
KRISLAI
Tikri Bepartyviški.
Mekleris Majus Brazilijoj.
Hooveris pas Taikos Sim- 

bolą. .
“Nauja” žydų Tikyba.
Mūs Ateities žiedai.

Rašo R. Mizara 
__________________________

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių i 
5

Man pasitaikė užeiti pas tu
lus lietuvius į namus, kur ant 
sienų kabo šalę viens kito at
vaizdai Kristaus, 
Markso ir Lenino, 
šeimyna išrodo tokia 
tiška,” kad jai lygiai
simbolai religijos, monarchijos 
ir atvaizdai, kurie tą griauna. 
Ir ši šeimyna vadinasi pažan
gia !
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Vytauto, 
Kalbama 
“toleran- 

patinka
Lietuvoj Dideli Areštai Laike Rusijos Keturi Sęviety Biznio

Proletarinės Revoliucijos Paminėjimo fp,eido
Chicagoš Politikierių

Graftas Siekia
4 Milionus

Nepaisant fašistinio tero
ro ir areštų, Lietuvos darbi
ninkai kiek galėdami minė
jo vienuolikos metų sukak
tuves Rusijos proletarinės 
revoliucijos, kuriai pasidė- 
kavojant ir Lietuva gavo 
nepriklausomybę.

Įvairiose vietose darbiniu-

Ukmergėj beplatinant ko
munistinius atsišaukimus NEW YORK— Ketvirta-

Liaudininkų žvaigždė Majus, 
kuris ruošė Tauragės pučą, vė
liau paspruko pas Pilsudskį, 
paskui bendradarbiavo Lietuvos 
fašistų spaudoj, šiandien atsi
dūrė Brazilijoj. Ten, be abejo, 
jis bandys eiti pėdomis kito 
liaudininko Jono Stankaičio, kaY”kėiiT raudonas”’v'čiia- 
kuri brazi .ečiai >svijo del smu- j , įn komunistinę 
genų ir kitokių nelabu darbų. ... o v Y1 _ • j literatūrą. Sąryšy su ap-

P-as Hooveris aplankys An- ’ vaikščiojimu Smetonos val
dės Kalnynų Kristų, sako ka- 'daug darbininkų SU- 
pitalistinių laikraščių rašytojai.1 areštavo. “Lietuvos Žinios’

dasi ant Argentinos-čilės rūbe-i komunistų.” Toliaus 
žiaus, Andes’ Kalnynuose. Ji Į apie keletą įvykusių 
pastatyta po to, kai buvo už- tu:
baigti tarpe minėtų kraštų dis-į cLapkričio iš 1 į 2 d. ties

Ta 40 pėdų augščio stovyla ran- j rašo, kad “sulaikyta daug 
rašo 

areš-

putai del rubežiaus nustatymo. 
Tai savos rūšies taikos simbo
las. Kuomet p. Hooveris prie 
stovylos kalbės apie taiką, tai 
Amerikos marininkai Nicara- 
guoj taikins vietinius žmones 
švinu ir ugnim. O Nicaraguos 
likimo laukia ir ta pati Čilė su 
taikos simbolu.

Bostono špitolninkų laikraš
tis (“Darbininkas”) rašo, kad 
“kai kuriose rytų Lenkijos vie
tose atsirado nauja žydų tiky
binė sekta. Tos sektos nariai 
pripažįsta Kristaus dievybę, ! 
laiko pamaldas senovės hebrajų i 
kalba ir skaito evangeliją,” Ma
žai “Darbininko” redaktoriai 
nusimato apie tikybas, jei to
kius dalykus skaito “naujais.” 
Tegul jie atvažiuoja į Brookly- 
ną, prie Williamsburgho tilto 
aikštėje, jie pamatys milžinišką 
namą, kuriame jau gana senai 
žydiškai 
ma, kad 
vas.”

žydai,
išnaudotojai, 
savo religijos narius nesidomint 
sena religija, jieško naujų, kad 
tik palaikius arčiau dievo ir 
nuolankesniais išnaudotojams.

Wilkes-Barrietes Darata Zda- 
niūtė ir Aldona Kaspariūtė — 
dvi čia augusios lietuvaitės dar
bininkės, kurių vardai puošia 
“Laisvės” ’ vajininkų sąrašą. 
Abi lygietės ir veiklios darbuo
tojos. Tai tikri mūs judėjimo 
ateities žiądai! Kuodaugiausiai 
Zdaniūcių ir Kaspariūčių! At
siminkim tatai visur ir visuo
met!

ir angliškai skelbia- 
Kristus yra žydų die-

kai ir kitų tautybių, 
matydami tulus

Draugai argentiniečiai pra
neša, kad Kastantas Norkus jau 
ir vėl redaktoriau j a. Grįžo prie 
fašistlapio “Balso,” leidžiamo 
šmeižimui ir niekinimui pažan
giųjų lietuvių darbininkų ir jų 
laikraščio “Rytojaus.” Beje, 
tas pats Norkus, kiek pastebė
ta, Šiuo tarpu bendradarbiauja 
“Naujienom,” pasislėpęs pseu- 
donymais.

Smalavirių spauda isteriškai 
rėkia, kad mainieriuose veikia 
šnipas, kuris rašinėjąs laiškūą 
ant “Save The Union Komite
to” popieros ir gaunąs pinigus 
iš šnipų šervudo agentūros. 
Tuo pasiremdami, smalaviriai, 
visus -pažangiuosius mainierius 
ir komunistus vadina šnipais. 
Tai paprasta nusmukusių poli
tikierių “modlitva.” Neįstabu, 
kad šnipai veržtųsi į tas orga
nizacijas, kurios kovoja prieš 
kapįtalistus. Tokiom organiza
cijom šiandien ir yra tik besi
sukančios aplink komunistus. 
Bet tas menševikų paduotas 
“dokumentas” yra abejotinos 
nuožiūros. Kiek sykių “Kelei
vis” lojo, kad “Laisvėje” dir
ba šnipas? Kiek sykių jis sa-

sulaikyti du komunistu jau-|^eni Cunartl linijos laivu 
nuomonės s vos nariai >7rn.! Berengana išvyko Maskvon nuomencs s gos nariai, izra Qornrinri t nhnvoą opkrotn,. r. . _T_. . . oeineun j-jopovas, ociuiio-
elis Zasas ir Riva Kiekelai-, r^us Sovietai pramonės ir
tč.

Kaune, lapkričio men. 5 d. 
Prezidento gatvėj sulaiky
tas Šmuelis Vaidelis, beka
bi nant plakatą su užrašu 
“Ginkit SSSR nuo imperia
lizmo puolimo.” Pus jį ki
šenėj rasta 16 egz. komuni
stiniu atsišaukimu. Sulai
kytas Abr. Ricas su plakatu 
“Šalin fašistus, tegyvuoja 
SSSR.”

Aleksote, lapkričio 6 d. 
sulaikyti Nochimas Liubo- 
vičius ir Abr. Karobinas 
įtarti platinę komunistų at
sišaukimus. Netoli Kauno, 
Marviankos k., lapkričio 7 
d. iš nakties medy rasta 
raudona vėliava su šūkiu: 
“Tegyvuoja SSSR.” Tą pat

Bajorų dv. sulaikytas Mote
lis Chinas, Židikų m. gyven
tojas su maišu komunistinės 
literatūros, kurią gabeno iš 
Vokietijos Lietuvon. Pas jo 
seseris Etą, Liubą Viekš
nius taip pat rasta daug ko
munistinės literatūros. Pasi- naktį Viliampolėj, Linkuvos 
sekė sulaikyti tik Etą, o gatv. ant telefono vielos ra- 
Liuba pasislėpė. I sta raudona vėliava su Šukiu

Lapkričio 3 d. iš Ukmer- “Tegyvuoja pasaulio prole- 
gės į Gelvonius ėjo komu- tarų revoliucija’ 
nistų jaunuomenės s-gos gatvėj su šūkiu “Tegyvuoja 
kurjeris S. Kolas. Sulaiky- 
tas. Pas jį rasta 2 kilogiia-1 Aušros gatvėj prie fabri- 
mai komunistihės literatu-1 ko „“Balkan” rasta' raudona 
ros. I vėliava. , ‘ ,

” ir Tilžės

SSSR.”

A. D. F. Viršininkai Gar- Ukrainoj Valstiečiai Pa
ikina Hooverio Planą liuosuojąmi nuo Taksu

CHARKOVAS. Ukraina.
Darbo Federacijos — Agrikultūros komisaria- 

viršininkai čia konvencijoj tas‘paskyrė 113,000,000 rub- 
ketvirtadienį entuziastiškai i lių (arti $60,000,000) teiki- 
užgyrė išrinkto prezidento ■ mui pagelbos biednesniems 
Hooverio planą sukelti $3/' valstiečiams. Pereitais me- 
000,000,000 apsaugojimui tais tam pačiam: tikslui bu- 
bosų f*gerų laikų”-“pros-j vo paskirta 91,000,000 rub- 
perity.”

Hooveris siūlo sukelti 3 
bilionų dolerių rezervinį 
fondą pradėjimui valdžios- 
darbų užėjus didelei bedar
bei. Hooveris tokį planą 
siūlo, kad apsaugoti Ameri
ką nuo revoliucinio judėji
mo, kuris gali kilti pasireiš
kus didelei bedarbei.

NEW ORLEANS.—Ame
rikos

I NUŠOVĖ MOTERĮ IR 
PATS NUSIŠOVĖ

NEWARK, N. J.— Jennie 
Senkovic, 32 metų amžiaus 
mergina tapo nušauta kam
bary, po No. '72 Hayes Sį., 
Newarke, kur ji gyveno. Už 
kelių minutų vėliaus Mi
chael Makita, 45 metų am
žiaus, nusišovė. s

Aiškinama, kad jis ją nu
šovė, ,o paskui pats nusišo
vė. Sakoma, kad jiedu kar
tu gyvenę. Makita paliko 
vargiai įskaitomą raštelį, 
sako policija; jame sakoma, 
kad ta moteriškė pąėmus 
nuo jo pinigų ir kad jis ją 
nušovė, kuomet ji atsisakė 
sugrąžinti jam pinigus.

kė, kad Patersono streikierių 
vadai yra šnipai? Kiek sykių 
jis tą patį Weisborda vadino 
šnipu? Tas viskas buvo tiks
lia ir bjauria provokacija.

šiame atveju j mes manome, 
kad patys kovotojai mainieriai 
greit pasakys savo nuomonę.

lių. '•
Apie 1,800,000 valstiečių 

bus paliuosuota nuo mokėji
mo taksų. 5,200,000 rublių 
bus išleista įvairiems ūkio 
pagerinimams.

11 Multimilionierių Randasi 
Japonijoj

Tokio, Japonija.—Skelbia
ma, kad Japonijoj yra vie
nuolika multimilionierių, 
kurie kasnąet moka suvirš 
1,000,000 jenų taksų ■ nuo 
įplaukų. Aštuoni' iš jų pri- 
klaušd dviem- šeimynom, 
Mitsuis ir Twasakis?>" <; J ‘

i ' • :f <l > M ? < ; ‘ lui

Londonas.— Nuo 70 iki 
80 moterų ’kandidatuos į 
parlamentą 
rinkimuose.
sekančiam parlamente bus 
14 moterų. ~
ku yra tik astuonios.

visuotinuose 
x- Manoma, kad

Dabartiniu lai-

Lietuvą Apleido 590 žmonių

Spalių mėn. emigravo į 
Argentiną — 133 asm., Bra
ziliją — 96, Afriką — 108, 
Kanadą — 30, Uruguajų — 
41, Ameriką — 177, Meksi
ką — 6, Austriją — 1, Pa- 
raguajų — 1 ir Palestiną — 
7. Iš viso 590 asmenų. Rug
sėjo mėn..' emigravo 512. 
Pernai spalių mėn. emigra
vo 461 asmuo. '

CHICAGO.— Aplikuoja
ma, kad Chicagoš politikie
riai išeikvoja iki $4,000,000 
į metus miesto pihigų užmo
kėjimui algų tiems asme
nims, kurie nedirba jokio 
darbo. Tik už dviejų savai
čių prieš rinkimus į grafte-

prekybos organizacijos
Maskvoj, sulsavo trimis pa- 
gelbininkaisĮ Jie čia buvo 
atvykę apžiūrėti šios šalies rių rankas pateko $500,135. 
industrinę padėtį.

BUFFALQ, N. -Y.— čigo
ne atėjo į biiednos moteries 
Emma Dehl į namus ir, pri
pasakodama jjai visokių ne
sąmonių, išviliojo iš jos $45. 
Ji pati tiek pinigų neturėjo, 
tai pasiskolino nuo kitų ir 
davė čigonei.’ :

Čigonė jai pasakojo, kad 
ji galinti pagydyti ją ir jos 
devynių metu sūnų ir su
teikti linksrha gyvenimą. 
Moteris serga, taipgi ne- 
sveikuoja ir jtfs sūnus. Tam
si moterėlė patikėjo čigonei, 
kad ji galinfeją “pagydy
ti.” Čigonė jfti aiškino, kad 
negali suteikėjai sveikatą 
veltui. Motelį-jpeturejo pi
nigų, Jai ji-šiaip taip pasi
skolino $45 ir davė čigonei.

Už trijų dienų po čigonės 
apsilankymo, kuomet ji ne
susilaukė “sveikatos,” pasi
skundė policijai. Policija 
dabar j ieško apgavikės. Bet 
vargiai ją suras.

Susirgęs Briedis Atėjo į
Miestą Lietuvoj1

SKUODAS. — Nesenai 
vieną rytą\ 8 vai. miestelio 
gyventoją! buvo nustebinti 
nepaprasto svečio pasirody
mu: gatvėmis vaikščiojo la
bai didelis briedis. Puikusis 
gyvulys buvo sergąs: nes 
vaikščiojo, kaip girtas;, vis 
sustodavo ir žmonių nebijo
jo.

Paskui nuėjęs kokią porą 
kilometrų nuo miestelio, pas 
vieno ūkininko jaują jis pa
dvėsė. šposininkai juokaus 
ja, kad nelaimingas gyvu
lys buvo atėjęs miestan pas 
daktarą. , f

v Gydytojai darė skrodimą 
ir konstatavo žarnų uždegi
mą. Briedis buvo 165 centi
metrų augščio. i •

Jo kūnas, dalyvaujant di
deliai žmonių miniai, buvo 
iškilmingai palaidotas, o 
odą prikimšę- žada atvežti 
Kaunan į muziejų. .

Briedis, i
Latvijos “pilietis,” 
Skuodas stovi prie pat lat
vių sienos, o už sienos yra 
dideli Latvijos miškai.

spėjama, buvę
- nes

j Iškasė “švedų Kapą”
'-t • i j, . ' ‘Skieriai.— žmones veždaT 
mi žvyrą užsikasė taip va
dinamą “švedų skiepą,” kur 
randama daug senovės lie
kanų; kaip pavyz., jėčių, 
kardų, sagučių, retežių; vie
nam pasisekė rasti balną. 
Ta vieta randasi netoli Re-

Grafteriais yra republiko- 
nai politikieriai.

Sako, Jungtinėse Valstijose
Yra 40 Milionu Bedieviij
CHICAGO. — Charles 

Smith, Amerikonų Laisva
manių Susivienijimo prezi
dentas, čia pasikalbėjime su 
laikraščių atstovais pareiš
kė, kad Jungtinėse Valsti-

--------------------------- ——--- —- =--------
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l Darbininkai Visų šalių, 
j Vienykitės! Jūs Nieko 

t Nepralaimėsit, Tik Re- 

j težins, o Išlaimėęit
' I Pasaulį!

I

METAI LAIKO ATGAL VERŽĖSI VAN 
DUO Į VESTR1S, SAKO LIUDININKAI

Prokuroras Tuttle Pagalios Pripažino, kad Pečkuriai Ne
grai Gerai Darbavosi; Pavadino Juos Didvyriais -

jose yra 40,00.0,000 asmenų, išplaukimo į paskutinę ke- 
kurie netiki į jokį^ dievą, bet nonę vanduo sunkėsi į boile- 
tik mažas nuošimtis yra skyrių ir nuo to laiko 
tokių, kūne yra užtektinai laivas pradėjo krypti ant šo

NEW YORK.— Ketvirta- “Taip,” atsakė Boxill. “Ži- 
dienį muitinėj, Prekybos noma, kad jie klausė' įsaky- 
Departnįento generaliam mų.” 
inspektoriui Dickerson N.; Boxill sakė, kad pagalios, 
Hooveriui tyrinėjant laivo neužilgo prieš laivo nuskeh- 
Vestris nuskendimo prieža- dimą, prie darbo buvo pa- 
stį, paaiškėjo, kad tas lai- likti tik jis, kitas peckurys 
vas jau senai buvo netinka- ir inžinieriaus pagelbinin- 
mas jūrų kelionei, kad jau kas Jones., Bet Jones juos 
metai laiko į jį veržėsi van- paliko. “Mes laukėme ir 
duo. • j laukėme ten,” sakė Boxill.

Samuel Augustus Parfitt, j “Niekas . nebeatėję, tai aš 
negras pečkurys, klausinė-: nuėjau į viršų ir radau 
jamas aiškino, kad metai t kiekvieną apsirengusį gelbe- 
laiko atgal vanduo veržėsi įjjimosi įtaisais; ėjo į valtis, 
laivą per pelenams išmesti į Kuomet aš sutikau Jones, 
skylę. Taipgi jis 1 liudijo, 
kad už valandos laiko po

tik mažas

drąsūs prisipažinti, kad jie 
yra bedieviai.

Smithas pasmerkė Arkan
sas valstijos anti-evoliucijos 
įstatymą, ir sakė, kad jis 
ves kovą prieš tą įstatymą. 
Kiek laiko atgal jis buvo 
suareštuotas Arkansas val
stijoj už bedievybės skleidi
mą. Kalėjime* būdamas pa
skelbė bado streiku.

Jis sako, kad veikiausia 
užvesiąs $100;000. bylą prieš 
Little Rock. miestą už jo 
suareštavimą. Jis sako, kad 
jis neteisėtai buvo suareš
tuotas už bedieviškos litera
tūros platinimą.

Mažai Laiko Beliko
Su gruodžio 1 d, užsibai

gia “Laisves* vajus. Iki tam 
laikui “Laisvė” naujiems 
skaitytojams tik $5 į metus.

Jau mažai laiko beliko, iki 
vajaus pabaigos, o dar tūk
stančiai “Laisvės” skaityto- 
tojų neprisiuntė nei po vie
ną skaitytoją. Draugai ir 
draugės, sukruskite į djtrbą 
nors paskutinėmis dienomis. 
Juk visai yra nesunku gau
ti po vieną kitą naują skai
tytoją. Yra vajiuinkų, ku
rie jau gavo po kelis desėt- 
kūs skaitytojų; kiti gavo iki 
šimto. Jeigu jie gauna tiek 
daug, tai tas parodo, kad ir 
kiekvienas “Laisvės” skai
tytojas gali gauti po keletą 
naujų skaitytojų—tik reikia 
biskį i padirbėti. Dar yra 
tūkstančiai lietuvių, kuriem 
galima užrašyti “Laisvę.”
Minister is Davifs Kalbėjo

A.D.F, Konvencijoj 
r ■ > --------

New Orleans.—Penktadie
nį čia Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencijoj kalbė
jo James W. Davis, darbo 
ministeris. Jis išgyrė reak
cinių vadų taikos politiką. 
Jis sake, kad niekad pir- 
miaus istorijoj darbininkai 
ir kapitalistai nesugyvėnę 
“taikoj,” kaip dabar “sugy
vena”; dabar esą “mažiau” 
kovų ir nepasitenkinimų.

Spėka, , girdi, negali būt 
naudojama išrišimui ginčų.

O ką kapitalistai su val
džia daro, kuomet darbinin-

ar ne-navo, pakely tarp Renavo ir i kai sustreikuoja — ar ne 
Židikų. , , (naudoja prieš juos spėką?

; jis sakė: “Ah, gerai, Boxill, 
pasiimk savo drabužius ir 
gelbėjimosi įtaisą.”

Boxill sakė, kad jis įlipo į 
valtį No. 4, kun buvo pilna 

| vaikų ir moterų. Ji buvo 
palikta kaboti iki laivas ap
virto' ant šono ir visi žmo
nės buvo iš jos išmesti. Jis 
sakė, kad jis plaukė ir susi
rado kitą valtį. Jis matė 
kaip žuvo vaikai ir moters.

Po jo išklausinėjimo pro-
3 Tuttle pareiškė

i

no.
“Smarkiai vanduo bėgda

vo per pelenams išmesti 
skylę kitais kartais — laike 
kitų kelionių, bet tuomet jis 
blogai nepaveikdavo ant lai
vo,” sakėjis.

<c 

laiko atgal, mes buvome 
apie Cape ___ _____ _ ____ ___
kią tai vietą vanduo smar- tuos pareiškimus, būK. jgu- 
kiai veržėsi į laivo vidų, ir , los nariai negrai atsisakę 
laivas pradėjo smarkiai pri-1 dirbti ir būk jie pasielgę 
sisęmti.; Šiaip taip pavyko blogai kituose atsitikimuo- 
išpvmpuoti.” ! se.

O tuo pačiu sykiu proku- “Įrodymai parodo,” sakė 
voras Tuttle, vedantis tyri- Tuttle, “kad negrai pečkū- 
nėjimą prie komisionieriaus riai buvo prie darbo taip il- 
Francis O’Neill, kiaušinėjor gai,' kaip ilgai buvo'galima 
kitus liudininkus. Tarp jų ką nors daryti., Vėliaus bus ’ 
buvo negras Joseph Boxill,. parodyta, kad įgulos nariai 
išdirbęs ant Vestris du me-.‘negrai parodė tikrą didvy- 
tus už pečkurį. Jis liudijo, 
kad laivas krypo ant šono, 
kuomet jis nuėjo dirbti šeš
tadienio vidurnaktį, bet ka
dangi jis nuolatos būdavo 
pakrypęs tai ant vieno, tai 
ant kito šono, tai jis nema
nė, kad kas nors būtų su 
juo blogo.

Jis sakė, kad jam bedir
bant pradėjo bėgti vanduo 
per pelenų išmetimo skylę 
ir bėgo iki jis užbaigė dar-

Bet tartą, apie metai kuroras

riškumą, kuomet laivas nu
skendo. Jie darbavosi gel
bėdami žmones iš vandens?’ *

Eksplozija Dirbtuvėj; Sužeis
ta Daug Darbininkę

BARBERTON, Ohio. — 
Vietos Pittsburgh Plate 
Glass Kompanijos skebinėj 
dirbtuvėj ištiko eksplozija. 
Keliolika darbininkų sužei
sta. Manoma, kad daug iš 
sužeistų mirs.

Eksplodavo amonijos tan
ką iš priežasties blogo pri
žiūrėjimo.

BoxIll toliaus nurodė,'kad 
apie 4 vai. po pietų nedėl- 
dienį darbininkai jau stovė
jo vandeny. O nedėldienio 
naktį jau nebebuvo galima 
naudoti “točkas” (karučius) 
ii* darbininkai turėjo mai
šais nešti anglį.

2 vai. pirmadienio rytą, 
sakė Boxill, negrai darbinin
kai buvo po prievarta pasta
tyti dirbti, o vanduo veržė
si iš anglies aruodų kiekvie
ną kartą, kada tik buvo ati
darytos durys paimti ang
lies.

Apie 4 vai. ryto, sako jis, 
astuoni pečĮcuriai, kurių 
tarpe buvo ir jis pats, buvo 
pastatyti viedrais pilti Van
denį lauk. Bet tas nieko ne
gelbėjo, sakė jis, o vėliaus 
jis nuėjo į pečiaus skyrių, 
kur darbininkai buvo* po 
prievarta pastatyti prie 
darbo ir tik vienas boileris 
tebedirbo. ,

“Ar prie tokių sąlygų 
darbininkai pečiaus skyriui [vakarą, R. Mizara 
klausė įsakymų?” užklausė Gardner, Lietuvių 
prokurorai į I Salėj, 205 Main St

Anglijos Karalius Rengiasi 
Keliauti pas Abraomą

Londonas.— Smarkiai Šal
čiu susirgo Anglijos kara
lius George. Daktarai sako, 
kad jau dabar jo plaučius 
apėmė influenza. Trys dak
tarai stovi prie jo.

Worcester ir Gardner 
R. Mizaros Prakalbos

Įvyks Sekantį Nedeldienį

Sekantį nedeldienį, 
čio 25 d., 3 vai. 
Worcester, Mass., 
Mizaros prakalbos. 
ALDLD 11 kuopa.

Tą pačią dieną, 7

lapkri

įvyks R.
Rengia

30 vai. 
kalbės 
Kiiubo
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Ne nauji tai jų 
Kitose fašisti-

-JUOKAI NE JUOKAI

atskirų asmenų terorizavimo,, iš | 
pasalų užmušinėjimo. Paskui

“N claiming  a'’ Katė Virto 
“Laiminga”

Nelabai senai išplaukė nuo 
New Jersey pakraščio vienas 
žuvinis laivas į jūras žuvauti.

'V<« UJĮH'l'JVRĮp!

Puslapis Antras Subata, Lapkričio 24, 1928

Per year 98.00

naujų Vieškelių, statymui tiltų, darbo ir be duonos tiktai todėl, padalė.

taip y-

Partija j

Iždi-

R. Mizara.

tai • su- 
griovi-

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

Schenandoah, 
kur’Tėvynės Redakto-

SUBSCRIPTION RATES: 
-------- 96.00 ^Foreign Couatriea

kelio stovėjo, ir žydų pogromai 
—visa tai buvo “Vyties” orga
nizacijoj, sudarytoj 1923 m. 
pulkininkui Musteikiui aktyviai 
dalyvaujant, visa tai yra ir da
bartiniam “Geležiniam Vilkė,” 
■pulkininkui Musteikiui, kaip vi
daus reikalų ministeriui vado-

tiek kiek ir 1 
triukšmo, ir 
ir kas paiso
yra jiems 
tai tiams
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jam “ku- 
grasina 

tinkamai atsimo- 
Savo keliu jis nurodo 

Baltojo žirgo”

komunistai sakė. Jeigu taip,

V,' Kapsukas < i . A k \

Naujos Lietuvos Fašistų Kovos Formos
ko sau talkininkų Lenkijos faši
stuose ir, būdami saugioje vietoj 
(Vilnijoj) perkūnus svaido-į 
Lietuvos fašistų galvas. Užtat 
nenuostabu, kad ir juos kartais 
patupdo dabar Lietuvos fašistų 
valdžia į kalėjimą (ypatingai 
socialdemokratus). Patupdo 

vaujant visai kovai prieš “vidų- dargi kartais ir kokį kademą. 
jinius valstybės ir tautos prie
šus.” “Vytis” statė sau tikslą 
—kovą su “pasaulio engėjais— 
taimudininkais,” t. y. žydais, ir 
“Geležinis Vilkas” dabar tą ko
vą vykdo. Bet svarbiausias 
“Vyties” uždavinys buvo “ko
va su vidujiniais valstybės 
tautos priešais,

/ s

KOKIĄ “GEROVĘ” JIE NUJAUČIA

(Tąsa) . mušdami Vilkaviškio žydus ir
“Lietuvos žinios” rašo apie kas tik pakliuvo tik pirmąją 

jį: “Pas mus tankiai kreipiasi repet.dj^dare. Tai veikiausiai 
išsigandę piliečiai laiškais ir žo-l’e,na ! « “davimus. 'Bent tar

APŽVALGA

“Gerus laikus” žadėjo Ame-: 
rikai Hooveris, jeigu tik bus iš
rinktas prezidentu; bet nei Jis 
pats netikėjo tais savo žadėji
mais. Jis nujautė, jog; po šie
metinei didelei bedarbei neužil
go turės atsilankyti dar dides
nė. Kad jis numato naujus 
masinius bloglaikius, bedarbes 
ir krizius, tatai liudija dabarti
nis jo sumanymas, patiektas 
gubernatorių konferencijai New 
Orleans mieste.

Hooveris siūlo, kad centrali- 
nė salies valdžia ir atskirų val
stijų valdžios sudarytų trijų bi-Į

kad Hooveris, pagarsėjęs savo
tišku šelpimu pokarinės Euro
pos, suorganizuotų ubagišką 
masėms pašalpą, kur būtų ba
daujantiems primetama po duo
nos riekutę, kavos puoduką bei 
sriubos lėkštę; visokie šlamštai 
būtų supirkinėjama iš didžiųjų 
biznierių ir jiems už tai gausiai 
apmokama iš valdžios iždo, o 
paskui valdžia su magaryčio
mis atsiimtų iš paprastų pilie
čių, pavidale tiesioginių bei ne
tiesioginių mokesčių.

Hooveris supranta, kad ma
sinės bedarbės veda darbiniu- į 

lionų dolerių atsargos fondą* de- kus prie bruzdėjimo, sėja juose 
lei bedarbės metų. Išanksto tu- dvasią kilimo prieš tokią tvar- 
rį būt išdirbami planai tiesimui ką, kur darbininkas turi likt be

kitiemsjkad jis perdaug prigamino ge
rybių, kurių kapitalistai nepajė
gia kur pelningai iškišti. Ta
čiaus, nei Hooveris nei kiti ka
pitalistų šulai nežada jokios 
žmoniškos paramos, o tik tiek, 
kiek pasirodytų būtinai reika- į 
linga apstabdymui revoliucinio 
minių judėjimo.

pravedimui kanalų ir 
dideliems viešiems darbams. O 
kada užguls šalį plati bedarbė, 
tuomet ją galima būsią paleng
vint, suteikiant darbininkams 
užsiėmimo tuose darbuose.
• šiemet Amerikoj buvo be
darbių tarp keturių ir penkių 
.milionų; bet valdančioji repu-1 
blikonų partija tatai vis dar' 
vadino “gerovės laikais,” ir vi-' Idant sumažinus ir praretinus 
sai nesirūpino jiems suteikt1 bedarbes, tai Amerikos Darbi- 
darbo bei duonos. Todėl reikia ninku (Komunistų) ~ 
spręst, kad naujai išrinktasis reikalauja, kad būtų samdytojų 
prezidentas Hooveris įžiūri at
eityj dar baisesnes bedarbes, ir 
tik tuomet būsią teikiama alka
noms masėms užsiėmimo prie 
viršminėtų viešųjų darbų.

Pasinaudodami bedarbe, ka
pitalistiniai ‘ valdovai tokiame 
atsitikime, žinoma, stengsis juo 
kiečiau išnaudot darbininkus, 
juo mažiau mokėt jiems už dar-

Jeigu ir dar liktų milionai 
žmonių be darbo, tai spėjama,

ir valdžios lėšomis įvesta regu- 
liarė bedarbės pensija, iš ku
rios darbininkas galėtų pragy
vent, ir nereikėtų jam tykoti 
mizerno labdarybės trupinio; 
visose pramonėse ir užsiėmi
muose turi būt įvesta 40 valan
dų, 5 dienų darbo savaitė; vie
šuose darbuose, laike bedarbės, 
darbininkams turi būt mokama 
toks jau uždarbis, kokį gauna į 
unijiniai darbininkai, turėdami I 
reguliarį darbą.-

-ka Bolševikų, jiems turavoda- 
mas taftai ir save nori įtikyt 
jog bolševikai puikus vyrai, 
gali Daktare ,kitus įtikyt, bet 
ne mane, nes aš žinau kad bal
su likšioliai dar nereikėjo vog- 

«ti kaip kad sveikas tvirtini.
“Na pasakyk Daktare kodėl 

kalbi nonsencus? , Sakai kad 
sargybos bokštas per 20 metu 
nerado tautininko pamainymui 
prezidento tai bolševikai ji 
ras. argi reikė dar didesnio 
apsurdo negu kas čion pasa
kyta. Į

“a) Sargybos bokštas dar 
poros metų neturi, (prie kurio 
aš tiesa neturiu garbės prigu
lėti)

“b) Argi dabartinis prezi
dentas nėra tautininku, kad 
Tamsta pasigendi tautininko 
tai vietai?

“d) Dabartinis prežidentas 
juk neprezidentauja per 20 
metų. Nustok niekus kalbė
jus bent man nes aš SLA. rei
kalus ir jo bėgi bei jo Istorija 
geriau žinau negu bile vienas 
įš narių, kalbėk nonsencus ki
tiems^ be ne man.

“Na ir ka manai bolševikai 
padarys? ir ką nori kad pada-1 
rytu? Aržinai ką daktare, bol-1 
ševikai padarys 

riksmo, 
puvrų. tai viskas, 
išsigimėlių? jei 
simpatizuojančių, 
kas norint namie netvarkoje, 
-tokiu j ieškoti nereike, ir toki 
rėksniai nieko nepadudavojo. 
tik jei turėtų jiegų 
griautų, ar Tamsta esi 
ku skaitliuje?

“Kad SLA. neviskas 
ra kaip turėtu būti, aš to ne
ginčysiu, galima padaryti di- 

. dėsnis progresas, permainos 
yra būtinai reikalingos Valdy
boje, kad nauji pienai yra rei
kalingi irgi teisybė,'bet tik ne 
subolševikais apie ' tai tartis 
ar supranti?

“Dabar juk savo rūšies Ali- 
garhija vieši Iškur Preziden
tas paeina? . . ,

“Iš Schenandoah, 
“Iškur Sekretorė? x 
“Iš Schenandoah, 
“Iškur Daktaras kvotėjas? 
“Iš 
“Iš 

rius
“Iš

džiu ir pasakoja apie kaž kokią 
ypatingą organizaciją, kuri or
ganizuojamą slapta ir kurios 
nariai, net gimnazistai, turi pri
siekti prieš ginklą, kad reikale 
tas ginklas ir prieš tėvą bus pa
vartotas.”
’ Dabar jau yra eilė faktų, kur 

pasirodė tų lietuviškų “Ku- 
kliuksų” žygiai, štai rugpjūčio 
25 d. keletas maskuotų, revol
veriais ginkluotų vyrų įsiveržė 
į buvusio “Momento” redakto
riaus Bridžiaus butą, ištraukė jį 
gatvėn, pasisodino automobilin 
ir išvežė už miesto miškan. Ten 
jie kaž ko reikalavo iš Bri
džiaus, grasino nužudysiu ir da
vinėjo kokius tai įsakymus... 
Kokius įsakymus, įbaugintas 
Bridžius nesakąs.

Kitas faktas, daug ryškesnis 
už pirmąjį. Naktį iš rugsėjo 5 
į 6 d. “Geležinio Vilko” karžy
giai įtaisė Vilkavišky nedidelį 
žydų pogromą. Pogrome daly
vavę trys valdininkai: mokesčių

liudija. įstatai labai artimos 
“Geležiniam Vilkui” organizaci
jos, kuri buvo sutverta 1923 m. 
dabartinių fašistų galvų Mustei
kio, Kalmantavičiaus ir kitų, 
Smetonai ir Voldemarui laimi
nant.

Toji dabartinio vjdaus reika
lų ministerio Musteikio organi
zacija vadinosi “Vytis.” Jos 
įstatuose, pakliuvusiuose į mū
sų rankas, skaitome: “1. “Vy
tis”—karinio pobūdžio ir slapta 
(organizacija).

III. Kiekvienas, įstodamas į 
organizaciją, pasižada, neatsi
žvelgdamas į asmens pavojų, 
būti ištikimų ir saugoti jos pa
slaptis.

IV. Tikslas:
1. Be atodairos kovoti visų 

pirma su vidujiniais mūsų vals
tybės ir tautos priešininkais su
lig instrukcijų iš centro organi
zacijos...

5. Griežtai kovoti su ne tik 
mūąų tautus, bet viso pasaulio

'Nelaimingi Tie tų) Partija pašalino iš savo
“Mokytgalviai” tarpo James Cannon su ke-

Sunku trvventi tam kuris liais Pasekėjais už tai, kad 
uriverstas Z intiT lauk -! Ji® bandė organizuoti troc- priverstas maumus iauiu IVjntnVn 
mu nepasisekimo savo opo
nentų organizacijoj 
įstaigoj. Tuo pasiremdami 
tęsia savo diefias mūs men
ševikai smalaviriai.

Kiekviena^ komunistų tar
pe įtemptesnis ginčas arba 
kitokis įvykis jų laukiamas 
išskėstomis rankomis ir vil
kišku godumu. Laike pas
tarųjų dešimties metų ko
munistų augimo, o smalavi
rių kritimo, jei tik pirmųjų 
organizacijoj iškildavo bent 
kokis ryškesnis nukrypi
mas į dešinę "arba kairę, ir 
Partija prieš tai išeidavo 
kovon, tai smalavirių “Nau
jienos” ir 
ka: “Koir 
smuko.” ,

Kuomet mūsų draugai 
Vokietijoj pašalino Levį, vė
liau Fišeriutę ir Maslovą su 
jų šalinirtkais; kuomet S.S. 
S.R. draugai pašalino Troc
kį su‘jo pasekėjais, kuomet 
Francijos komunistai apsi
dirbo su dešiniaisiais nu
krypėliais — kiekvieną ir 
kiekvieną tų įvykių Chica- 
gos menševikų-republikonų- 
demokratų organas “Nau
jienos” pasitikdavo sušuki
mu: “Komunistai jau su
smuko.” Tačiaus kiekviena 
iš suminėtų Partijų, po ope
racijai, padarytai su nukry-

jkininkų kliką Partijos vidų- 
arba kalbamasai geltonla- 

u pis vėl suriko: “Amerikos

italiai surin- 
ai jau su-

reenė i visas komunistinis 
• judėjimas pakildavo.

'Kuomet šiuo tarpu Ameri
kos (Komunis

Komunistų Partija suskilo,” 
komunistų judėjimas jau 
susmuko... -

Ar bereikia sakyti, kad 
smalavirių lapas, tiek daug 
sykių kvailybes pranašavęs 
ir vis melagiu pasirodęs, ne
išsisuks nuo to paties šiuo 
atveju? Aišku, kad mūsų 
Partija išmetė iš savo tarpo 
keletą asmenų, kurie dirbo 
žalingą darbą. Bet, kaip 
kiekvienu sykiu, šis apsiva
lymas nuo negeistino ele
mento, ažuot pakenkus, pa
dės Partijai augti ir bujoti. 
To betgi negali suprasti 
menševikiško geltonlapio re
daktoriai.

SLA. Reikalingos 
Permainos, Sako p. A. B. 
Strimaitis

Mūsų draugų dienraščio 
“Vilnies” reporteris turėjo 
pasikalbėjimą .su gydytoju
A. Graičiūnu, iš kurio gavo 
akyvą laišką, rašytą p. A.
B. Styimaičio SLA. reika
lais, lapkr.* 13 d. Jis skam
ba (talpiname be pataisų, 
kaip jis randasi originale ir 
kaip buvo įtalpintas chica- 
giečiiĮ dienraštyj):

“Gerbiamasai: Republikonų 
dirva užkariauta, kitaip ir ne
galėjo būti: Sveikinu.

“Iškur Tamista taip drąsei 
tvirtini, kad aš balsus vagiu 
SLA.? nejaugi turi bent ma
žiausi įrodymų, ar gal po yta-

Schenahdoah, 
kur bus sekantis 

ninkas?
“Iš Schenandoah.
“Teip Daktare butu reika

linga daug kas, bet kaip sa
kiau tik ne su bolševikais pa- 
liui tartis, ne -jų šmeižtams 
pataikauti, mes lietuviai pa
taikėm sutverti šia organizaci
ja ir vesti liki šiol, tai. apsei- 
sim be burliokų ir toliau, ne
žiūrint ar Tamsta mus jurgeis 
vadysi, ar kuom kitu, ne žo
džiai bet darbai reiške,

“Aš Pil. Tar. nepriklausau, 
kuopų draskyme nieko netu
riu, negi turiu reikalo daly
vauti suvažiavymuose. tenai 
nejurgiai daly vau j e, bet visi 
prakilnus žmonės advokatai, 
daktarai Redaktoriai, ir šeip 
augšto mokslo vyrai, iš visų 
pusių susirinkę, ne išskiriant 
ir jūsų slauno miesto Chica- 
gos, kur visi graboriai tarp
sta.”

Iš šito_ laiško galima pa
daryti kelios išvados.

Pirma, del jo pačios rašy- 
įbos. P-as Strimaitis buvo 
ilgą laiką SLA. sekretoriumi, 

’Sandaros,prezidentu, “dide
liu” tautininkų yęi^ėju.ir 
“kalbėtoju” ir dabar . yra 
“Tėvynės” apmokamu ben
dradarbiu . Aky vaizdo je vi
so to, jis nemoka •ne vieno 
sakinio taisyldiskai parašy
ti. Šimtai p. Strimaičio va
dinamų “išsigimėlių” bolše
vikų vąikų, lankančių A.Ž. 
V.D. mokyklėles visuomet 
“sUbytytų” sandariečių ly
derį lietuvių kalbos rašybo
je. Tai jum vadas ir veikė
jas! To kis tai “lietuvybės 
skleidėjas!”

Antra, del paties SLA.. 
Kuomet pažangieji SLA. 
nariai laike rinkimų, konfe
rencijose ir seimuose iškel
davo klausimą, -kad SLA. 
Pild. Taryboje permainos 
būtinai reikalingos, tai Stri
maitis piestu šokdavo ir 
esamąją sandariečių Pild.

inspektoriaus .padėjėjas Alnada-’ engėjais taimudininkais, 
sekreto- ’darant viešumai jų veidmaimn- 

žvalgybos'gą rolę tautų ^laimėse.
Nitir™ J 6. Stengtis ištraukti suve

džiotąjį darbininkų luomą iš jų 
“vadų” įtakos...

7. Narys, tapęs neištikimu 
organizacijai, rizikuoja visu 
kuo...”

Prie įstatų pridėtas “pasiža1- 
dėjimas,” kuriame skaitome: 
“laisvu noru įstoju į ją (“Vy
tis” organizaciją) ir pasižadu 
būti ' organizacijai ištikimas, 
laikyti jos paslaptis ir vykinti 
viršininkų įsakymą koks jis ne
būtų. Jei savo pasižadėjimą 
neišpildyčiau, tai pasiduodu 
kiekvienam organizacijos teis
mo nusprendimui ligi mano gy
vybės atėmimo. ” t

Mes neturim slaptųjų “Gele
žinio Vilko” įstatų, bet iš to, 
ką “Fašistų Aidas” ir kiti ląik- 
raščiai apie'jį rašė, matyti, kad 
tai giminiška “Vyčiai” organi
zacija. Ir prisiega prieš gink
lą, ir mirties pabauda už orga
nizacijos paslapčių išdavimą, ir . 
grasinantieji laiškai, ir mirties to,, kad ji neprisileidžia jų prie 
sprendimai tiemš, kas ant jų valdžios ragaišio. Užtat jie jieš- 
zz",1.. .____ ______________________________ , ,.X

Po Lietuviškus Kaimus Naujojoj Anglijoj

vičius, savivaldybės 
rius Selengiškis ir 
valdininkas Kurauskas. Nuken
tėjusių esą apie 20 asmenų, 
daugiausia žydai—vienam iš
sukta ranką, kitam išmušta 
akis, trečiam . supjaustyti dra
bužiai... ( . '

Iš tų faktų kai kam gali pa
sirodyti, kad tai paprastų chu
liganų darbas, nieko bendro ne
turinčių nei su “Geležiniu Vil
ku,” nė su fašistų valdžia, juo 
labiau, kad, laikraščių praneši
mais, Vilkaviškio mušeikos bu
vę kitą dieną komendanto areš
tuoti. i

“Fašistų Aidas” rugsėjo 12 d. 
dargi įdėjo straipsnį apie “Chu- 
liganizmĮą. ir kovą su juo,” mu-' 
kreiptą prieš Vilkaviškio ohulį-į 
ganus. Paties “Griežinio Vilkė” 
štabas taip pat energingai pro
testuoja “Aide’’ - Tš rugsėjo 11 
d. prieš primetimą 
kliuksiškų” planų ir 
“šmeižikams 
kėsiąs. 
“Giltinės” ir 
organizacijas, “kurios yra užsi- 
brėžusios tikrai' ktl-kliuksiškus, 
planus ir kurios 'kai kuriems 
mūsų organizacijos organams 
yra artimos.” j <

• Tai verčia mus nuodugniau 
išnagrinėti šių organizacijų es
mę, jų tikslus ir kelius.

Pirmiausiai reikia pasakyti, 
jog yra davinių, kad ir Šiauliuo
se ir Vilkavišky tai buvo “Gele
žinio Vilko” didvyrių darbas. 
Mušeikų gi areštavimas—tai 
yra tokia pat komedija, kaip ir 
žvalgybininkų teismas Mariam- 
polėj šių metų pavasarį. Per 
daug jau skandališkas išėjo tas 
pirmasis karingųjų “vilkų” pa
sirodymas. Iš tikrųjų “vilkai” 

__  ■ 4

Bet iš to anaiptol neišeina, kad 
kademai nėra fašistai, o liaudi-, ;- 
ninku ir s.-d. vadai — pusiau 
fašistai. Užtat ir negali būt 
tarp jų rimtos kovos. Užtat ir 
“Geležinis Vilkas” ne prieš juos 
kovą turi pririiausia omeny, o 

ir kovą prieš revoliucinius darbi- 
t. y. komunis- ninkus ir varginguosius vaisfie- 

tais ir visais kairiaisiais darbi-!čius, kovą prieš komunistus, 
ninkais, stovinčiais revoliucinės | Jau nebepakanka Lietuvos fa- ' < 
klasių kovos pamatais. Tas pats šistams senųjų kovos priemo- 
vyriausias uždavinys, be abejo- nių, ir jie griebiasi naujųjų —t 
nes, ir “Geležinio ’Vilko,” nes 
fašistai puikiai supranta, kad 
tikri, ligi galo išturėti jų prie-1 prieis ir prie platesnių žygių> 
šai yra tik komunistai ir einaii-' prieš revoliucinius darbininkus 
tieji paskui juos revoliuciniai ir valstiečius. XT* ----”
darbininkai. Kad koki pasigė- kovos metodai.
rę “Vilkai” vienur ar kitur su- nėse šalyse, ypatingai Italijoj, 
veda savo asmenines sąskaitas! tai visa seniai yra plačiai var- 
arba kokiam buržųaziniui opo-'tojama. Ir Lietuvoj fašistai, 
zicionieriui įvaro baimę, tai da- dar neturėdami fašistų diktatū- 
lyko nemaino, f

Kad tokia “opozicija,” kokią 
sudaro tautininkų-fašistų val-|^r 
džiai kademai, liaudininkai ir 

ati-lnet socialdemokratai, yra nepa
vojinga jai, tai matyti pirmiau
sia iš kademų nusistatymo. Jie 
davė “Ryte” visą eilę straipsnių' 
ir pastabų, nukreiptų prieš I„ , 
tuvių “kukliuksus,” “patamsių! 
ritierius” ir t.t. Jie labai “pik-j 
tinasi” tautininkų chuliganiš-' 
kais darbais, “griežtai kritikuo
ja'” juos, dedasi dideli demokra
tai esą, bet kartu tveria panašią . 
į “Geležinį Vilką” savo “Gilti
nę” ir “Baltąjį žirgą,” kartu 
veda derybas su tautininkais 
del tikybinės ir politinės taikos, 
t. y. del bloko su jais sudary
mo. Jie tik del vietų kol'kas 
negali susiderėti. Negalima nei 
valandėlei abejoti, kad kademai, 
sudarą bloką su tautininkaįs ir 
vesdami su jais tą p’ačią politi
ką, patys stengsis per “Giltinę” 
ir “Baltąjį) Žirgą” panašiai į 
“Geležinį Vilką” naikint savo 
priešus. :

Liaudininkai ir socialdemo
kratai dabar nuduoda labai “di- j 
delius” Lietuvos fašistų valdžios 
■priešus, betįnuduoda tiktai del

ros savo rankose, buvo pradėję\ 
tverti panašias teroristines Or- 

Bet tuomet jos 
dar nerodė ypatingo veiklumo. 
Tuomet Lietuvos buržuazija dar 
svyravo, dar nebuvo visiškai 
nusivylusi kas link kapitalizmo 

. '^stabilizacijos ir valdžios išlai- 
jkymo savo rankose kitomis prie- 

’ i m'onėmis, dar vartojo ir seimo 
priemones, norint kademų “šeš- 

I komai” ir “taikomai” vis dides- 
Inę rolę vaidino. Dhbąr, atviro- 
1 sios^fašistų diktatūros metu, ir 
Lietuvos fašizmas, sutvirtėjęs 

: prie valstybės valdžios vairp, 
matydamas šalyje vis augantį 
nepasitenkinimą juo ir norėda
mas palengvinti sau Lietuvos 
pardavimą Lenkijos imperialis
tams, nebepasitikėdamas kito
mis priemonėmis išlaikyti val
džią savo rankose, vis labiau 
rodo* save kaipo teroristinę 
stambiausio (Lietuvos mašta
bu) kapitalo diktatūrą. Tuo 
tikslu jo palaiminimu ir tveria
mos yra panašios į “Geležinį 
Vilką” teroristinės organizaci
jos. Neva prieš jį tveriamas. 
“Baltasis žirgas”.

Tarybą jis visuomet prisi
mynęs gindavo. Gi laiškuo
se, privatiniai, jis pats pasi
sako, kad, “SLA. ne viskas

HAVE&HILL, Mass.— Su 
darbais čia tuo gerėliau, kad 
darbininkai, kurpiai, turi šio- 
kią-tokią uniją. Nors daugelis 
čeVerykinių išsikraustė, vpalie- 
kant tik apirusias sienas buvu
sių dirbtuvių, bet kur jos vei
kia, ten vistik daugiau darbi
ninkas gali uždirbti. Gedemino 
Kliubas užlaiko savo svetainę ir 
Vasarinę kempę—antrą svetai
nę. Deja, akyvaizdoje to, mū
sų ' choras samdosi atskiruose 
namuose kambarius savo pamo
kom ir susirinkimam. Keista. 
Kyla klausimas, kam tuomet už
laikoma svetainė, jeigu darbi
ninkų chorui tenka j ieškotis ki
tur laktoj? Ar nevertętų pa

taip yra kaip turėtų būti,” | daryti re/ormos tokia linija, 
kad “permainos yra būtinai 

I reikalingos Valdyboje.” Kur 
nors p. Strimaitis veidjąiiai- 
niauja: ar kuomet jis kąlba 
viešai, ar šitdmė laiške. ; ‘

Trečia, labai neaiškus; m 
įtartinas p. Strimaičio pasa
kymas, kad -- palšų ikišįo lįai 
dar nereikėję vogti.” K!ą. 
reiškia Tas “dar”? 4 ‘

Ketvirta, p. Strimaitis tei
singai pastebi, kad veik vi
si dąbartiniąi SLA. lyderiai 
paeina iš Shenandoah, Pa. 
Gal tik dėlto jie tyli, maty
dami, kaip vietiniai jų pa
kalikai skaldo tenaitinę kuo
pą, persekiodami ir puldami 
pąžangiuosius SLA. narius.

Apskritai, šis Strimaičio 
“pamokslas” ; GraiČiūnui ro
do, ktid’ tarpe sandariečių 
užkulisiniuose pašnekesiuo
se verda neapykanta prieš 
esamųjų Pild. Tarybą, prieš 
kapituliaciją smalaviriams- 
menšęvikams, bet viešai jie 
pedrįsta išstoti. .>v ’ < s

renciečių Maple Parkas, kuris £
vasaros metu tiek daug patar-^Kiek pavažiavus toliau į jūras, 
nauja parengimams, tūlų drau- Jūreiviai surado juodą katę ant 

■laivo. Tuoj jūreiviai atsiminė 
senus prietarus ir jau buvo pa
sirengę trenkti tą katę jūron. 
Geraširdis kapitonas, kokių ne
daug tesiranda ant laivų, tai 
pastebėjo ir liepė katę palikti 
ramybėje laive.

Jūreiviai keikė tą katelę ir 
tikrinosi vienas kitą, kad Šį sy
kį tai ištikrųjų neturėsią lai
mės žuvauti. Bet jų <ta^ spė
liojimas išėjo atbulai. Nuva
žiavę į jūras, jie pataikė to
kion vieton, kur sugavo labai 
daug žuvies. Parvažiavę na
mo, jie už tą žuvį gavo net 
7 tūkstančius dolerių.

Jūreiviai permainė savo min- 

dabar Jos'nę tik' nemetė nuo lai
tai darbininkų pareiga stoti sujvo, bet dar jai nupirko šilkinę 

Į komunistais, su Amerikos Dar- paduškaitę gulėti, bent kelioli- 
bininkų (Komunistų) Partija, blokinių konservuoto pieno 
ginančia darbininkų reikalus. ,

LOWELL, Mass.— Tai sena,, 
bet šiuo tarpu silpna mūs judė
jimo atžvilgiu,, lietuvių darbi
ninkų kolonija. Darbai prasti, 

glijęs lietuvių akį jis traukda-j daugelis audėjų ir kt. darbinin- 
vo. ! išiandien Lawrencus kito- t,. Qr.
kis.> Didesnė pusė veikliausio 
elemento išvažinėjo, verčiama 
ekonominių aplinkybių. Mūs 
organizacijos susilpnėjo. Visa 
veikimo našta rymo tik ant ke- 
letps veiįlių ir pastovių draugų 
pečių. Daugelis stovėjtisių mūs 
organizacijų viršūnėse, patapo 
pasyviais, kiti net sakosi “esą 
perdaug pavargę”, nors tai nė
ra argumentas, nes tie draugai, 
kurio' šiaiidien veikia,’ir‘praei
tyj nemažiau įdirbo, o tačiaus 
nepavargę. Mūnšainizmas ir 
čia įfęidęs šaknis ir tulus net 
bųyūMus veiklius mūs draugus 
įįi|inh jieins nejuntant. Law-

kuri; sutrauktų į lietuvišką sve
tainę visas mūs organizacijas? 
Veikią ALDLD. kuopa. ? Nela
bai šenai čia įsikūrė ir SLA. 
kuopia. Havėrhiliuj girtuokly- 
bė įsišaknėjusi nemažiau kai 
kitur.- 1 . ; ;

I LAWRENCE, Mass.— Kada 
tai -garsus buvo šis miestas tu-, 
jojimu daug jaunimo, smarkiu 
Veikimu. Visos Naujosios An-

gų iniciatyva ir pasiaukojinlu, i 
dabinamas ir gerinamas: kam
pas sodinamas gėlėmis, o kita 
dalis, apžėlusi kfūmokšniaisfly- į 
ginama, raunant juos iš pat 
ęaknų. Darbai Lawrencuj la
bai prasti. Tekstilinių fabrikų 
viešpačiai iš peties užsimojo ant 
savO"vergų: darbo sąlygos blo
ginamos, kad tik kiek, iš darbų 
atleidžiami- darbininkai. Sun
kūs laikai jau čia. Tai reiški
nys, teikiantis mūs judėjimui 
didesnį pagrindą. Tik mes pri
valom jįjį panaudoti. Prie kiek
vienos progos privalome aiškiu- 1 
ti tom plačiom čtarbininkų ma
sėm, kad viskas tas pildosi, ką tį linkui juodosios katės. « • • W _ -W • I • ‘ <

kų išvažinėjo. Ir čia žymiai at
siliepęs tasai krizis, kuris ypa
čiai pasireiškęs tekstilinėje in
dustrijoj. Algos visur žemos 
ir darbo sąlygos bloginamos. 
Čia bent' tuo gerai, kad nesimai- 
šo t. v. “socialistiniai’’ gaiva
lai, kurie, varde socializmo, ne 
vieną tamsesnį darbininką su
klaidina tokiam Lawrencuj bei 
Lowellyj. Berods ALDLD. „kuo
pa nesumažėjusi. Mūsų įtaka 
organizacijose menupuolusi, bet 
ji visur auga, nors kiek laiko 
tam atgal tarpe .mūsiškių viru
si kova žymiai sutrukdė jos au
gimą.

lakti ir suteikė pilną laisvę jai 
ant laivo vaikštinėti, kur tik jos 
širdelė trokšta. - -

Kaip matome, tai jūreiviai 
nuo prietarų nepasiliuosavo> 
nors jų spėliojimai apie nelai
mę ir neišpildė. Ką jie pir
miau tikėjo, kad juoda katė 
reiškia nelaimę, tai dabar ji 
jiems pasidarė laimės ženklu.

A. Gilman,

Jeigu mergina pagal vėliau
sią madą, tai ji turi turėti sa
vo krepšelyj: pakelį cigaretų, 
dvi' pudrines šluoteles (pow- • 
der puff), nešvarią skepetaitę, 
uždarbio liudijimą, klingerak- ' 
tj, pustuzinį meilės laiškų ir 
penkis centus.

Surinko Vargo Vaikas.
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Iwata, Lapkričio 24, 1928 Puslapis Trečias

Scottville IF CllSter Mich, ir sodinome, viskas gerai už-1 sėlių daug užauginti negali-
\ ’ derėjo

•--------- j ras ir viską suvalėme. Bet
Ūkininku Gyvenimo ■ mūsų Viešpatis kapitalas mus ; „

, v..x I labai skriaudžia. Už mūsų ipraleidome šilta vasa- . , . ._ . , . , . . visos vasaros d arba labai m a- •
rustų rudenį baigiame duoc|a> juo mes daugiau ■ jas 

praleisti, bet laikraščiuose i« | užauginame, tuo jis mum^ ma
tininkų gyvenimo nieko ne- žiau moka.
si hiato.

Pereita vasara del ūkininkų i svarų duoda $6, ... 
buvo gera, nes ką tik sėjome'šelį tik 24 centus.

išaiškinant darbininkiškos 
spaudos vertę. Nurodant, 
kaip kunigai meluoja, šmeižia 
darbininkišką spaudą, bijoda-j 
mi prarasti lašinių ir riebios 
gaspadihės. Todėl visi “Lais
vės” skaitytojai nors ant pa
baigos pasirodykime, kaip tas 
senas priežodis sako: “Geriau 
vėliau, negu niekados.”

Iki 1 d. gruodžio visi steng- 
kimės gauti nors 
naują skaitytoją 
“Laisvei.” Kitaip 
didėlė 'gėda nuo

Gyvų žmonių 
, tik bėda,

Ruduo irgi buvo ge-|ma, kad gaunant tiek galė
tum apsimokėti visas išlaidas, 
I kurių pas ūkininkus pasidaro. 
Todėl ūkininkams labai sunku 

-'verstis. Viską išpurdavęs sten
giasi šiek tiek apsimokėti bi- 
(’ , o paskui vėl viską imti 
i i skola laukdamas kiti/ ru- 

U_ž kvięčių bušelį | įens< ‘ lr taip verčiasi. ' O 
duoda tie $1.25; už binzų 100;^, gerų laikų kaip nėra, taip 

už bulvių bu- | nėra. Nes ką ūkininkai per- 
. O tų bu- ]<a> įaj viskas galo brangu, 

---------------------o ką parduoda, tai labai pi- 
ll“ taip bus tol, kol ka- 

■s... sva. pitalistinė tvarka viešpataus.■ n a wxaiii - w m r na m >> znj kraštas tirštai lietuviais Philadclphijos. <_^1 rl I C* a 0 SL C*'' O R M C" I apgyventas, bet kadangi jie | Clevelande turime,

LAIoV to IxUNutn i Ao s. “SS- s ssv: i“ .. .
I pikniką vasaros laiku susieina-i 
i me.

Čia ūkininkai turi ii 
draugijas—Susivienijimą Lie-, 
tuvių ūkininkų. Taipgi per- vo. 
eitą vasarą susitvėrė A. L. D. kutinės dasikas. 
L. D. kuopa Scottville ir kita 
Harte. Todėl gerai būtų, kad 
tos dvi kuopos surengtų pra
kalbas draugui R. Mizarai, 
nes mes prakalbų labai išsiil
gę. Mat, Mizara kalbės Grand 

'Rapids, o Scottville nuo Grand 
’ Rapids į šiaurius 100 mylių ir 

traukinių

Keliaujančių Lietuvių Atydai

Iš

Jau 
ra ir

po vieną 
dienraščiui 
bus mums 

Detroito ir

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

Pradžia 3 vai. po pietų

Konstancija Menkeliūniūtč-Januškienė
Ji jau amerikonų scenos dalyvė, bet dienraščio “Laisvės” 
koncerte mielai sutiko dainuoti. Draugė Menkeliūniūtė 

ne tik koncerte dainuos; ji rūpinasi ir surengimu koncer
to. Dėka jos pagelbai, šiemet mes turėsime nepaprastą 
koncertą.

Rusų pasauliniai atsižymėjusių dainininkų grupė yra didelis 
irk naujas įvykis lietuvių scenoje. Tai tikras operetiškas ka- 
vJokas, kokio iki šiol dar jokia lietuvių draugija negalėjo 
duoti mūsų publikai. Galime pasidžiaugti, kad dienraščio 
“Laisvės” bendrovė ir dailės atžvilgiu kasmet duoda dau
giau, parodo daug ko prakilnaus.

GRUPĘ SUDARYS ŠIE ASMENYS:
L Dainininkė GUSEVA, Hyriškai-dramatiška soprano; 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. ANDRE// SALAMA, direktorius daugelio vaizduojamai- 
daihuotinų dalykų, oktetų, sekstetų, kvartetų ir tt.; dai

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

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

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

Mūsų mylimi ir gerbiami dainininkai Menkeliūniūte- 
Januškienė, Stankūnas ir Česnavičiūtė savo talentais prisidės 
prie turtingumo programos.

Oktetas Ufa ant Kojy

8.

5.

Sou- 
lošia

gar-

Phi-

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

Kviečiame draugus iš kitų miestų kuo skaitlingiausiai 
;j4silankyti į šį koncertą, nes ne visuose miestuose turite pro- 

išgirsti, ką girdėsite “Laisvės” koncerte.
Po koncertui šokiai, griežiant Prof. Retikevičiaus Orkestrai

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

kietus, kada ateisite savo vietas rasite tuščias
ti-

ALVA HOTEL
6 O—K A M B A RIŲ—(5 O

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

Lietuvaiti
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvoni

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną tr 

nedelionūs nuo #:30 ryte iki
S po pietį

Margarieta Valinčius
Room 22 Weitzencorn Illd’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

CASTON ROPSEVICH

Drg. Žebrauskas su savo isavas štabu pernai pusėtinai lenkty
niavo, net ir 3-čią dovaną ga- 

pas- 
Ar 
nė- 
Jei 

prisi-

Šiemet vargiai prie 
Broli!

todėl šiemet “slow,” kad 
ra su kuom lenktyniuoti ?
taip, tai Collinwoodas
dės prie Clevclando diskredi- 
to.

Kor. No. 3.

j galima privažiuoti 
i arba busu. O jeigu muskego- 
j niečiai rengtų, tai .būtų tik 
i apie 60 mylių.

Todėl minimų kuopų nariai 
' pagalvokime ir gruodžio mė- 
i nėšio susirinkime apsvarstyki- 
| me ši klausimą, nes laikas be
lgą labai greitai. Mes dabar 
i turėtume pasinaudoti šia pro- 
i ga ir surengti prakalbas. Drg. 
į Mizara nesenai sugrįžo iš Ar- 
: geptinos ir daug naujo mums 
pasakys. J. A. S.

SKAITYKIT IR PLATE" b 
K IT “LAISVE”

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

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

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

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

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

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

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

I mūsų žolių pardavinėtojai visuose j 
miestuose.

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

M—..— , 
Į
lTėl., Stagg 5013 •

NOTARY PUBLIC

B MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER 'GRABORIUS
I Patarnauju visiems be skirtumo* 
į įsitikinimų ir tolumas nedaro del į 
• manęs skirtumo. M.w 
į danas dieną ir naktį. 
Į lieku gerai. T 
| mane, 
■

Mano ofisas at-| 
Darbą at-| 

Reikale kreipkitčs-pas i 
o patarnausiu kuogeriausia. |

734 Grand Street *
Brooklyn, N. Y.

Baigęs Philadclphijos muzikos 
servatoriją, duoda lekcijas ant 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės.Į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:'

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

kon- 
smut

CLEVELAN90 ŽINIOS
Iš Mūsų Darbuotės

Rinkimų darbas praėjo. 
Darbiečiai su pagelba simpa- 
tizatorių išdalino 3,000 rinki
mų agitacijos lapelių lietuvių' 
kalboje tarpe vietos lietuvių. 
Kartu 300 kopijų “Vilnies” ir | 
500 “Laisves” specialio rinki-1 L 

kur tūkstan-1 
kalba, lape- • 
Krūvon su- 
nemažai. Ko-

numerio. Om u
j čiai kitų, anglų 
i lių-laikraščių ?
dėjus paskleista
munistų kandidatai, nežiūrint
j tai, kad komunistų kandida- 

i tų balsai numesta šalin, dau
gelyje vietų neskaityta, visgi 

■ pasirodo, jie gavo du syk 
j tiek, kiek prieš '4 metus. Gi 
socialistų partijos balsuotojų 
skaičius sumažėjo 200%.

jie dide
bi jo pa

jų nepri- 
d raugi jai

Vietos lietuvių darbininkiš
kame veikime darbuojasi ne
skaitlingas būrelis draugų ir 
draugių. Vadinamų progresy
vių yra galybė, bet 
lėj didžiumoj pirštą 
judinti. Draugijose 
prašysi prie menko
darbelio. Dabartiniame dien
raščių vajuje irgi tingi pakal
binti draugą, kaimyną užsira
šyti darbininkišką laikraštį. 
Skaitosi darbininkais progre
syviais, bet savo pareigų ne
atlieka. t

Gavęs liuoso laiko valandė
lę ir perėjęs kelias darbinin
kų stabas, lengvai gali gauti 
“Vilniai” arba “Laisvei” nau
jų skaitytojų. Daugelis mū
sų bijome kataliką darbinin
ką pakalbinti užsirašyti mūsų 
laikraštį. Manome, kad jam 
negalima yra įkalbėti, jį su
interesuoti. O betgi taip nė-i 
ra. . ,|

Lapkričio 11 d. man su d. 
Custeriu išvažiavus skaitytojų 
jieškoti, keturiose vietose ra
dome žmones, iš jų trim už-j 
rašėme 2 “Vilnis” ir 1 “Lais
vę.” Dviejų neradome na
mie, buvo bažnyčioje.

Ant rytojaus pas juos atsi
lankėme ir vienam jų užrašė
me “Vilnį.” Kitas pasižadė-, 
jo ant “pėdės” užsirašyti pu
sei metų. j

čia abu katalikai. Abu gir
dėję, kaip kun. Vilkutaitįis su 
Ulių (ar Kuliu) keikė bedie
viškus laikraščius ir įsakė pa- 
rapijonams neskaityti. Bet( 
parapijonai jau nebepakllau-į 
sė Vilkutaičio gązdinimų ir 
užsirašė “Vilnį.” Jeigu mes 
juos aplankytume, daugeliui 
užrašytume mūsų laikraščiu.

Kaip pasiekt juos visus (pa-1 
rapijonus darbininkus) ? Ne 
kitaip, kaip juos aplankant ir

Goriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra dideles, su paveiks
lais ir gražiai apdalytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės Įdomias knygutes.
Reikalavimus adresuokit taip:

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

Jftaįt Phon*. Pcplar 750ADOLFAS F. STANKUS
Vv<PwSZr'j

1023 MT VERNON ST..

GĮHABORlUb
ir ' S

BALZAMUOTOJ AM ±

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIA1 IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI 
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ŽTNS
>10 EAST 16lh ST, N.Y.

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

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

' 1 - 'PHILADELPHIA PA GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.



WILKES-BARRE, PA LIETUVIS GRABORIUS

PATERSON, N. J

naIi AL® i

MENDELO

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Philadelphia, Pa.

tik nuo tada šitie parkai, suskės

-.......................................

Užsisakykite vietas ir kl&usikite paaiškinimų ar. 
čiausioje mūsų agentūroje, arba rašykite mums:

Sulig 
taipgi

kas- 
Bile

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

JOHN S.
Valandos: 8-9

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

ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS

porų savaičių pas juos prusai 
Tai mergos, šiaudus

Juos išdirba
STANLEY PAUL

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

site ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje, f 
Ekskursiją veda žinomas visuomenės darbuotojąs 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. PIJUS BUKŠNAITIS

CUNARIXLINE
LITHUANIAN DEPT.

25 Broadway New York

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
1G2 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
. Rezidencija: 

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

'el., So. Boston 0304 W.
Publikos buvo pilna Lietu 

vių Svetainė. Daugiausia dar 
bavosi, rodos, choro pirminiu 
kė M. Sukackienė.

Kalakutas.

Pranešame visiems, kad mo
kyklėlė atsidarė pereitą nedė
lios rytą. Nutarta studijuot 
knygą “Įžanga i Politinę Eko
nomiją.” yši mokyklėlė tęsis 
kožną nedėlios rytą; pamokos 
prasidės 10-tą valandą, 206 
So. Main St. Visi draugai ir 
draugės kviečiami atsilankyti.

Pirknininkas.

CAMPAU AVĖ., ir 5046 CHjuNE ST., DETROIT

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštų išsiuntinėjame, 

kaipo užsakymus (orderius)

K. S. Lietuvaite.

CIVILIAI ŽMONĖS KARE

Nepaisant, kad esame ko
vos lauke, pavargę, streiko 
reikalais užimti, bet visgi su
randame laiko surengi šį bei 
tą pasilinksminimui, kad 'pa- 
liuosuot nors ant valandėlės 
mūsų įtemptus nervus delei 
kasdieninės kovos. Todėl A. 
L. D. L.1 D. 84 kuopa mato 
reikalą perstatyt juokingiau
sią trijų veiksmų komediją 
“žemės Rojus,” kuri pir- 
miauš nebuvo girdėta. “že
mės Rojus” įvyks 1 d. gruo
džio, subatoj, 8 vai. vakare, 
svetainėj 62 Lafayette St. šį 
veikalą los Newarko gabiausi 
aktoriai, kurie visur ir visuo
met publiką užganėdina. Kas 
neateisit, tai gailėsitės.

Kas daugiau? Ogi jaunuo
menės choro, kuris vardo dar 
neturi,* pirmos repeticijos ;į- 
vyks panedėlyj, 26 d. lapkri
čio, 7:30 vai. vakare, svetai
nėj 62 Lafayette St. Mokyto
jas bus V. Žukas iš Brookly-

Lapkričio 11 d. Aido Cho
ras Ettvaidino scenoje penkių 
aktų operetę “Grigutis.” Tai 
yra didelis ir nelengvas mei
liškas veikalas sulošti, Hačiaus 
reikia pasakyti, kad Aido 
Chorai vidutiniai jį perstatė. 
Žinoma, norint kritikuot, daug 
ką būtų galima pasakyt. 
Svarbiausiai, tai, rodos, chor- 
vedis galėjo tvarkingiau sude
rint .dainavimą su lošimu ir 
muziką labiau pritaikyti, kad 
harmonizuotųsi. Choro dai
nos gerai buvo sudainuotos, 
nors chore senųjų dainininkų 
daugybės nesimatė. Choras 
didžiumoje susideda iš čia au
gusių jaunuolių. Tai bravo, 
jūs, jaunuoliai, tik daugiau 
rimtumo! Ir už tai, sakau, 
garbė Aido Chorui, kad tokį 
veikalą, kaip “Grigutis,” pri
ruošė! worcesterieciam pąnia-

Del sučėdymo sveikatos, laiko ir del 
gražaus rankraščio—įsigykite Rašo
mąją Mašinėlę.

Del kainos ir plačių informacijų 
rašykite man. Aš parduodu Reming
ton Portable—mažojo formato maši
nėlės.

P. M. ŠOLOMSKAS
4G Ten Eyck St., Brooklyn, .N. Y.

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurių 
Jūs Pageidavot

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

išbuvę, išsikraustė
tš stubos nešdamos, rado tokį ignosėlį, Jos, 
nieko nemanydainos, padėjo jį ant lango. 
Už kelių dienų prūsai ir vėltpas juos atėjo, 
apsigyveno ir rado tą ignosėlį. Tuoj aus 
pasigriebę Bakūną ir veda, sušaudyt. Na
muose iškilo pahika: moterys'^apalpo; duk
terys verkdamos puolėsi maldaut tuos 
žmogžudžius. O,' ve, kas blogiausia, tai 
kad nesusikalba. Dukterys pradėjo rodyt 
Benerto,' savo kaimyno, linkui. Jos net 
tuos prūsus už rankų tehipė ir vis rodė 
linkui Benerto. Prūsai paklausę vedėsi 
Bakūną, ir visi nuėjo pas Benertą. Duk
terys tuoj paprašė, kad tas išaiškintų, ko 
jie nori ir už ką užpuolė jų tėvų. Bener- 
tas, dalyką išklausęs, papasakojo, kad, esą, 
tokį ignosėlį turi kiekvienas kareivis ir jis 
su juo persiskiria, tik nustodamas savo gy
vybės. Dabar jie mano, kad jūs 'prūsų ka
reivį užmušet ir kur nors paslėpei. Mat, 
kareiviui nevalia tą ženklą pamest; jis bū
na už tai baudžiamas. ’

Benertų visa šeimyna prisiekė, kad Ba- 
kūnas yra teisingas ir geras žmogus. Bet 
to neužteko. Nusivarė jie jį pas■ Jesulai- 
tį, kur stalavojosi jų pulkininkas. Tai per 
telefoną vargais negalais surado to pulko 
ir tą grupę, kurių ignoselis buvo, ir paaiš
kėjo, kad tas kareivis ten yra ir jau davė

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Laisvės” No. 274 tilpo iš 

Plymouth, Pa., korespondenci
ja, kurioj įvyko klaida. Ten 
pasakyta, kad Valūnai persi
kėlė iš 43 kuopos, o.< turėjo 
būti: persikėlė j 43 kuopą, 
Wilkes-Bai*re, Pa.

DAKTARAS
STANESLOW
rytą
po pietų
vakare

Nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko)
Tel. 7806-2

WATERBURY, CONN.

Gruodžio (December) 5-tą Dieną
IŠ NEW YORKO STAČIAI Į CHERBOURG4, 

O IŠ TEN GELŽKELIU I KAUNĄ

‘Dediene, tėtukui geriau, bet aš ir dė
dė Benediktas jau ir niežų turim. Močiu- 
vė kaip ima mane šmėruot tąja sierine 
mosčia, tai aš rėkiu išsižiojęs iki ausiu- 
<ių,” ant pečiaus sėdėdamas, skubiai papa- 
skojo mažytis Kaziukas.

“Ar tai jau ir pas jus ta “viešnia”— 
niežai yra?” paklausė Baronienė. “O kur 
nėra? Eikite skersai išilgai Lietuvą, var
gu, berasite nenušašusį ir neriunižusį žmo
gų. Net baisu žiūrėt į juos. Šventadieniais 
susirenka į bažnyčią, tai nuparkę, nususę, 
caip žiurkės,” kalbėjo Šneideris.

“Na, jau tik nustok žmones žiurkėm! 
žadinęs; kuom jau tu geresnis?” paklausė 
jo žmona. “Aš negeresnis, bet ir neinu į 
įmonių būrius, nelendu į bažnyčią, būda
mas ligotu. Kad žmonės būtų turėję tiek 
supratimo, jog* ligotiems su sveikaisiais ne- 
■eikia maišytis, tai tos ligos ir nebūtų taip 
šsiplatinę. Dabar, nei pinigų, nei dakta
rų, nei vaistų nėra”; kažin ko čia mes su- 
Hąuksim ir kas čia bus?” bėdavojo šnei- 
Jeris.

“O aš sakau, kad niekas nekaltas, kaip 
tik prūsai; jie tyčia, orlaiviais viršum mū
sų lakiodami, užkrėtė ant mūs tų ligų pe- 
•us. Tai dabar neva apsistojo, o iš pra
džios ką gi jie nedarė. Durniai tie amži
nieji, primėtė “minom” užtaisytų pypkių; 
šimtam žmonių išardė burnas, išplikė akis, 
j vėl tie velnio nagučiai kiek žalos padarė? 
Mat, tokį gražų dratuką bile kas f pamatęs 
paima į rankas pažiūrėt. O tas kaip tik į 
rankas, tai ir eksploduoja, kaip parakas 
int ugnies. Sakykit jūs man, argi jie nė
ra užtai durniai; kokią gi naudą.jie turi, 
kad civiliams žmonėms sveikatą sugadi
no?” rūstavo ant vokiečių Baronienė.

“Tai kapitalistų kultūra, tėtyt,” atsi
liepė Agota.

Aš netikiu, kad jie ligų perus atnešė: 
Tų pypkių ir “velnio nagučių” tai tiesa, 
kad čia jie vienu kart jais laukus apsėjo. 
Man 
nuo 
kius

KALĖDŲ EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Puikiausiu Greitlaiviu

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

“LAISVĖ”
4G Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. TacilaUBka«» 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGĄRŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo'mano bizm* 
kostumicriai ateina ir saujoms 
penkis cigarus ir po daugiau pasta 
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbšio, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mčnesis po 
keliolika šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 ArsenalJohn Naujokas

St., nuolatos parsitraukia sa\o koš- 
tu.mieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat d r g-. 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 ujfc- 
riausi cigarai Amerikoje po 10 c<ll- 
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gręsyviŠki biznieriai, ne tik Brook- 
lyno,/bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminčtais 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 miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit: ,

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

WORCESTER, MASS

A Praktikos pamokos išardyt, sutai-Automooiliu Mokykla sudėt visokius motoms, ir 
(| ■. . * apie elektrą, važiavimą ant viso-

! ' i į-' iiĮiiiiijii _ji| iiniiiijH kių kainų mašinų ir ant Fordo.
1 Pilnas, kursas;? šofęrio-Mechanjko.- ? iMnnjl kur vedą lietuvių ir anglų' kalboj 

gerai Žinomas ir per 16 metų pri-* 
i tyręs instruktorius L. TIKNEvI-

Įiiim čIŪS. .Mokykla atdara nuo 9 ryteS y ifci 9 vak. Ned. nuo 11 r, iki 1 v.
-*• NEW YORK AUTO SCHOOL 

■/-. VY’■ 228-7-gųd^ęLcpr. 14th St.,iN? Y.

no, kuris j vadovauja didžiuo
sius chorus Brooklyne ir .apie- 
linkėj. Tai yra jaunas ir 
energijos pilnas vaikinas. Vi
si choro nariai ateikite ir ki
tus atsiveskite prirašyti, nes 
pirmos pamokos yra svar
biausios. Nepamirškite.

Vergas.

(Tąsa)
“Už ką jie tave norėjo susįąudyt?” pa

klausė B. “Ogi šitaip buvo: vaikas, žinai, 
kaip vaikas. Buvo viskas ramu, nei ka
reivių nesimatė, tai, lazdą drožinėdamas 
mat, nueis pas saVo draugą į kaimynus. 
To namie nerado ir sugrįžo atgal. Tih 
pamatėm, jau atbėga tekini du prūsai 
Dar tėvas jiem vartus atidarė, o jie, į stri
bą įpuolę, pagriebė Benediktą už rankos, 
nusivedė užu kluono ir užrišo akis. Ago
ta tik sukliko ne savo balsu: ‘Mamyte, j ar 
jie jį sušaudys!’ Man tik akys aptemo ii 
pargriuvau ant žemės. Tai paskui, sakė 
čia Agota, Šneideris, atsistojo jiedu priei 
tuos žmogžudžius, palikdami Beneęlikti, 
užu savo pečių ir paklausė, ‘už ką?’ Tie 
keikdami užgriovė, būk jie jį tik dešimt 
minučių atgal matę su šautuvu po laukui 
vaikščiojant ir betykant juos nušaut. ‘Ai 
tikrai matėt, kad jis turėjo šautuvą?’ pa
klausė jų. ‘Jei taip, tai sušaudykit mudu 
o jį paleiskit, nes jis visai nekaltas. Mei 
prisiekiame, kad mūsų namuose jokio gink
lo nėra ir nebuvo. Beširdžiai jūs, be įsta
tymų, be tvarkos, ir be akių! Kodėl jūi 
nematėt, kad jo rankose buvo lazda, o fie 
šautuvas? Kodc-1 jūs dar ir to nematote 
kad jis dar tik kūdikis, šešiolikos metų vai
kas!” kupina pagiežos; karčiomis ašaro
mis patvirtindama ir tiesiai kareiviams Į 
akis žiūrėdama, kalbėjo sesuo.

“Na, tai tegul jis paima tą pačią lazdą 
ir eina ten, kur ėjo,” patvarkė kareiviai, 
akis jam atrišdami. Mes jam perstatėm 
lietuviškai, ko jie nori, tai jis, tą lazdą pa
ėmęs, ir eina ten kalneliu per arimus. 0 
jie žiūri. “Tai ir buvo ta pati lazda,” ta
rė, ir nuėjo savo kėliais.

“Tai jo gyvastį išgelbėjo' vien tik tas 
kad sesuo ir jos vyras sukalba gerai vokiš
kai,” patvirtino moteriškė.

“Tai dabar, tetut, mano kaleina. Aš 
papasakosiu, delko mano visas kūnas, kaip 
medžio žieve, šašais apdengtas,” užgiedoję 
Šneideris. “Tetyt, aš nesu bailys ir neser
gu nuo tų visų baisumų, kokiais karas mur 
apdovanojo abelnai; bet sergu nuo to mir
tino sutrenkimo; nuo kurio, nekaš pats ne
žinau, už kiek laiko atsikėliau. Buvo ši
taip: du metai atgal, aš nuvykaus į Ragi
nę, žinote, ten tarp Alvito ir Virbalio,'at
lankyt . savo motiną. O tuo tarpu, nors 
tikrai nepamenu,' trečiu kart ar jau 
ketvirtu, prūsai vijosi rusus. Šūviai gir
dėjosi toli, bet apylinkėj buvo ramu 
'Aš einu ir stebiuosi, kad tiek daug čia nuo
stolių padalyta, tiek puikių ūkių sudegin
ta, o šitie grintelninkai, kaip sykis, išlikę 
kaip kad ir mano motinos ‘dvaras’: šiaudi
nukas stogelis, samanom apaugęs, į ženų 
atsirėmęs, ir nedrįsta granata imt tokį dū
lį,”—maniau sau. “Tik tūom kart te-r-r-kšt 
apie trisdešimts žingsnių nuo manęs gra
nata į plentą. Kaip a'pleipau, neatsimenu 
Atsibudau ir nedasiprotėju, xkame daly
kas. Galvoje taip spiegia, taip spiegia vi
sokie balsai, kad, rodos, ausys truks. P( 
valandėlei atsiminiau, kad čia buvo terkšt 
Manau sau, kas gi čia, kodėl aš ant žemės 
guliu? Gal esu “užmuštas”, galva perskel
ta, kojos nutrauktos? bet man hieko ne
skauda. Tokie ir kitokie klausimai'maišė 
si man galvoj. Labiau atsipeikėjęs, atsi
kreipiau ant šono, rankomis pasirėmiau į 
žemę, ir jau kelsiuos. Pasijutau, kad ai 
visai kojų nevaldau. Šiaip bei taip atsisė
dau ir mėginu surasti žaizdas, ar kas ton 
mano kojom pasidarė. Beaudamas klum; 
peš nuo kojų, pamačiau, kad mario rankos 
baltos, kaip negyvo* žmogaus. Besistebė 
damas pajutau, kad mano kojos labai, la
har nutirpę. Paskui ir visai atsipeikėjau: 
atsikėliau ir nuėjau pas mamą. Ji tuo; 
.apipylė mane klausimais: ‘Kas tau, kai 
;tau, ar nesužeidė tavęs’?” <

• Už kiek laiko mamytė išdidžiai pasi
gyrė, kad, esą, turiu mažytį paršiuką; kac 
pavyks išsisaugot, tai kitą metą bus proge 
paragaut mėsos. “O kur jūs jį gavot, ma
myte?” paklausiau aš. Sako, “tik niekan 
nesakyk: Matulevičiai paslėpę išsilaikė vi
są porą labai gerų kiaulių. Dabar jie turi 
paršiukų, tai ii”man vienas kliuvo.”

Nueinam pažiūrėt tos “navatnybėš”. 
ogi paršelis nebegyvas. Nesustingęs ir dai 
šiltas, bet širdis neplaka. Atsinešėm į stu- 
bą, pylėm ant jo šaltą vandenį ir tampėm 

:visaip, bet veltui. Tada tariau savo moti
nai: “Mama,” sakau, “aš visgi drūtesnis 
už tavo ’ paršelį: aš atgijau ir čia atėjau.” 

Į-.‘Ką tu čia dabar šneki, vaikeli?” ji užsi
puolė ant manęs; Aš jai papasakojau.. 
Ikaip'“negyvas” ant plento gulėjau.ir įtiki
miau -ji kad jos paršiukas žuvo nuo trenks-

lą kur tai pametė. Tai manote, kad jam 
žmogui ant sveikatos tokie dalykąi. Pa- 
smėlęs, sukunkęs. ir raikščio j a, nabagutį^” 
papasakojus atsiduso senutė. .

“Taį ne naujiena. Kad ne kiekvienam, 
tai veik kas antram gyventojui' panašus 
šposai atsitiko,” • pridūrė Baronienė.

/ y. v:. . (Daugiau įus) . ' '

rodosi, kad žmonės serga labiausią 
išsigandimo. Šitokius smūgius, šito- 
nervų įtempimus kentėt, tai ne bai- 
Tik jūs pamislykit, kiek jie prikanki

no mūsų kaimyną, Majoriškių Bakūną. 
Dar tik tą patį pirmą karo metą, kuomet 
tie visi (prūsai ir rusai) “didvyriai” viską 
išdraskė, išmynę, ištrempė, gyvulius iššau
dė, po laukus išdrabstė, supūdė ir neteko 
ką valgyt, tai atėję pas Bakūną paprašė 
lašinių. Kaip tik jis pasakė, kad neturi, 
tai jie jį mušt šautuvais. Tik pamislykit, 
tokiais geležies šmotais kerta žmogui per 
?alvą, per pečius, per rankas ir kur tik 
papuola. Bet negana to, prisirišo jie jį 
prie medžio, atsinešė šiaudų ir ėmė paleng
va degint jam blauzdas.. Esą, mes tave pa
tį išspirginsim, tai lašinių bus. Kuomet 
kankinys nuo fizinių, o jo šeimyna nuo 
ivasinių kančių apalpo, o lašinių vis tiek 
Mekas iš niekur neatnešė, ttai tada paleido 
jie jį.

Kitą kartą ir vėl taip. Tik aš nepa
menu, ar tai buvo antrą ar trečią karo 
meta. . !

Washington.-— Bėgy 12 
mėnesių suvirš 34,000 gelž- 
keliečių darbininkų atleista 
nuo darbo Jungtinėse Vals- 
tijosą.

į DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTiEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos a p tiekos* kuriose galima pirkti vais- 

į tus daug prieinamesne i-airr. negu kur kitur dabartiniu taiku.

A.\M. KISHON, Aptiekorivs Savininkas
Į . H7IH JO
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užviešpatavo mano kūną ir negaliu išsigy-

tfORINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENĘ)



JUOZAS KAVALIAUSKAS
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1439 South 2nd Street
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Wilsonville,
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Miestas
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Maršalka
Moline,

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Ames SU 
Antes St..

moterų
DIENOS:

Panedeliais ir 
Utarninkaia

valdiškų 
Kratos

Arba 
Laivų

419 Lorime 
Brooklyn. N

unijos
Sąjun-
mctai

Džikas, P. O

PASKUTINIS MOŠŲ 
PARAGINIMAS

1552—10th

Kairis/ Plaw Station

1512—llth

BALSO” KAINA AMERIKOJE

Telephone, Stagg 8326
9745

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

Apie tą viską plačiai apra 
soma brošiūroje

Panedėliais
Dieną ir naktį 

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

Pariedėtais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

Vietos'ir apieilnkių lietuviai 
neužmirškite, kadį 1 d. gruo
džio, 462 Elk St., įvyks 'labai 
didelis ir puikus balius. Ren
gėjai kviečia visusį atsilaikyti.

Viską Patyręs.

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Del 1928 m.
Seliokas, 288 Maple Ave.' 
O. Giraitienė, 431 Summit 
Rast. J. Kazlauskas, 481 
: Fin. Rašt. J..Pilkauskas,

APLĄ, CĘNTRO, KOMITETO 
ANTRAŠAI

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
^batomis 
Nedeliomis 

dieną ir

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

VAIKAI
įleidžiami utarninkais

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.
Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Boeis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th

LIETUVIS GRABORIUS
IK BALZAMUOTOJ AS

rinkiibu
Nepraleiskit 

nei vienos
Eikit į šusirin- 

albinkit už- 
Rū pi nkitės, 

darbo

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

M. Jazųkevičia, 153 Ames St. 
Maršalka F. Sawlenas,

20 Faxon St. Visi Montello
Mass,

Lietuvos darbininkų ir 1 
•mo biednuomenės dvi 

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS

TELEFONAI:
-------------- Oregon 5136
_________  Main 0669

Cleveland 
Cleveland 
Lawrence, 
Pana, Ill. 
mond Hill, N. Y

5768 
Mich.

fDetroit, Mieli., ‘O. 'Badauskie 
nė, West’ Frankfort, Ill., J 
Šarkiūnas, Chicago, Ill., A. 
Valinčius, Pittston, Pa., J 
Kuncevičius, Pittston, Pa., Ig. 
Kartonas, Tuckahoe, N. Y., J. 
Bočis, Gilberton, Pa., J. Sta- 
nelis, Newark, N. J., A. Pa- 
zarskas, Chicago, Ill., K. Ži
linskas, Cheltenham, Pa.

Naujoviškiausia Tos Rūšies įstaiga Brooklyne
VYRAMS

Lietuvon ir iš Lietuvos
• PER BREMENĄ • 

ant didžinusio< ir greičiau
šio Vokiško laivo

COLUMBUS ’
ant Kitų Tos Linijos
tik Aštuonias Dienas

Ant Jūrų I
Trečia Klesa—vieni

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”

Pirm. M.
Vice-Pirm.
St.; Prot.
Hudson St

Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba
7 Seymour Ave., W.Hartford; Ižd. A. 
iRaulinaitis,’ 556 Zion St.; Maršalka 
J. Girąitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

Trys gariniai kambariai delei išsiperinu): Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, aringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29*31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Ste.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. 1.
' Telefonas: Pulaski 1090

Puiki
( tik atskiri kambariai

Pas bilie vietinj agentą 
arba

57 Broadway - New York
NORTH GERMAN z

LLOYD A

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

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
1 URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo Šalčio) *
Jokių Šalčių nebijo. Už 75 centus už baktą apsiginkluok -auo savo 
amžino priešo l

Metams .................. $1.75
6 mėnesiams............. $1.00

Adresas' užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs 
berg Pr., Unter-Haberberg 92 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuoin pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

I/ulo globėjai
Kašelionis.

Susirinkhhai atsibūna kas ketvirtą 
nedėldienį kiekvieno menesio, 3 vai. 
po pietų, ant 25th St. ir Dix Avė., 
Lietuvių Svetainėj. \

S. L. A. 304 ir A. P. L. A. 
25 kuopos yra nutarę iki nau
jų metų priimdinėti naujus 
narius tik už pusę įstojimo. 
Todėl dabar visi pasinaudoki
te šia proga ir prisirašykite 
prie minimų kuopų. Ypatin
gai kviečiami jaunuoliai rašy
tis. Juk kiekvienas privalo 
priklausyti prie pašelpinės ir 
apdraudos draugijų, o šios or
ganizacijos kaip tik ir yra to
kiomis.

Susirinkimai įvyksta 2 vai. 
dieną kiekvieno mėnesio antrą 
nedėldienį, 237 Siqamore St. 
Kurie norite prisirašyti, atei
kite į susirinkimą.

nupigimmas. 1 u- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl

nes

Turėjo silpnus inkstus ir 
negalėjo ger^i miegoti

Ponas rO. M. Hunter, Gaiventon, Texas, sa
ko: "Nuo f>rad4jimo vartoti Nuga-Tone ma
no inkstai daugiau manęs netrukdo. AA 
miegu gerai ir naktį nebereikia atsikelti. 
Tai y»a_ puikios gyduolės nuo silpnų inkstų 
ir pūslės ir ai patariu kiekvienam, kuris 
.turi tokį nesmagumų, vartoti Nuga-Tone."

Virš miliono žmonių yra pasakę tokius 
protingus patarimus ir įgavo puikias pasek
mes nuo Nuga-Tone. Jos strteikč jiems ge
resni apetitą, pataisė jų vidurių nevirškini
mą, prašalino iš viduriu Kasus ir raugėji
mu, galvos skaudėjimą, svaigulį, pataisė ke
penis, inkstus, pūslę, silpnus nervus, silp
numą. prasti) miegą, padaugino svorį. Nuga, 
Tone parduodamos pas visus gyduolių ver
telgas. Ir jai jūs nesijaučiate sveiku ir 
stipriu, jūs turštumėt vartoti šias puikias 
sveikatą ir stiprumą telkiančias gyduoles. 
Jei jūsų vertelga* neturi jų savo sandėly j, 
reikalaukit, kad jis užsakytų" jums iš olsello 
raistinės.

PITTSBURGHAS IR APIEL1NKĖ1 
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pįrm. Frank Rodgers, 312'Orgon 

St., ’Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion). '

Prot. sekr. E. K. Šiurmaitięne, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa..

Fin. sekr. R. Beniusis, 911 Jones 
Ave:, N./Braddock, Pa. ’
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba rrfon- 

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.

Lapkričio 11 d. įvyko A. L. 
D. L. D. 151 kuopos susirin
kimas pas M. Kajoką. Narių 
atsilankė nedaugiausiai. Nors 
mažas būrelis, bet visgi nu
veikta nemažai. Kuopa iš iž
do aukojo po $5 “Laisvei” ir 
“Vilniai.” Taipgi nutarė už
sisakyti 25 egz. “Laisvės” ka
lendoriaus 1929 metams. Ku
rie norės įsigyti kalendorių, 
tai galės gauti kuopoj. Gauta 
“Laisvei” vienas skaitytojas— 
užsirašė T. Katilienė. Du skai
tytojai, kurių prenumerata 
jau buvo išsibaigus, atsinauji
no. Visi trys yra biznieriai, 
bet darbininkų reikalus remia.

Reikia pažymėti ir tai, kad 
yra tokių narių, kurie į susi
rinkimus niekad nesilanko. 
Taip negerai. Jeigu visi na-j 
riai laip darytų, tuomet kas gi i 
būtų ? Reikia stengtis į su-1 
si rinkimus lankytis.

KAUNAS.— Nesenai ge
ležinkelių policija, dalyvau
jant akcizo kontrolės valdi
ninkams darė kratą Kauno 
stoties būstinė} — 
žibintų dirbtuvėj 
tikslas buvo ^ura 
degtinės bravarą, kurisJtu
rimomis policijos žiniomis, 
tenai veikęs.

Kratos metu rasti degti
nei varyti įrankiai: katilas, 
aušintuvas ir lenkti vamz
džiai.

Kitų dieną tuo pat reika
lu vėl buvo daryta krata 
kalbamoje dirbtuvėj ir ras
ta: degtinės užraugoms lai
kyti statinė ir dirbtuvės šu
liny paslėptą vandeny skar
dos katilą pritaikytą užrau
goms šildyti.

Protokolas surašytas dirb
tuvės meisteriui; pati dirb
tuvė yrą betarpėj važiuotės 
tarpybos ūkio dalies vedėjo' 
žinioj.

’ Be to, policija darė kratą 
važiuotės ,tarnybos ūkio da
lies vedėjo bflte ir rado val
diškų daiktų; brezentų, va
tinių, matracų, lentų, ir' va
rinį blitidą padirbtą iš val
diškos medžiagos.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
Detroit, Mich.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. GYVIS, 

7148 McKcnzy 
BIRŠTONIENĖ, 

2739 Carson 
Fin. Sekr. J. OVERAITIS, 
Nutarimų Rast. V. J. GERALTAUS 

KAS, 1946 Sharon Ave.
Iždininkas A. VEGELA, 

7715 Dayton Ave 
Vėgėlienė ir J

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

Šią svarbią knygut 
įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus. 

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

Užsakymus siųskite: 

“LAISVĖ”

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitln; Laikraštį

! “RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Ąmerikos 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.

vPASTĄBAi Isldomėkit “Rytojaus” 
naują antrašą:

“RYTOJUS”
Galle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires,

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 1
Būkite .Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio - 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą 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 žinojimaš, 
kaip operuoti automobilių. Turtine savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

fiVTDAf Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki PA C’zinPn 
LA 1x1/1; Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vale.; po 6 vai.—7tc vv Uvuly

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS ISSIPĖRIMŲĮ VANTOS VELTUI

Pirm. S. K. MARKIU, 321 Bond St. 
Viče-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First' St. 
Prot. raštininkas B? BARKAUSKIS, 

255 Pine St.
Fin. Raštininkas A. GR1GUT1S, 

2122 Ingalls Ave., Linden, N. j.
Iždininkas V. PAULAUSKAS, 

228 Clark PI.
Iždo globėjai.- K. Pociūnas, 221 Mag

nolia Ave.,, ir J. Krakauskas, 300 
First St.

Org. raštininkas J. KENTRŲS, 
211 First St. /

Maršalka J. KICEINA, 
259 Broadway.

ŽV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass,

Pirmininkas 'A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagel b. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštiniu. J. Siripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Ižd<5 'Globėjai: J. 
Tautvąiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

Tik Šešios Dienos iki Užbai 
gai Vajaus

F Draugai vajininkai! 
prašome visus su padidinta 
energija išnaudoti tas paskuti
nes dienas rinkikui naujų 
skaitytojų. Nepraleiskit nei 
vieno vakaro, nei vienos va
landos veltui 
kimus, į stubas ir 
sirašyti “Laisvę.” 
kad užbaiga pradėto 
būtų džiuginanti ir sėkminga.

žemiau talpiname vajininkų 
surašą. Iš jo matysite, kad 
dar turite padirbėti, kad pa
silaikyti esamose pozicijose, o 
kurie stovite pirmose eilėse, 
turite rūpintis, kad kiti neiš
kiltų į viršų. Kurie atsilikę, 
stengkitės pasivyti kitus, pa
kilti.

Tautininkai ’ir Socialistai Tu
rėjo Slaptą Pasitarimą

Aš gavau informacijų, kad 
pas vietinį poną Pricevičių 
šiomis dienomis buvo suvažia
vę S. L. A. viršininkai—advo
katai Jurgelionis ir Gugis, Gri
gaitis ir visi iš “Tėvynės-’’ šta
bo, išskiriant Jurgeliūtę. Se
nis Pricevičius gyrėsi kai ku
riems, kad tie ponai pas jį lai
kė seimelį, kad nuskyru^ gerą 
S. L. A. iždininką.

S. L. A. Narė.

-A. Potyrius, Box 237, Burgett: 
town, Pa.

-J. Lingevięius, I 
Westernport, Md 

-P. Cibulskis, 7042 Lint Court, 
Maspętb, N. Y-

■M. L. Balčiūnas, P. O. Box 128, 
Thomas, W. Va.
D. Vaikutis, 2514 Kooper St., 
Youngstown, O. '
•V. Peža, 242 So. Division St., 
Buffalo, N. Y.
A. Dambauskas, 224 E, Maha- 
noy Ave., Girardville
M. Batutis, Box

Vajininkų Surašąs

D. Zdaniūtė
Wilkes-Barre, Pa.

S. Reikauskas
Shenandoah, Pa.

Geo. Shimaitis
Montello, Mass.

Bendras Komitetas 
Philadelphia, Pa.

P .Namikas
Waterbury, Conn.

S. Petchulis
Minersville, Pa.

M. E. Custer
Cleveland, Ohio.

^A. Bui vid as 
" Dorchester, Mass.
J. Gabužis

Binghamton, N. Y.
M. Bacevičienė

Detroit, Mich.
J. Simutis ir J.-Egeris 

Nashua, N. H.
A. Jakštys

Detroit, Mich.
S. Petkienė

Great Neck, N. Y.
K. Joneliūnas

Akron, Ohio.
A. Kaspariūtė

Wilkes-Barre, Pa.
Misevičius

Detroit, Mich.’ 
M. Švegždienė

Easton, Pa.
U. - Daržinskienė

Detroit, Mich. i
J. J. Bakšys

Worcester, Mass.
K. Terzienė

Detroit, Mich.
A. ir J. K. Navalinskai 

Forest City, Pa.
L. Lasky 

, Zeigler, Ill. 
A. Demskiėnė

Detroit, Mich. .
V. Račkauskas

Detroit, Mich.
Šiomis dienomis 

naujų skaitytojų šie
Paltanavičius, Auburn, Ill., 
rmbros. Middleboro, Mass 
Urban, Grand Rapids, Mich., 
J. Žebrauskas, Cleveland, O., 
F. Petronis, Rockford, HL, K. 
Rugienius, Cleveland, O., J. 
Jerome, So. Barre," Mass., J. 
Shopes, New Britain, Conn., 
A. Navickas, Hartford, Conn., 
E. Repšienė, Worcester, Mass.,
W. Staniskis, Detroit, Mich., 
O. Martuzienė, Nanticoke, Pa., 
A. Siekis, Gardner, .Mass., P. 
Kurulis, Cleveland.. O., A. Pet
kus, Yeadon, Pa., J. Wencke- 
vičius, Cambridge, Mass., K. 
Lukauskas, Great Neck, N. Y.,

A. Matulis, New York, N. 
Y., V. Dvariškis, Brooklyn, N. 
Y., V. Kralikauskas. Law
fence, Mass., L. Svirplis, Ford 
toty, Canada, J. Žebrauskas,

O., K. Valaika, 
O., S. Penkauskas, 
Mass., J. Ragutis, 
J. Maroza, Rich-

E. Dulkiūtė,

6- ̂ M. E. Custeriene, '1009 E. 74th
St., Cleveland, O.

7- J. D. Sliekas, 215 Overbrook 
Blvd., Pittsburgh, Pa.

8- —W. Stačinskas, 2310 Sarah St.,
S. S. Pittsburgh,' Pa.

j 9—K. Stačinckas,- , Box 655, New1 
Kensington, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth
Ave., Chicago Heights, 111. /

11— D. Lekavičih, P. O. Box 52, Fin
leyville, Pa.

12— J. Kinderis, 439 Maplewood 
Ave., Ambridge,

13— Wm. Urbon, R. 1 
Rices Landing, Pa

14— R. Beniusis, 911 
North Braddock, .

15— P. Kavaliauskas, 
Woodlawn, Pa.

16— A. Besasparis, P. O. Box 40 K
L., Aliquippa, 1

17— T. Treinauskas,
E. Pittsburgh, I

19—-J. Preikšą, Box 201, Minden, W

Pirm. IG. V. SAVUKAITIS, 
P. O. Box 262, Cuddy,’Pa.

Vice-Pirm. K. URMONAS.
.. 37 Norwich St., West View, Pa. 

burgh, ,Pa.
Sekr. J. GATAVECKAS,

109 Cress St., Carnegie, Pa.
Iždt J. jAsadavičius,

538—3rd Ąv^., ’Parnassus,' Pa.
Iždo Globėjai:

JOS. TAUROZAS,
31 W. Main St., Carnegie, Pa.

J. GIRSZTOFF,
524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie. Pa.

F. RODGERS,
Tamaqua/ Pa.
312 Oregon St., Carliss Station, 
Pittsburgh, Pa.

A.PX.A.) KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp.' Sekr. antrdšas. . 'i '■
2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 

Pittsburgh, Pa. i
3— J. čirviųkas, 230 Magazine St.,

Carnegie, Pa. ■< '
4— F. Pikšris, 1831. Penn. Avenue, 

Pittsburgh,
5—V. Labutis 

McAdoo, Pa

-A. B. Shatkus, 1256 Scribner 
Ave., Grand Rapids, Mich.

-J. Audiejatis, Box 113, Royal
ton, 111.

-K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.

-K. Vaičiūnas, 929 So.
St., Harrisbug; Ill.

-L. Aimanas, Covcrdale, 1
■B. Yuskauskas, Bo,x 253, West 
Frankfort, Ill.
■J. Chiplish, 611 Vandalia St., 
Collinsville, Ill.

-A. Kirtiklicne, 1388 Andrus St., 
Akron, O.
J. Guzevičienė, Box 400, Benld,

42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St.,

Saginaw, Mich. x
44— L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, 

Ill. /
45— Ig. V. Savukaitis, 

Cuddy, Pa.
46— D. Simutis, Box 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 

Ave., Detroit.
48— A. Malinauskas 

Minersville; Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. Ųrmoniūtė, 37 'Norwich St.,

West View, Pa. . ‘
51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply-„ 

mouth Ave., Wilkes-Barre,. Pa.
52— J. M. Kaminskas, 3116 S. ,Hal- 

sted St., Chicago, Bl.
53— J. -.GudiŠauskas, 437 E. Elm St.,

URBO LAX TABS
(2S centai už skrynutę) 

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

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

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

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

Tel.: Juniper C796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas __________________________________________ .........

—J. Leonaitis, 107 
Benton, 111.

:—M'. Urba, 1119 Bushkill St 
ton, Pa.

Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 
Boulevard.

Kasierius F. Lukaitis, 330 Broadway.
Kasos globėjai:

J. Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaelavičius, 20 E.s 21st St.

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st St. 
Visi Bayonne, N. J.

Susirinkimai atsibūna seredomis po 
I pirmam kožno menesio, Wm. Ruzgio 
I salėje. 26 E. 2Jst St., Bayonne, N. J.

/

DETROIT, MICH.
i LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 
j GRAND RAPIDS. MICH.

Valdybos Adresai:
Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk

er Ave.
I Vice-prez. AJ KRASNAUSKAS, 1568 
j Quarry Ave.
i Tarimų raštininkas
i R.R. 9, Box 117.
' Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 

—llth St.
; Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE-- 

Nf], 1529 Hamilton Ave., ir 1£.
i MEČIONIS, 1516 Hamilton Avė. 

Iždininkas D. KRASNAUSKAS. 1568 
9th St., Moline, i Trustisai: A. B. ŠATKUS. J. URBO- 

Quarry Ave.
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Ripids, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą utarainką kiekvieną mėne
sį, savam name. 1057 Hamilton Ave. 

\ 4Q89 Brandon Aye.

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS 

Valdybos Antrašai
Pirmininkas A. Krukbnis, >

23 BAnks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

■99 Arthur, St. . 1
Nutarimų ržštihinkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas . K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas, 

29 Arthur St.
Kasos globėjai: - /

A. Amšejus, 129
J. Povilaitis, 222

_ «t. ir
State-----
Stato-----

BIRUTES DRAUGYSTĖS, MON
TELLO. MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniuliepė, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

Pirm: Pag. Oria Turskiene, 79 Vine
S,t., Mostelio, Mass:

Fin. Rašt. Kazimiera Čereškienė, 37 
Lansdowne St., Montello, Mass.

Prot. Rašt. Teodora žižienė, 673 N.
Main St., Montello, Mass.

Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 
Montello, Mass.

Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 
Ames St., Montello, Mass.

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass. • <
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

tello St., Montello, Mass.
Viktorija Bartkiene, 58 Trout St., 

Montello, Mass.
St., Montello, Mass. z

galite 
centų. Kas ims 
kopijų, duosime

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
Pirm. B.' Daucenskas, 

Avė., E. Moline, III.
Vice-pirm. A. Milius, 

Avė., E. Moline, III. 
Prot. sekr. A. Trepkus

St., įMoline, III.
Fin. sekr. K. Shimkus, 135—36th St., 

Moline, III.
Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th 

Avė., Moline, III.
Iždo globėjai:

A. Matusevičia, 349—9th St., Mo
line, III.

J. Verika



VIETOS ŽINIOS
KUR BOSI NEDĖLIOJ?

PAJIEŠKOJIMAI

veika

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUSKUNIGO NELAIMĖS

(Undertaker)

na

j. levAndauskas
GRABORIUS

PRANEŠIMAI Iš KITUR 107 UNION AVENUE
BROOKLYN.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS

PARDAVIMAI Maspeth, N

mų
elevėi

geltonieji
vakare

su stam

Ave’s

OT KAIP NUDAILINA 
IR PAJAUNINA VEIDUS

MIRĖ SIMONAS PIETARIS, 
WILKES-BARR(EČIŲ SŪNUS

GARBĖ ŽUVUSIEMS-— 
MIRTIS BUDELIAMS 
FAŠISTAMS

HYLANAS VĖL 
KANDIDATUOJA
Į MAJORUS

MILIONAS Už
NUSUKTĄ SPRANDĄ

Babies
Love $

PRANAS ŠIMAITIS 
AREŠTUOTAS BŪK UŽ 
BANDYMĄ PAPIRKT 
POLICMANA

Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Liudvikos Šim
kų ri

BRIDGEPORT, CONN

“INŠIURINA,” NUODIJA
MŪNŠAINU IR PASIIMA
POMIRTINĘ -i

A. L. D. L. D 
n is susirinkimas 
kričio 2 
tainčj,, 
riai 
kalų 
kos

Sekr. J. Siurba.
(281-82)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

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

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

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

Tai dar- 
toks 
nei

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

>0 d.—penktadie- 
Grand Assembly

■ Havemey- 
įvyks dide- 

šaukia- 
Komiteto.

ž li

gi ma- 
pusę 
mie-

Susirinkimas Įvyks 
pirmadienį, lapkričio 
"Laisvės” name, 8 vai 

os nariai 
prie

63 kuopos mėnesi 
Įvyks nedėlioj, lap 

’> d., Liet. Jaunų Vyrų 
407 Lafayette St, Visi 

ateikite, nes turime svarbių
Taipgi yra

įPildomojo Komiteto

■ »•>ė-*•••• •••••«•••> >.-•♦‘“♦•-f
: Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla 
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltruk;evičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y. !

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja įr 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.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

DUODA LEKCIJAS
Piano skambinimo lekcijas duoda 

prityrusi mokytoja iš Rygos: Elena 
Šuipaitė, 25 Scholes St., Brooklyn, 
N. Y. ' 279-81

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
ANTHONY MOLLYN , 

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

New Yorke areštavo ir įkai
tino daktarą Louis Weinstoc
ks ir policmaną Ed. Muilins 
už tai, kad jiedu varė labai 
kenksmingą šmugelišką biznį, 
pardavinėdami opiumą, mor
finą ir kitus nuodingus svai
galus, iš pradžių, suteikian
čius žmogui linksmybės, bet 
paskui labai nupuldančius] 
žmogų dvasiniai ir kūniškai. 1

koncerto pra 
ai. vakare.

veltui visiems.
dalyvauti visus ii

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknį 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetlnj 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

ASBURY PARK, N. J.— 
Brigita Comeraitė, 18 metų, 
užvedė bylą prieš Kuhlmanns, 
didelius grosernių biznierius. 
Jų “trokas” partrenkė ją ant 
gatvės ir nusuko sprandą 
laužydamas vieną kaklo 
liuką.

Kurie skaitote šį pranešimą, 
pasakykite ir kitiems apie tą 
margą ir linksmą nedėlios va
karėlį, kuriame tikimasi turėt 
pilną svetainę publikos. No
rėtume, kad ir jūs patys bū
tumėte skaičiuje atsilankiusių 
į vakarėlį.

Vienas iš Rengėjų.

LIETUVIŲ DARBIEČIŲ 
BRANDUOLIO F-5 
SUSIRINKIMAS

Savininkas:
B. AMBROZAITIS
Street, Brooklyn, N. 1

Stagg, 9942

Darbų atlieku
Kreipkitės

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

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

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

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

U fomišiuotų kambarių. Viskas pui
kiai ištaisyta. Ramios $154 į mene
sį. Yra įysas ant 4 metų. Galima 
pigiai pirkti. Atsišaukit greitai.— 
W. Rogers, 495 West St., New York, 
N. Y. 270-81

yra 
žmogus, 
kuriuom 
įvykusio 
kairiųjų 

Darbininku

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

PAJ1EŠKAU sesers
kūnienės, po tėvais Stanaiti! 

paeina iš Kauno rėdybos, Šiaulių ap
skričio, Raudonų parapijos, Žamale-r 
nu kajmo. Aš, Katrina Skiotienė, 

Stašinskienė, turiu 
meldžiu atsišaukti 

praneškit.—Mrs. K.
Maple St., Zeigler, 

280-81

NEW YORK 
Valandos: 10 iki 12 
8 P. M. Nedėliomis

PARSIDUODA Republic Restoranas, 
gera vieta, biznis įdirbtas per daug 

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

DAKTARAS IR 
POLICMANAS KAIPO 
OPIUMO ŠMUGELN1NKAI

Raudonų 
kaįmo. Aš, 
antru vyru 

svarbų rcikąlą, 
arba kas žinote 
Stašinskienė, 701

Policmanas G. Bauler ties 
Ralph Ave., Brooklyne, areš
tavo automobilium bevažiuo
jantį Praną Šimaitį, nužiūrė
damas, kad važiuotojas girtas. 
Šimaitis, nenorėdamas teismo, 
įbrukęs policmanui į delną de
šimtinę. Policmanas, prista
tęs jį į Gates Ave. teismą, ap
skundė, kad Šimaitis, norėjo jį 
papirkt, duodamas ky£į. Už 
tai teisėjas padėjo Šimaitį po 
$1,000 kaucijos iki grand 
įžiūrės teismui. ‘

Šimaitis gyvena po num. 83 
Nicholas' Ave.'

ste. Jeigu važinėjimo kaina 
bus pakeltą, tai jos brangu
mas privers daugiau žmonių 
gyvent pačiame mieste. Walk
iris taip pat gana įmatomai 
sandarbininkauja su kompa
nijomis, norinčiomis pakelti 
važinėjimo kainą iki 7 centų. 
Jis tarnauja Vienai savininkų 
rūšiai, o Hylanas—kitai, nors 
vienas ir kitas liežuviu mala, 
kad viską darą “žmonių nau
dai.” Komt.

PAJIEŠKAU apsivedimui draugės., 
ne senesnės 38 metų. Meldžiu at

sišaukti ir prisjųsti savo paveikslą. 
Aš apie save suteiksiu žinias laišku. 
—J. S. P., Bok 103, Wilkes-Barre, 
Pa. 277-81

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gėjai žino, kokią didele vertę Lietuvoje turi 

' visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šakifys ir kitokie naųiiniai 
i vaistai. Mūsų, žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
t kiekvieną ligą.’ Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviški! žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir

; žemiai? paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau!-
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sčklukių 
Brolelių 
Bernardinų 

iBezdų žiedų 
i Badijonų, 
čepronelių 
čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzinfrelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių v

Kiekvienas, žinodamas savo prigimt 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus 
o aš visados ku

Tol. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ii 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

PAJIEŠKAU dėdės F. Kaliedos ir 
tetos A. Bozalikienės, paeina iš 

Grodno rėdybos, Švendubrės kaimo. 
Senai Amerikoj; girdėjau, kad gy
vena Pennsylvania valstijoj. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinote pra
neškite.—Marijona Svirskienė (Ka- 
liedžiūtė), 50 Sawtell Ave., Montello, 
Mass. a 281-82•Autorius dramatiško 

Io “The Night Before’ 
ši jo vaidinimo manadžeriai su 
aktoriais buvo areštuoti. Teis
me prieš juos buvo nurodinė
jama, kad veikalas esąs ne- 
morališkas; kad jame piešia
ma prostitucija (motina, liku
si su dviem vaikučiais, nuėjo 
paleistuvaut, kad užsidirbt sau 
ir jiems gyvenimą) ; kaltinto
jai įrodinėjo, kad vaidinimas 
tokio veikalo traukia žiūrovus

Bet 
Yorke 
pusę;

prosti-

nikos, Triūbos, Būbnai ir 
kių daiktų. Prisiunčiam 
Taisom ir tūnijam Pianus 
fonus.

Lyros cho-Į ■___ ■.____________
irg. Žuko. (TEATRINIS VEIKALAS 

dubeltavas kvar- APIE PROSTITUCIJĄ
! PRIPAŽINTAS DORU

Šiais metais New Yorke ir 
Brooklyne automobiliais tapo 
užmušta jau 965 žmonės, re
volveriais 281 ir nuo nuodingo 
mūnšaino mirė 619.

Neužmiršk nedėlios vakaro, 
lapkričio (November) 25 d. 
“Laisvės” svetainėj tą dieną, 
tai yra, rytoj ,lį vyks puikus va
karėlis, kįn;i^>prasidės 6 valan
dą. Bus^okiai; dainuos gar
susis oktetas Ufa; artistiškai 
pašoks B. Misevičiūtė; ant 
mandolinų skambins 'Jaunuo
lių Kanklių Orkestrą; dainuos 
Lillian Kavaliauskiūtė; bus če- 
keriii grajočių kontestas-var- 
žytinės. Šokiams griešį Reti- 
kevičiūtės orkestrą. Bus vi
sokių užkandžių, arbatos ir į- 
vairių saldžių-minkštų gėrimų. 
Visi suras tinkamo sau sma
gumo, kaip jauni, taip ir seni.

Viską tą rengia Priešfašisti- 
nis Komitetas sykiu su Didžio
jo New Yorko Draugijų Sąry
šio Komitetu.

PARSIDUODA pigiai smuikos 
(skripkos) didumo 3-4. Taipgi ir 

pilno saizo puiki smuiką. Labai pa
rankios pradžiamoksliams vaikams 
ar mergaitėms. Daug geresnės, ne
gu naujos, nes išgrajintos per daug 
metų.—A. Dudonis, 1597 E. 91st St., 
Brooklyn (Canarsie), N. Y. 281-82

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

rinkimas įvyks nedėlioj, . 25 d. lap
kričio, 10 vai. ryte. Visi nariai bū
kite į laiką, nes turime svarbių rei
kalų ir gausit naują knygą. Taipgi 
yra blankos balsavimo centro komi
teto.—Sekr. F. Linkus. 280-8.1

Paskutiniais laikais vis dau
giau daroma tokių šposų. Vie
nas arba susidėję du “inšKi- 
rina” (apdraudžia) kokį ne
laimingą, senėjantį girtuoklį; 
nįoka kompanijai už jį ap- 
draudos mokesčius ir girdo jį 
mūnšainu; tain sakant, “iš pa
siutimo”; vaišina apdraustąjį, 
žinoma, prasČiausios rūšies, 
daugiau ar mažiau nuodingu 
alkoholiu, norėdami, kad žmo
gus kuo greičiausiai mirtų, ir 
tie “geradariai” galėtų iš ap- 
draudos kompanijos atsiimt jo 
pomirtinę.

Tokiu gudrybių vis dažniau 
ir dažniau pasikartoja tarp 
Brooklyno lietuviu 
bas toks kriminališkas, 
šlykštus, kad šlykštesnio 
būti negali.

IR MALI ORIUS
Nufotografuoja 

ft ir numaliavoja 
IĮ visokius paveiK- 
11 sius įvairiomis 
Sj spalvomis. At- 
V naujina senus ir 
' krajavus ir su

daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

prie, lytiško palaidumo 
teisėjas Caldwell New 
paturėjo kaltinamųjų 
sakė, jog tame veikale 
tucija nupiešiama tokioj ne
lipšnioj šviesoj, kad iš jo\žmo- 
gus gauna visai priešingą 
prostitucijai įspūdį. Todėl vei
kalas dorai nepavojingas, ir 
toliau gali būt vaidinamas. Vi
si kaltinamieji .paliuosuoti to
liau dirbt savo darbą.

PARSIDUODA kendžių storas su 
socles 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

visokių vidurių ir žarni- 
nesinagumy, paeinančių 

dantų dygimo, nėra ge
resnio ir saugesnio kūdi
kiams ir augantiems vai
kams vaisto viduriams. ,

Lapkričio 
nį—Miller’s 
—kampas Grand 
er St., Brooklyne 
lis masinis mitingas 
mas Priešfašistinio 
Tai mitingas paminėjimui 
vusių Lietuvos darbininkų 
valstiečių vadų — Požėlos, 
Greifenbergerip, Giedrio ir 
Čiornio — kuriuos Smetonos 
Kruvinojo valdžia nužudė du 
metai atgal.

Kalbėtojais bus: L. Prūsei- 
ka, R. Mizara ir, veikiausiai, 
A. Bimba.

Bus nušviesta Lietuvos eko
nominė ir politinė 
viešpataujant ’fašistams. ’

Taipgi bus kalbėta apie mū 
su brolių gyvenimą Pietų A 
merikoje-—Argentinoje, Brazi 
lijoje, etc.

Dainuos Aido ir 
rai, vadovaujami 
Dalyvaus i 
tetas Ufa.

Prakalbų 
džia 7:30 

įžanga 
Kviečia 

visas!
Mirtis budeliams! Garbė 

žuvusiems darbininkų klasės 
karžygiams!

JONAS 
60 Grand 

Telefoną

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

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

(276-281)

l)R. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenuen

CITY
A. M.; 6 iki 
10 iki 1 P. M

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalmėčių 
šalavijų , (
Seneso lapelių v 
Šafranų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų 

kalboj apie kokią lietuvišką 
reipiasi arba parašo j mane, 

[©greičiausiai "išpildysiu jo reikalvimą.

.Petras Kundrotą 
Ph. G. Vaistininkas

229 Radford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
Phone, Grcenpoint 2017, M60-1H4

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

sve- 
*na- 
rei- 

balsavimo blan-1 
■Sekr. M.

KIEK ŽŪVA NUO 
AUTOMOBILIŲ, 
REVOLVERIŲ IR 
MŪNŠAINO

New Yorke City Govern
ment League bubnija John 

įHylaną, kaipo kandidatą į 
majorus ateinančių metų rin
kimams. Jis kandidatuosiąs 
pats ant savo tikieto, nepri
klausydama^ nei. nuo demo
kratų, nei nuo' republikonų or
ganizacijų., Hylanas yra jau 
buvęs miesto majoru pirm J. 
Walkerio. Savo 'prakalbose 
ir rašymuose Hylanas kaltina 
dabartinio majoro valdžią, 
kad jinai slapta eina įišviėn 
su subvių ir eleveiterių kom
panijomis, kad pakelt važinė
jimo kainą nuo 5 iki 7 centų; 
jis smerkia Walkerio valdžią, 
kaipo pakenčiančią 'grafte- 
rius, miesto turto sukčius; ir 
žada kovot uz palaikymą 5 
centų važinėjimo kainos gąt- 
vekariais, subvėmis 
toriais.

Hylaną remia 
Hearsto laikraščiai, 
can,” “Journal” ir 
lanas yra susiuostęs 
biaisiais namų ii’ lotų savinin
kais priemiesčiuose; tiems sa
vininkams naudinga, kad pa
liktų dabartinė pigi važinėji
mo kaina. Dabartinis ; 
joras Walkeris Paturi 
namų savininkų pačiame

J LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus

Pranešimas
Publikai 

kad

Mollyn’s Barber Shop

vakare 
padėtis, Į Viši Partijos nariai, kurie pri 

klausote prie to branduolio 
būtinai dalyvaukite tame susi
rinkime.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

23-Č1AS METINIS

BALIUS
Rengia Dr. Martin Luther 

Draugystė
Subatoj, Lapkričio_Nov. 24

1928 m.
Pradžia 7:00 vai.
Klaščiaus-Clinton

Svetainėje
Betts ir Maspeth 

Maspeth, N. Y.
i* .Prof,

, I Muzikalių komedijų aktorė 
į Beryl Halley gavo $5,000 at- 
• lyginimo už sugadinimą savo 

veido gražumo, iš veidų “dai- 
lintojos” Dorothy Gray.

Dorothy Gray masažavo ir 
darė kitokias operacijas tos 
aktorės veidui; veidą taip su
gadino, |:ad paskui aktorė ne
teko vietos Ziegfeld Follies 
gražuolių teatre. Ir dar toji 
veidų “taisytoja” laikraščiuo
se garsinosi, būk taip padaili
nus aktorei veidą, kad aktorė 
atrodanti keliolika metų jau- 

I nesnė. ’ ' u
Aktorė buvo patraukus ją 

teisman, 1 reikalaudama $75,- 
000 atlyginimo; bet, galų 
le, gražiuoju susitaikė 
$5,000.

mados ir visų 
Smuikos, Mandalinos, Gitaros ,Armo- 

(lauk kito- 
į namus,

ir Grama-

Mirė Simonas Pietaris, 28 
, metų amžiaus, nevedęs, sūnus
• wilkes-barriečių Simono ir
• Marcelės Pietariu. Kūnas pa-
• šarvotas po num. 49 Harrison 

Ave., Brooklyne, anapus
■ Broadway, netoli Hewes St. 

Paliko didžiame gailestyje ir 
[nuliūdime tėvus, taipgi sese
ris Aldoną ir Anelę, ir brolius 
Anicetą ir Vitautą. Bus lais
vai palaidotas Alyvų Kalno 

[kapinėse rytoj, nedėlioj. Kū
ną iš namų išlydės 2 vai. po 
pietų.

Velionis gyveno Brooklyne 
šešis metus. Paskesniuoju lai
ku gavo plaučių ligą, kuria 
ypač sirgo per porą savaičių 
pirm mirties. Savo laiku jis 
priklausė senajai Lietuvių So
cialistų Sąjungai ir A. L. D. L. 
Draugijai. Buvo narys vieti-Į 
nio Magical (amerikoniško) j 
Kliubo.

Velionio tėvas Simonas 
darbininkiškos idėjos 
“Laisvės” šėrininkas, 
pasiliko, nežiūrint 
atskilimo kraštutinių 
nuo Amerikos 
(Komunistų) Partijos.

Raginame dd. skaitytojus da- 
lyvaut laidotuvėse, kad išreikšt 
užuojautą tėvų ir brolių-sese- 
rų nelaimėje, ypač, kad šičia, 
toli nuo naminės jų Wilkes- 
Barrių gūštos, mažai tesiran- 
da kitokių asmeninių draugų 
bei pažįstamų.

Laidotuvėmis rūpinasi gra
borius Levandauskas.

Rep.

VISA EILĖ MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTU

Pianai ir gramafo- 
nai visų/ kompani- 

\ jų—Victor, Colum- 
į bia, Okeh ir kitų. 
' Rolės ir Rekordai

Lietuviški ir kitų 
kalbų naujausios 

dainininkų. Taipgi

Kunigas Vincas Zajac 
lys St. Vincent Misijos, Queen- 
se, ant Whitestone Ave., sere- 
dos naktį nuvažiavo, civiliai 
(svietiškai) persirengęs, į IIo- 
bokeną pas savo tautiečius, 
ateivius iš Vokietijos. Pasi
vaišinęs tenai, po vidurnakčio 
jis Hudson Tubes atvažiavo į 
New Yorką. Su pačiu mies
tu jis nebuvo apsipažinęs. Pa
sišaukė vežėją ir paprašė nu- 
vežt, kur jis galėtų tinkamai 
užvalgyt.

Vežėjas, manydamas, kad 
čia bus vienąs iš naktinių link
smybių mylėtojų, nuvežė ku
nigą į Chatham Kliubą, po 
num. 216 W. 58th St. Užsi
sakė kunigas “klub sandvičį” 
ir bonką vyno.

Muzika griežė, šviesos žėrė
jo; labai delikatniai” pasirė
džiusios panelės siautė, žaidė, 
krykštavo; ir vieųą kartą vi
sas pulkas tų panelių suspito 
ir apsėdo apie kunigo stalą, 
juokaudamas iš jo nedrąsos.

Pagaliaus, veiteris atneša 
bilą—reikia užmokėt $20; tai 
perdaug už bonką \ vyno ir 
Sandvičį, pamanė- kunigas ir 
pradėjo protestuot priep to
kį brangumą. Susiginčijo. 
Vyresnysis veiteris sako: eime 
nuošaliau pasikalbėt ir tą 
klausimą ramiai išrišt. Išsive
dė kunigą į priešakinį kamba
rį; ten jau laukė du kiti vy
rai. Vienas paėmė kunigui už 
vienos rankos, kitas už kitos, 
ir valiai duot kumščiais jam į 
pilvą, taip kad jįs nuo skaus
mo apalpo; o kada atsipeikė
jo, tai pasijuto esąs begulįs 
ant šaligatvio lauke. Apsi- 
čiupinėjęs, pamatė, kad 'jam 
ištraukta mašnelė su $150 pi
ni gi). Susirado kunigas polic
maną ir areštavo Lewisa Fog- 
lerį, vieną iš to kliubo savi
ninkų. Bet teisme jis paskui 
nepažino, ar Eogleris ar kas 
kitas jį mušė bei kišenius jam 
iškraustė. Areštuotasis, todėl, 
tapo paliuosuotas.

Retikevičiails 
Orkestrą • 

j: Įžanga 75c y patai
1 *M*W»*****^^
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FOTOiGRAFAS 
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