. iki 1 v.
S NEW AUTp ; SCHOOL

■1

/•.V’ i ‘' • •.



Čion gi būtinai reikė

JUOZAS KAVALIAUSKAS

AKRON, OHIO 1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA

TELEFONAI

MARCY BATHS

Argentina

82-86 MARCY AVENUE
G. KAMINSKAS

Ješniškis

PATERSON, N. J

152 FERRY ST NEWARK, N. JCor. Adams St

TURKIŠKA
HARMONYkad

Mass

pirmu
ekvie

ĮŽANGA: 50c, 75c ir $1.00

Chicago, r UI

MmmI

P1TTSBURGHAS 
IR APIEL1NKE

Miestas
Miestas

kad 
prie

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliais ir 
U t ar įlinkais

newar- 
kuopos 

ruošiasi

Telephone, Stagg 8326
9745

Oregon 5136
Main 9669

pirties kaina nupiginta iki CfJIlhj

Naujoviškiausia
MOTERIMS

„ Panedeliais 
Dieną ir naktį 

Utarnįnkais 
iki 12 valandai nakties

VAIKAI 
įleidžiami ‘ utarninkais

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

šį visoms vietinėms lietuvių 
draugijoms ir sudėti savą ka
pitalą, nes svetainė būtinai vi
soms draugijoms reikalinga.

jau galutinai užbaig
ta, pripildyta įvairiais 
gražiais tavorais del vyrų, 
moterų ir vaikų. Trum
pai sakant pas mus galite 
gauti gatavų drabužių rr 
visokių audeklų, kada tik 
pareikalausite.

ką, nereikia jum mėtyt pinigų 
\ muzikališkus instru- 

avyzdžiui: 
korneto

Antrojo Rajono metinė kon
ferencija įvyks nedėlioj, 16 d. 
gruodžio, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėj, 376 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Prasidės 11 vai. .prieš pie
tus.

LIETUVIS GRABORIUS
IK BALZAMUOTO JAS

rusų irgi bus gerų daly 
Programa prasidės 2:3( 

vakare; svetainė—W. C. 
Raymond St.

gaila, kad del “Lais- 
“Vilnies” vajaus, dar- 
tik dvi ypatosi Yra

Mūsų patarn avimas 
greitas ir malonus kiek
vienam? Užeikite ir per
sitikrinkite, jog kas atigš- 
čiau pasakyta, viskas yra 
tiesa.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts., So. Boston

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Su bato mis 
Nedėliomis

dieną ir naktį

Labai 
vės” ir 
buojasi 
tokių draugų, kurie galėtų pa 
si darbuoti ir ghuti skaitytojų 
bet nežinia kodėl jie nesidar 
buoja.

Papedefiais nuc 12-to$ 
valandos dieną per visą 

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

z nakties

Turiu už garbę praneš
ti visiems lietuviams, kad 
mūšų

DEPARTMENTŲ 
KRAUTUVĖ

Į L. D. S. A. 38 kuopa nese
nai turėjo surengusi vakarėlį 
ir buvo scenoje perstatyta ga
na juokinga komedija “Neti
kėtai.” Tačiaus labai gaila, 
kad mūsų scenos mylėtojai ne
sistengė tinkamiaus prasila
vinti, ypatingai meiliškose sce
nose. Išrodė, lyg tai šaltų 
vandeniu perpilti meilinasi 
vienas prie 'kito, kur turi pa
rodyt gyvą, karštą meilę, na
tūraliai, o ne dirbtinai ranko
mis mosikuojant.

Savo laiku jau rašiau “Lais
vėje, kad Pittsburgh© miesto 
politikieriai susipešė delei ne-

Rengia Laisvės Choras bendrai su Norwood© L.L.R.Chord.
Lošimą atliks L.L.R, Choras,vadovaujant d. Edw.J. Sugar.

ĮVYKS SUBATOJE

Lapkričio 24 d, November, 1928 1

Trys gariniai kambariai dėlei išsijiSrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oriugas miegojimui kambarys; 
taip pat REŠTORANAŠ su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Ii
' *' Telefonai: Pulaski 1090

Atžagareiviai jau pradeda 
rengtis prię metinio Laisvės 
Draugijos susirinkimo. Vieną 
susirinkimą nepribūvo sekreto
rius, tai įpiršo P. J. ir dar pra- 
šęsi, kad jį paliktų iki kito 
susirinkimo, kad galėtų na
riams išsiuntinėti pakvietimus 
į susirinkimą, tik, žinoma, sa
votiškais išrokavimais.

Nesenai užbaigęs, medicinos 
mokslą, kuris dabar prakti
kuoja miesto ligoninėje, Dr. J. 
Yonikas, lapkričio 13 d. laikė 
prakalbą sveikatos klausimu. 
Tačiaus gaila, kad mūsų lie
tuviai mažai domės kreipia į 
tai, kas stovi pirmoj vietoje 
sveikata bei ligų priežastys ir 
kaii] galima nuo daugelio ligų 
apsisaugoti, ką Dr. Yonikas 
aiškiai nurodė, labai apgailes
taudamas, kad mažai susifin-

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei____ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėki! “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Caile Montes .de Oca 146,

Šilkų audėjų streikas, kiek 
rodosi, eina prie galutino su
mišimo. Nors daugeliu dirbtu
vių šiaip taip susitaikė, ta- 
čiaus visgi tokis “susitaiky
mas” nei kiek nėra užtikrin
tas ilgesniam laikui, kadangi 
darbininkai sugrįžo be pripa
žinimo unijos. Unija tik lau
ke, tačiaus dirbtuyėje neturi 
jokios galios, jokios reikšmės.

Daugelis audėjų dar stovi 
kovos lauke, nes bosai nesutin
ka pakelti mokestį ir nenori 
pripažinti 8 valandų darbo 
diena.

Paskutinėmis dienomis įvy
ko Associated Silk Workers 
Unijoj skandalas, kadangi at
vyko keli agitatoriai iš Nation
al Textile Unijos tikslu, 
A. S. W. Uniją prijungti 
National Textile Unijos 
pasekmingesnio veikimo, 
suoTganizuoti ne tik audėjus, 
bet visus šilkų darbininkus į 
vieną uniją. Tačiaus Associ
ated Silk Workers Unijos va
dams tas- nepatinka ir griežtai 
išėjo prieš National Textile 
Unijk, nepaisydami nei toy 
kad daugybė šilkų .audėjų uni- 
jistų ’ pritaria tekstiliečiams, 
ypatingai visi progresyviai 
darbinipkai unijustai, nežiūrint 
kokios tautos? jie yra.Račiaus, 
pasekmės to viso nesusipratę 
mo, nesusitaikymo? privedė, net 
prie kruvinų muštynių,'- kas į- 
vyko lapkričio 13 dieną unijos 
narių susirinkime, Turn Hall.

Būtų labai gerai, ?kad visa

Koncertas, kurį rengia A. 
L. D. L. D. ir L. D. S. A. kuo
pos sykiu su rusais, įvyks 29 
d. lapkričio, Padekavones Die
noj. Programa bus labai tur
tinga. Nuo lietuvių dalyvaus 
žymūs solistai A. Valatkiūtč, 
A. Gailiūnas ir J. Krasnickas; 
nuo 
vių. 
vai. 
772

riaus išrinktas komitetas, nes 
tai komiteto pareiga tą atlik-

...............

Visos kuopos pasirūpinkite 
išrinkti kuo daugiau delega
čių. .

Taipgi savo susirinkimuose 
apkalbėkite rajono ir abelnus 
reikalus ir padarykit gerų su
manymu del konferencijos.

L. D. S. A. II Rajono Sekr., 
V. Taraškienč.

5 Watson St., Lowell, Mass.

rodos, mano 
širdys kartu 

Na, tai atspėjau lip- 
tugštyn, mąsčiau sau. 
svetainę, ant pagrin

dų. “Lapkus” gųpiiją; kerta 
lazda į statą ii' šdūki*a: Ty
lėk! Girdi? Kuontet aš kal
bu, reikalauju, kad manęs 
klausytų, rėgis aš čia esu šei
mininkas.” < ;

Pastebėjęs mane nutilo ir, 
pagrūmojęs lazda tarė: Aha, 
išdavei mūsų slaptybę? Ge
rai, dabar rašyk, kiek tik tau 
patinka, nes jau nuskynėme 
“Lapkų” lošti 9 d. gruodžio, 
šioje pačioje svetainėje.” Tai
gi, dabar ir raginu visus reng
tis prie 9 d. gruodžio.

Išdykęs Vaikas.

pasidalinimo graftu. Pešty
nės atsidūrė net teisme,'dau
gybė žmonių įvelta į graftą. 
Tai vis paprasti žmoneliai, 
mažosios žuvys. O kaip su 
didžiosiomis “fišėmis?” čia 
jau kitas klausimas. Ponas 
miesto majoras ir ponas alder- 
manas J. J. Varona, kurie pir
miausia susikibo ir geriausiai 
žino visą šmugelio biznį, teis
mo nebuvo nei tyrinėjami. O 
šaukia, rėkia, j ieško kaltinin
kų kažin kur. Et, tokia jau 
mat buržuazinė “teisybė”: 
jeigu turčius ir kažin ką pa- 

i darys, jis vis tiek bus teisus 
ir geras.

Atgauna Advokato Teises
1920 metais Suvienytų Val

stijų teismas pašaukė į Wash- 
ingtoną pasiteisinimui pagar
sėjusį anarchistiškąi-pacifistą 
Jacob Margolis, advokatą, kas 
link jo išsireiškimo esant prie
šingumo karams. žinoma, 
Margolis ir Washingtone pa
reiškė, kad jis yra priešingas 
karams. Tuomet S. V. teis
mas atėmė jam advokato tei
ses. Pereitais motais Margo-.' 
lis padavė prašymą grąžinti- 
jam advokatūros teises, prisi-j 
pažindamas daręs pirmiaus 
klaidą. 13 d. lapkričio, šių me
tų, Pittsburgh© miesto teisėjų 
taryba (tur būt su S. V. teis
mo žinia), suteikė Margeliui 
teisę vėl advokatauti.

Vėl Užtikau “Lapkų” 
Praktikuojant

Aną vakarą einu pro L. M. 
D. namą, žiūriu, svetainėj ma
tosi prieblandi šviesa. Tik 
dink mintis man į galvą: ki
bą čia “Lapkaus” aktoriai 
p ra k ti k u o j asi ? Į ė j a u vidų n, 
palipau laiptais ir klausau; 
Girdėtis vyriškas balsas: “Jau
čiu prie savo šono kitą savo 
esybės dalį, be kurios, rodos 
nebegalėčiau apsieiti, nebepa- 
taikyčiau gyventi.” Jį pasekė 
tryškus'moters balsas: “O aš 
jaučiuosi savyje daugiau drą-

r stiprumo 
nėję dvi, 

plaka? 
damas 
įėjus

Kiek tenka girdėti iš ligo
ninės atbalsių, tai mūsų jau
nas daktaras Yonikas turi pu
sėtiną gabumą medicinos sri
tyje. Ir keletui lietuvių jau 
yra pasitarnavęs sveikatos rei
kaluose. Pijus.

L. U. N. Kliubas nutarė ir 
išrinko komisiją, kad surasti 
sklypelį žemės ar tam tinka
mą namą del įsigijimo nuosa
vos svetainės. Tai pagirtinas 
kliubiečių Tarimas siekti prie 
tokio kultūriško tikslo! Ta
čiaus, tai, rodosi, yra perdi- 
delis dartftis vieniems kliubie- 
čiams turint ižde $6,000 ka- j

Puikiausias Pasirinki
mas Kaldrų ir Blanketų 
daugelio skirtingų rūšių.

Lapkričio 10 
kalbos; kalbėjo 
ba, • “Laisvės” 
Prakalbų tema: 
vienuolika metų 
Sovietų Rusijos 
Drg. A. Bimba labai vaizdžiai, 
su pagelba tam tikrų, piešinių, 
nurodė, kaip per tą laiką aug- 
štai pakilo So v. Rusija ekono
miniai ir kultūriniai, ir kaip 
žemai stovi Lietuva ekonomi
niai ir kultūriniai. . ,

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui ir politiniams ka
liniams. Aukojo sekamai:
A. Kai ris, A. Bartinka, K. 
Jurgeliūnas, B. A. Bielickienė,
B. Kisielienė, K. Pakasius ir 
N.N. po-$l; A. Baklienė, A. 
Alšauskas, O. Brazienė, J. 
Brazas, P. Kasiulevičius, M. 
Bulevičius, N. Vaitkevičius, S. 
Levulis, A. Papeika, S. Moc
kus, M. Kisielius ir J. Alens- 
kas po 50c. Viso su smulkio
mis surinkta $18.05.

Visiems aukotojam 
tarti širdingą ačiū.

AUTO SCHOOL K .
PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”
.Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių- 
išdirbinių karus į trumpų laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų,' 
taipgi ir moteriškių klases. „
PERSITIKRINKITE, ĄR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

Tos Rūšies Įstaiga Brookline 
VYRAMS

A. L. D. L. D. 84 kuopa sa
vo susirinkime nutarė gyveni 
man vykinti gana svarbių, vi
suomenei naudingų ir nešan
čių apšvietą parengimų. Nu
tarta turėti kartą arba du kar
tu mėnesyje paskaitas, pre- 
lekcijas ar tai diskusijas, pc 
kuopos susirinkimui.

Gruodžio 1 d. bus perstaty
ta puikus sceniškas veikalas, 
ką yra apsiėmę atlikti drau
gai scenos mylėtojai 
kiečiai. Taipgi 84 
draugai ir draugės 
trumpoje ateityje■ scenoje per
statyti, rodosi, “Audra Gied
roje.” Tai yra gana juokinga 
komedija.

Taipgi, kuopos iniciatyva 
pavyko suorganizuoti progre
syvių jaunuolių lietuvių cho
relį ir jau pradeda lavintis. 
Tai pagirtinas ir prakilnus 
mūsų jaunimui užsiėmimas!

PYTRAi Laike bedarb&LA1RH. Nup 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vaL
M. TEITELBAUM, Manadžeris '

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ajtidarė naujausio* 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šuliniu vandeniu 
ii* mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

x LAPUOTOS IŠSIPĖRJMUI VANTOS VELTUI

• . OPERA “BAILUS DAKTARAS” bus statoma pirmu 
sykiu So. Bostone, todėl rengėjai kviečia kaip vietinius,’ 
taip ir iš apielinkės lietuvius, atsilankyti ir pamatyti šią 
nepaprastai gražią operą, kurioj vaizduoja ispanų gyve
nimą, meilę ir jų papročius; be to dar ši opera yra labai 
komiška, pilna juokų ir žavėsiančios muzikos, o L. L. R. 
Choras yra prisirengęs atlikti tą operą šimtą nuošimčių 
gerai. Todėl visi matykime tą liaudies mylimą operą. '•

Kviečia So. Boston’o Laisvės Choras 
ir Liet. L. R. Choras.

— St. Ir Avė.
State--------—
Stata.—_

PUIKIAU® IR GERIAUSIS MUZIKALIS 
LAIKRODIS

SO. BOSTON, MASS.

OPERA “BAILUS DAKTARAS 
r • ..

So. Boston’o Scenoj

Gruodžio 16 d. čia kalbės 
drg.. R. Mizara. V

PASAULYJE
Stebėtinai grąjijantis Laikrodis ir 

tas yra naujausias laikrodžiams iš
radimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutas, kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai, gra1- 
Žiai apdirbtas ir ^laikys visam am
žiui. Jeigu mylite girdėti gražią 

^muzil 
už visokius 
mentus, pavyzdžiui: piano, fonogra
fo, smuiko, korneto ir tam pana
šių. Jums tereik tik pasukt raktą 
viršuj to laikrodžio ir jis grajins 
gražiai dairias ir melodijas, kurios 
palinksmins jus ir jūsų draugus. 
Jis grajina 15 minutų su vienu už
vedimu ir kiekvieną sykį užvedus 
grajina skirtingai; melodijas. Laik
rodis aprūpintas mechanizmu, kad 
muzikos voliukai persimaino patys. 
Tai dideles vertės laikrodis, nes 
šalia laikrodžio turi dar ir muziką. 
Tokį laikrodį reikėtų turėti ‘ ‘ 
name name. Ir jūs to laikrodžio 
niekur negalite gauti, kaip tik pas 
mus. Tikra kaina to laikrodžio 
$18.00. Kiekvienas, kuris iškirps 
šį apgarsinimą ir prisius muhis už- 

. sakymą, gaus šį laikrodį už
Mes neprašome pinigų išanksto, tik 
parašyk savo vardą ir adresą aiš- 
kiaNir ijdėk $2.00 depozito, o kitą 
užmokėsi, kaip tą laikrodį atveš 

r jums ' į namus. Kiekvienas, kuris,! 
k prisius $8.75 išanksto už tą laikro- i 
*■ d į, tam jpriąiųšĮme VISAI DYKAI 
-grasią.dejm.an:tinę špilką ir paauk
suotą' retežėlį.

; , ,PRACTICAL SALES ' CQMPANY 
12jL:9 Trying Avenue, Dept. 422 x : Y

Ką* yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas jvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

, (Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok nuo «avo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolii prieš kitą-^mžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių • ir sunkių ligų.

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

151 Metropolitan Avenue, z Brooklyn, N. Y.
Telephone: Greenpoint 1411 * !

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

Tel.: Juniper ©796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: ~ '

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, * ‘ Brooklyn, N. T,’
----------------------------------ORDER BLANK:________ ______________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kuri 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDER,S ir URBOLA,. 
su visai# nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ____ ____________________________________ ______ __

Ponas špygų didvyris, gavęs 
tokią saktį nuo savo pasekė
jų, pasipustęs padus išdūmė į 
McKees Rocks, Pa. Taigi, be- 
naikindamas bolševikus, pats 
save yišsinaikino.

Dabar, be abejonės, tas fa
šistukas bandys vedžioti už 
nosies mckeesrockiečius lietu
vius darbininkus per A. P. L.

2-rą kuopą. McKeesrock- 
Tbčiai, apsižiūrėkite su tokiu 
ponu. •

Jau Taikosi

Bell____
Keystone.

d. įvyko pra- 
drg. A. Bim- 

redaktorius. 
“Ką davė per 

Lietuvos ir 
respublikos.”

’ Niekino Bolševikus, Pats 
Išnyko

Vietos sandarokų žvaigždė 
^gęsta. Keletas metų atgal at- 
O^Vyko iš Lietuvos tūlas studen

tėlis P. Dargis ir, paprastu lie
tuvišku pasigyrimu, pasidi
džiavimu, pradėjo čia organi
zuoti į daiktą sandarokus, so
cialistų liekanas (viso pustre
čio žmogaus) ir taip vadina
mus be party vi us. Jis pasi
rinko sau tvirtovę L. M. D. 
kliubą. Suorganizavo vaikų 
mokyklėlę, jaunuomenės teat
rališką kuopą ir tuomet jau 
trumpai ir storai pareiškė: 
“Nuo dabar į kelius mėnesius 
išnaikinsim visus lietuviškus 
bolševikus Pittsburgh e.”

Na, ir pradėjo naikint bol
ševikus. Daug vyras plepėjo, 
visur lindo su savo mokslingu
mu, o gavęs progą užlipti ant 
pagrindų, dalino bolševikam | 

ĄŠpygas, o į padanges kėlė san-i 
darokus. Sandarokai* tik 
džiaugėsi ir plojo savo didvy
riui, kad šis moka gerai rodyt 
bolševikam amerikoniškas J 
špygas.

Bet neilgiausia tam špygų 
didvyriui reikėjo špygas pub
likai kaišioti, švaresni žmo
nės tokiu “mokslu” pradėjo: 
piktintis ir vyti poną špygų 
didvyrį nuo pagrindų. Tam 
poneliui porą sykių prisiėjo 
nešt kudašių net iš svetainės. 
Bet ponas špygų didvyris vis 
dar laikėsi savosios politikos ir!( 

rreikalavo, kad visi sandaro- 
kai pasiduotų jo vadovybei ir 
sektų ’ paskui jį. Bet pono i 
špygų didvyrio politika buvo i < 
tokia žiopla, kad net daugu
mas tų, kurie iš sykio manė 
apie tą ponĄ labai daug, da
bar persitikrino, kad iš to po
naičio .tėra viso labo tuščia
galvis fašistukas. Jie pradė
jo atsalti ir pono špygų didvy
rio priešboJševikiškas frontas kruti 
ėmė ilti .iš visų galų.

Pirmiausia pakriko vaikų 
mokyklėlė; jaunuomenės me- 

yio kuopa gyvuoja j;ik iš var
do. O ponai sandarokai vieną 
gražų vakarą susirinkę pasa
kė savo ponui špygų didvy
riui : “Mes geriau žinom,' ko
kią politiką reikia vesti. O 
tamista, jeigu dar - gali šį tą 
veikti, tai gerai, veik, bet mū
sų vadovu jau daugiau nebū-



Puslapis Sėstas Petnyčia, Lapkričio 23,

ČEKERIŲ BALIUS, 
KONCERTĖLIS IR ŠOKIAI

[WEISBORDO PAMOKOS 
{APIE VEIKIMĄ UNIJOSE

Rengia priešfašistinis Brook
lyno skyrius; Įvyks sekmadie
ni, lapkričio (November) 25 
d., “Laisvės” svetainėj pra
džia 6 vai. vakare.

Šiame parengime bus puiki 
programa. Dainuos pagarsė
jusi Ufa ir kt. Be to, bus nau- 
jienybė—tai čekerių varžy
tinės del čampionato. Šiame 
parengime bus išbandyta, kas 
iš lietuvių* čampionai rituliukų 
stumdyme.

Nepamirškite, kad tai pir
mutinis priešfašistinis paren
gimas Brooklyno lietuvių tar
pe. Kviečia Rengėjai.

J. ZAJANKAUSKAS 
NUPIRKO RESTORANĄ

Unijistai turi progą pasimo- 
kint apie organizacinį darbą 
unijose, 
sekretorius-iždininkas 
nalės Audimo Darbininkų Uni
jos, pradės visą eilę paskaitų 
apie hinijų organizavimą ir 
veikimą jose. Pirmoji paskai
ta bus šį šeštadieni, lapkričio 
(November) 24 d.; pradžia 5 
vai. vakare.

Drg. Weisbord o paskaitos 
bus duodamos ofise Naciona- 
lės 'Audėjų Unijos, po num. 
147—6th Avė., kampas 16th 
St., New Yorke, 
nas iš 
rių ir 
mokos

Albert Weisbord,
Nacio-

Jis yra vie- 
garsiausių organizato- 
streikų vadų. Jo pa
bus labai praktiškos.

YONKERS, N. Y.
Senas williamsburgietis, J. 

Zajankauskas, nupirko resto- 
laną South Brooklyne ant 3rd 
Avė., po num. 768, tarpe 25 
ir 26 gatvių. Man teko užeit 
jo valgyklon laike pietų, tai 
valgytojų prisirinkę tiek, kiek 
vietos buvo. Mat, apie tą vie
tą yra nemažai Įvairių dirbtu-Į n®j, 1-5 Warburton Ave 
Vių, tai darbininkų pietum yra Perstatyta ^viena juokingiausių 
užtektinai. Laike pietų tryse'1 
kaip tik spėja apsidirbti. Vie
ta nedidelė, bet švari.

JRep.

Nepaprasta Naujiena
Ar jau visi žinote, kad A. 

L. D. L .D. 172 kuopa rengia 
nepaprastą iškilmę? Jeigu dar 
kurie nežinote, tai klausykite. 
Lapkričio 28 d., vengrų svetai- 

bus

komedijų “Piršlybos. Bus ir 
šokiai. Svetainė bus atdara 
7 vai. vakare ir pradėsime šo
kius. Kaip greit aktoriai su
sitvarkys, taip greit prasidės 

I lošimas, o paskui vėl bus šo- 
BAISIŲJŲ RAUPŲ LIGONIS kjaį prįe greros muzikos.
BELLEVUE HOSP1TALĖJ j vjetos h. apielinkių „etų- 
* „ .. . viai, nepraleiskite šios progos,
. New Yorko Bellevue^ ligom-|neg pas mus balių ir koncertų 
nėję atrasta vienas žmogus,: jyy^sta labai dažnai, bet per
sergantis baisiaisiais raupais, ; statymų labai retaL šį sykį 
kūne angliškai vadinasi eP"{pas mus atvyks iš Brooklyno 
rosy ir kurie iki pat pas u-; aktOriai-mėgėjai ir jie mums 
timų laikų huyo skaitom! ne- su]0^ ]abaj juokinga komedi- 
pagydomais. Tai labai hm-{ . v ,
pama liga.; Tas žmogus, ku- ^es tikimės, kad pas mus 
no vardas neskelbiama^, kuvo{atvyks svegįų ir 'iš apielinkinių 
atvežtas ligoninėn, ka lsgy" t miestų ir miestelių. Mes tiki- 
dyt žaizdas kojų, gau as pei ; m-s susįiaukti svečių iš Brook 
nusiphkimmą karstu vande-h New Yorko Cliffsaidės 
jjju. Betaisant žaizdas, dak- Jr kitur> vakaras patogus, 
tarai pastebėjo, kad jam vi
siškai neskauda. Pradėjo to
liau tyrinėt, ir atrado, jog jis 
serga baisiaisiais raupais. Už| 
kelių dienų jis bus išvežtas į į 
tokių ligonių koloniją Louisi-‘ 
anos valstijoj; ten tie ligoniai \ 
yra laikomi atitverti nuo visoj 
pasaulio, po griežčiausia prie
žiūra, taip kad sveiki žmonės 
negalėtų prie jų prieit ir gaut 
tą ligą.

Pereitais metais minėtoje 
kolonijoje buvo išgydytas vie
nas raupuočius su pagelba 
naujo vaisto, vad. “chaulmoo- 
gra” aliejum, kuris labai dras
kąs vidurius.

Pernai metais toje pat ligo
ninėje buvo) užtikta vienas 
juodukas vaikas ir vienas at
eivis jaunuolis iš Porto Rico, 
sergantieji kalbamaisiais rau
pais. Jiedu irgi buvo pasiųsti 
į Louisianos raupuočių 
niją.

nes ant rytojaus šventa, Pa- 
1 dėkavonės. Diena, todėl kiek- 
, vienas galės pasilsėti, jeigu ir 
! vėliaus namo parvažiuos.

Todėl visi ir visos rengkitės 
prie to nepaprasto perstaty- 

Mes tikimės, kad kurie 
tik atsilankys, tie pilnai pasi
tenkins.

Kadangi tą dieną daugelis 
dirba ir anksti negali ateiti, 
todėl .‘lošimas / prasidės apie 
8 :30 vai. vakare, 
rome todėl, kad 
visiems pamatyti 
komediją. * -

Mes tą da- 
davus progą 
tą juokingą

Veikalo “Piršlybos 
Aktoriams

kolo-

Visi šio veikalo aktoriai pri- 
sirengkite, nes reikės seredoj, 
28 d. lapkričio, važiuoti lošti 
į Yonkers, N. Y. Pamokų ne
turėsime. Apie važiavimo lai
ką susitarsime. V. P.

VYRO UŽMUŠĖJA
IŠTEISINTA

Akušerė Anna Bambama, 
414 Hudson Ave., Brooklyne, 
papjovusi Eritva savo mylėti
ni, su kuriuo gyveno kaip pati 
su vyru, liko teisme išteisinta. 
Jinai sakė, kad vyras, labai 
įnirtęs, puolęs ją mušt, taip 
kad buvęs pavojus jos gyvy
bei; tuomet jinai /pagriebusi 
britvą, kad apsigint, 
pjovė jam gerklę.

AMALGAMEITŲ
PREZIDENTAS
PRAPLATINA DARBĄ
NUO ŠTUKŲ

P er

23-ČIAS METINIS

t BALIUS
i Rengia Dr. Martin Luther 

Draugystė
Sabatoi, Lapkričio.Nov. 24

j ą , 1928 m.
Pradžia 7 :00 vai. vakare

Klaščiaus-Clinton Park 
Svetainėje

Betts ir Maspeth Ave’s 
Maspeth, N. Y.

Prof. V. Retikevičiaus 
Orkestrą 

įžanga 75c ypatai
- —- - - -__ ___

Amalgameitų Kriaučių Uni
jos prezidentas Hillmanas pa
darė pareiškimą viename fab
rikantų laikraštyje, kad jis su
teikia teisę verst dirbt nuo 
štukų , ir bruslotų ir kelinių 
darbininkus.

Iš pradžių Hillmanas buvo 
leidęs štukinį darbą, kaip kad 
jis sakė, tiktai stambiesiems 
drabužių fabrikantams; bet 
ištikro tai ir mažieji pradėjo 
įvedinėt savo šalpose tokią pa
didinto išnaudojimo madą.

Pirmiaus būdavo tai dar 
unijos valdyba leidžia nariams 
savo lokalų mitinguose pakal
bėt apie štukiiiį bei dieninį 
darbą; dabar jau nedaro nei 
tų cerefnonijų; pasikužda su 
bosais ir leidžia jiems visą 
valią kas link įvedimo štuki- 
nio darbo. Guzikinis.i

IŠPLĖŠĖ $75,000 
BRANGENYBIŲ

Trys nežinomi plėšikai, 5 
vai', vakare, įėjo į brangenybių 
krautuvę po num» 41 John St.,

New Yorke. Vienas atkišo 
revolverį iy/ liepė savininkams 
partneriams M. Hoffmanui ir 
J. Edlinui iškelt rankas augš- 
tyn; paskui kiti du uždėjo 
jiems geležinius pančius ant 
rankų ir surakino į daiktą; 
toliau, retežiais pririšo prie 
krautuvės “baro” (arba kaun- 
terio) 
mantų 
000 ir

retežiais
baro’ 

pasigrobė perlų, 
ir

dei- 
aukso už apie $75,- 

gana ramiai sau pasi- 
Plėšimas Įvyko toj 

miesto i vietoj, kurios brange
nybių krautuvės buvo skaito
mos. ypač gerai saugojamos Į 
policijos ir detektyvų.

. —Ar galėsi tamsta dabūti 
čia iki “Laisvės” koncertui?

—Negaliu užtikrinti, bet la
bai norėčiau dalyvauti tokiam 
dideliam, ir svarbiam parengi
me. Dainininkai, pakviesti į 
jūs šių metų koncertą, man 
veik visi pažįstami asmeniai, 
ir galiu užtikrinti, kad jų dai
navimas bus nepaprastas ir 
patenkinantis kiekvieną, nes 
tai senos žvaigždės; ypačiai 
bassas Karlas ir Guseva.

PHILADELPHIA, PA.
Vagių balius’ rengiamas naudai 

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
kyklėlės Komitetas. 27.9-80

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

ir Amerikonišku Stilium

ASTORIA, L. L

Numirė Vincas Mažeika

DUODU lekcijas ant ,piano-armoni- 
kos. Taipgi parduodu geriausio 

išdirbimo armonikas. Galima rasti 
namie bile dieną, išskyrus pčtnyčją 
ir subatą.—A. Sobolsky, Accordion 
Instructor, 97 Ave. A, kampas 6th 
St., New York, N. Y. 280-83

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. 
Turime/ir kitokių svarbių reikalų ap
tarti. Todėl nepamirškit atsilankyti. 
—Org. A. G. • 279-80

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ.

Savininkė

Lapkričio 14 d. numirė Vin
cas Mažeika, brolis cliffsaidie- 
čio M. Mažeikos, sulaukęs 62 
metų amžiaus. Amerikoj ’iš
gyveno 29 metus ir per tą lai
ką dirbo gazaunėj. Iš Lietu-' 
vos paėjo Kauno rėd., Viekš-: 
nių parapijos ir miestelio. Pa
liko dideliame nuliūdime pa
čią, sūnų Antaną, Tris dukte
ris—Barborą, Emiliją ir Kat
rina, brolį M. Mažeiką ir Lie
tuvoj tris seseris—Oną, Mari
joną ir Barborą.

Palaidotas Brooklyne Kal
varijos kapuose 18 d. lapkri
čio su bažnytinėmis ceremo
nijomis. Laidotuvėmis rūpi
nosi graborius J. Garšva.

Velionis prigulėjo prie šv. į 
Kazimiero Draugijos Brookly-I 
ne, 1 1 1 ’ 1 i —=
nei vieno nario. M. M.

DUODA LEKCIJAS
Piano skambinimo lekcijas duoda 

prityrusi mokytoja iš Rygos: Elena 
Šuipaitč, 25 Scholąs St., Brooklyn, 
N. Y. 279-81

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

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

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PITTSBURGH,

bet laidotuvėse nesimatė I ą.L D.L.D. 33 Kuopos 
Draugai, A. L. I). L.

Į mėnesinis susirinkimas

KATALIKĖS INTELIGENTĖS | S'ą 
KAIPO KRUTAMŲJŲ 
PAVEIKSLŲ 
CENZŪRUOTOJOS

Ka-

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

svarbus susirinkimas bus nedėlioj, 25 
lapkričio, Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St. Pradžia 10 vai. ryte. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra svarbių reikalų 
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
tiems pasakykite. Apart prakalbų 
bus dainų ir klasiškų šokių.—Kuopos 
sekretorius. , 278-80

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Republic Restoranas, 

gera vieta, biznis įdirbtas per daug 
metų, prįe didelio teatro. Pardavimo 
priežastį sužinosit ant vietos.—B. 
Matanus, 475 Grand St., Brooklvn, 
N. Y. 278-81

417 Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

JŲNIPĖR 7646’.

. RALPHKRWH ::
FOTOGRAFAS

i-;.Grand AvIėnue J
MACDCTU rd V ’

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 1 
(Priešais “Bridge Plaza” 

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

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

IR MALI ORIUS
Nufotografuoja 

\ ir numaliavoja 
visokius paveik- 

II sius įvairiomis 
U spalvomis. At- 
V naujina senus ii 
' krajavus ir su

daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

Telephone, Stagg 4409
PARSIDUODA kendžių štoras su 

sodės fountain ir carbonator, vis
kas^ gerai įtaisyta, yra du kambariai, 
prie mokyklos. Randa $28.00. Par
siduoda už $300. Atsišaukit po num. 
142 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

279-81
PARSIDUODA saldainių krautuvė 

ir kavernč—kombinacija Spa. Par
davimo priežastį sužinosite ant vie
tos.—A. Ambrose, 51 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y.

A. RADZEVIČIUS
Darbą atlieku

Kreipkitės

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

GRABORIUSNarių žiniai 
D. 33 kuopos 
bus nedėlioj, 

Į 2 d. gruodžio, 7 vai. vakare,. L. M.
Visi 33 kuopos drau- 

I gai turėtų dalyvauti minimame su- 
{sirinkime, nes yra atėjus už šiuos 
įmetus antra knyga ir turėsim rink
ti centro komitetą del 1929 metų.— 
Kp. sekr. J. D. Sliekas.

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 141 kuopos 

j rinkimas Įvyks nedėlioj, 
10 vai. ryte.

(Undertaker)

Tarptautinė Federacija 
talikių, baigusių kolegijas, 
peržiūrinėja krutamuosius pa- 10 val ryte> V;

pirm negu jie būna kite j laiką, nes turime 
iškarpo kalų ir gausit naują knygą.

yra blankos balsavimo centro komi
teto.—Sekr. F. Linku

veikslus, t__  T-„-
rodomi teatruose ir 
“netinkamas doros žvilgsniu 
dalis.” Krutamųjų paveiks-! 
lų kompanijos vien tik New i 
Yorke nuolat užlaiko 40, tos| 
katalikių organizacijos narių, 

, kurios nieku daugiau neužsi
ima, tiktai tokiu naikinimu 
netinkamų, jų supratimu, sce
nų iš krutamųjų paveiksiu; o 
dar yra ir valstijinė judžių 
cenzūra. Iš to galima suprast, 
kaip krutamieji paveikslai bū
na apvalomi pirma, negu pay 
siekia publiką.

Darbininkų (Komunistų) 
Partija yra priešinga pana
šiau judžių cenzūravimui ir 

-reikalauja visiškai panaikint

susi-
25 d. lap- 

Visi nariai bū- 
: svarbių rei- 

Taipgi

280-81

PRAKALBOS
Su Programa

Rengia Priešfašistinis Komi
tetas, įvyks nedėlioj, 25 d. lap
kričio (Nov.), 1928 m., 24 ir 
Michigan gatvės, didžiulėj sve
tainėj. Programa prasidės 6:30 
vai. vakare. Programą išpildys 
P. M. 4 kuopa; sulos labai juo
kingą komediją “BOMBA”.

Po programos kalbės A. Bim
ba iš Brooklyno, “Laisvės” re
daktorius. Kalbėtojas puikiai 
nupieš Lietuvos darbo žmonių 
padėtį po fašistiniu jungu ir ki

krutamųjų paveikslų cenzūrą, tus dienos klausimus.

i
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SPORTAS
* SE I

K. POŽĖLA LANKĖSI 
“LAISVĖS” REDAKCIJOJ

Pereitą trečiadienį “Lais
vės” redakcijoj lankėsi risti- 
kas K. Požėla. Paklausus, 
kaip ilgai čia mano jis pasi
likti, atsakė :

—Gal dar kelioliką dienų. 
Paskui grįšiu į Chicagą.

Vėliau nemanote
—Veikiausiai kad 

bus po kalėdų, kaip
Šį penktadienį,

New

mies- 
sueina

tu re j o

šu grįžti ? 
taip. Tai 
išrodo.
lapkričio 

23 dieną, Požėla risis Phila-
delphijoj ;z pirmadienį, lapkri
čio 26 d., Madison Square 
Garden, New Yorke; lapkri
čio -27 d. — New Ridgewood 
Grove, Brooklyne.

—Patinka tamstai
Yorkas? — buvo užklaustas.

—Patinka; didelis 
tas ir gražios publikos 
į ristynes.

Jau du vakaru jis
rungtis ir abu publikoje pa
darė didelio įspūdžio.

Nuo 16 metų amžiaus (šian
dien jis turi 35 m.) Požėla 
dalyvavo ristynėse Rusijoj. 
Dalyvavo amaturistų (mėgė
jų) kliubuose ir keliais 
jais buvo siunčiamas į 
bežį, Olimpiadas ristis. 
žinojęs1* po visą Rusiją.
tarpti jis gyvena Chicagoje, 
kur užlaiko lavinimosi kliubą, 
kame gamina naujus ristikus 
iš įvairių tautų.

—Ne vieną juodveidį turiu, 
—sakė Požėla.—Rasinis skir
tumas pas mus pranykęs: mo
kinu kiekvieną, kuris nori ir 
turi gabumų.

atve- 
užru- 
Išva- 
Šiuo

Taigi ' nepamirškit prakalbų 
ir teatro 25 d. lapkričio.

Visus ir visas kviečia
Prieš fašistusis Komitetas.

GRAND RAPIDS, MICH.
A. L. D. L. D. 66 kuopos susirin

kimas bus panedelj, 26 lapkričio, L. 
S. ir D. Draugijos svetainėj, 1057 | 
Hamilton Ave. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Draugai ir drauges, malo
nėkit atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes turime svarbhj reikalų aptarti. 
Taipgi bus rinkimas centro' valdy
bos. Ir galėsit atsiimti knygas.— 
Valdyba.

KAS IŠ DRAUGŲ TURITE?
Draugai, buvę . škotiečiai. Jeigu 

pas kurį iš jūsų randasi šių Škoti
jos draugų atvaizdai, malonėkite 
man juos paaukoti, už ką iškalno ta
riu jums širdingą ačiū. Atvaizdai 
man reikalingi šių Škotijos draugų: 
Lapinsko, čorkevičiaus-A-tis ir Vie- 
raičio. Mat, aš baigiu ‘rašyti savo 
atsiminimus, kurie, jei bus tinkami, 
tilps' mano raštų rinkinyj, kuriuos 
bene Ųk išleis A.* L. D.’ L. 'D. atei
nančiais metais. Kad tie draugai, 
kurie buvo tomis kregždėmis brėkš
tančio pavasario 'ryte ant tamsios 
Škotijos lietuvių padangės, nedingti) 
užmirŠtyj, minėdamas juos savo at
siminimuose, noriu ir atvaizdus jų' 
įdėti į savo raštų rinkinį.—Draugiš
kai.; Senas Vincas. Antrašas: V. J. 
Jackson, P. O. Box 105, Gibbstown, 
N. J. 279-80 

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

du veikalu: “Gadynės Žaizdos,” ke
turių veiksmų drama, ir “Guminiai 
Batai,” vieno veiksmo farsas. Taip
gi bus juokingų monologų. Įvyks su- 
batoj, 24 d. lapkričio, A. Lutvino 
svetainėj,. 69 S. Park St. Svetainė 
bus atdara 7 vai. vakare, lošimas 
prasidės 8 vai.
bus pirmos klasės. įžanga 50 cen
tų ypatai.
Stengiatės visi 
veikalą “Gadynės žaizdos,” kuris la
bai įdomus. Jis atvaizdina, kaip ka
pitalistinėj tvarkoj pinigas priveda 
prie augščiausio laipsnio niekšysčių 
ir žmogžudysčių. “Guminiai Batai” 
—labai juokinga komedija. Po per
statymui bus šokiai, galėsime links
niai pasišokti prie puikios orkestros. 

tas labai gailėsis.— 
279-80

vakare. Orkestrą

Draugės ir draugai!
ir visos , pamatyti

Kas neateis, tą: 
Kviečia komisija.

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

Maspethp, pastaroji grosernė ir bu- 
černė. Biznis įdirbtas ir gerai eina 
Atsišaukit i “Laisvės” ofisą.

(276-281)
PARSIDUODA'' restoranas, prie Jai- 

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th: Street 
Tarp Park ir I.<exington Avenues 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; fl iki 
8 <P. M. NMėliomie 10 iki 1 P. M.

n 
Ir

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PAjiisROJIMAI J. LEVANDAUSKAS
PAJIEŠKAU sesers Liudvikos šim- 

kūnienės, po tėvais Stanaitė, kuri 
paeina iš Kauno rėdybos,' Šiaulių ap
skričio, Raudonų 
nu kajmo. Aš, 
po antru vyru 
svarbų reikalą, 
arba kas žinote 
Stašinskienė, 701 
III. _____ I—----------
PAJIEŠKAU apsivedįmui 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

parapijos, žatnale- 
Katrina Skiotienė, 
Stašinskienė, turiu 
meldžiu atsišaukti 
praneškit.-—Mrs. K.
Maple St., Zeigler, 

280-81

Pranešimas
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop. -
ir

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

b ■

PERMANENT WAVE
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00 
ANTHONY MOLLYN

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys in kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą; Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
gėriaųsiai patarnautų pargabenau iš Lietuvoę įvairiausių tikrai lie- 
tuvišlcų žolių, šatenų ir kitokių žinomu gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žęmipu .paduotus. Galima gauti už SČc, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
Remuntlių
Seneso plokščiukių 
Šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų > 
Trijų devynerių 
Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin avi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šakn< 
Juodšaknių 
Kadugio uog-j 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Apynių , 
Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Derinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesim 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuviški 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba parašo j mane,! 
o aš visados kuogreičiaušiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Radford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phpae, Greenpoint 1017,




