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Numirė 3 Jūreiviai Nuo 
Nuodingos Degtinės

Kiek Ginklavimasis 
nuoja Europai

re trys jūreiviai nuo 
dingo mūnšaino. Visi 
paėjo iš New Yorko. 
negyvi atrasti laive.

• MASKVA. — Taškente 
jau statomas (ir dalinai jau

Prisipažino, kad Nužudė 
Savo Vyrą

NEW BEDFORD, Mass. 
— Artinantis New Bedford 

t rinki-

(TON, ' Mass. — 
tesnės -m o ky klos

Winthrop U
1 LINDBERGHAS SUGRĮ

ŽO Iš MEKSIKOS

pmunistų Partija 
” xmku i^eikalus.

Washington.— Bėgy pe
reitų penkių metų 1,800 A- 
merikos bankų subankruta
vo. ’ ” ' • / 1

SAN ANTONIO, Tex. . .
Amerikos imperialistai' vėl! su 250,000 narių. Jie ją pa
buvo pasiuntę Meksikon la-! vadino American Wage-

- - -- - “draugiu- ’ Earners’ Protective Con-

nuo-1 manls, New Bedfordo Tek- 
trys
Jie

BOSTON.— Čia ant lai
vo F. J. • • • • “ miesto valdininkų

U Kaltina Minister}
Melioną Butlegeryste j

Per Dieną su Lioterija Pa-* 
darydavo $60,000

PARYŽIUS.— Francijos 
'6,000 tonų tavorinis laivas 
Admiral Ponty, su 50 įgu
los narių, susikūlė su Angli
jos laivu už šešių mylių nuo 
Ushat iš priežasties dide
lės audros ir miglos. Šau
kėsi pagelbos, pranešant, 
kad skęsta. Laivas Aqui- 
tania, plaukiantis iš Cher- 
bourgo į New Yorką, atsi
liepė ir nuplaukė į pagelbą, 
bet surado, kad tam laivui 
j pagelbą pribuvo laivas 
Macoris ir du traukimo lai
vai.

Dvylika žmonių žuvo, 
kuomet kitas Francijos lai
vas Cesaree nuskendo už 
dešimts mylių nuo Algiers 
iš priežasties didelės aud
ros.

Radio SOb signalai aplai- kas—tekstiles, miško, 
kyta nuo Švedijos laivo • I— --

Garm, netoli Amsteidam, | ta įy^^s skyriai jr labo- 
Holandijos, ir kelių kitų lai- r£tor(jos< institutas organi-

Francijos vienas^ laivas1 žemės ir miškų ūkio moks- 
pranešė, kad jis išgelbėjo ]0 tyrinėjimo Lenino vardo 
15 įgulos narių Italijos lai-. instituto tipu. Į instituto 
vo Barbara, kuris nusken- darbą bus pritrauktos žydo. ... .

Laivų- plaukiojimas veik 
visuose Francijos portuose 
sulaikyta iš priežasties au
dros. Pačioj Franci jo j aud
ra daug nuostolių padarė.

Audra su lietum palietė 
ištisą vakarinės Europos 
pakraštį, nuo Gibraltaro iki 
Skandinavijos.

Pranešama, kad nuo aud
ros žuvo žmonių Holandi- 
joj, Anglijoj ir Francijoj.

Audra siaučia Holandijos 
pakrašty. Nuo pereito 
penktadienio nei vienas lai
vas negalėjo įplaukti į Am
sterdamo prieplauką.

Mažas Holandijos laivas 
nuskendo Zuyder Zee. Ka- j 

Jitonas, jo žmona U x 
Akučiai nuskendo;-

;'F vilnys .sukūlė vokiečių nų dalį } ?
laivą Henrich Podeus į sek- laivą ant uolos;, du laivai 
lumą netoli Zaandvoort. nuskendo.
Valtim išgelbėta įgulos na
riai, išskyrus kapitoną ir 
vyriausią oficierių, kurie 
atsisakė apleisti laivą.

Keli kiti asmenys žuvo 
laivų nelaimėse.

Vyriausioji mokslo įstai
ga į savo darbų planą 1928- 
29 m. įtraukė'organizavimą 
Minske pirmojo Baltarusi
joj instituto pramonei tirti., 

I Institutas ves mokslo 
darbą, tirdamas įvairias 
Baltarusijos pramonės ša- 

, odos 
;ir k. Tuo tikslu bus atida-

Smarki Viesulą Sunaikino 
Šimtus Namų Filipinuose

Darbininkai Visų šabų, 
Vienykitės! Jus Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

VANDENS ŪKIO INSTITUTAS SOVIETŲ VALDŽIA VEDA DIDELĘ 
SOVIETŲ SĄJUNGOJ z

PROPAGANDĄ PRIEŠ ALKOHOLIZMĄ^
BUCHAREST, Rumuni

ja.— Nedėldienį čia priešais 
karališką palocių įvyko mil
žiniška darbininkų demons
tracija, komunistų vado
vaujama. Demonstrantai 
reikalavo kuogreičiausia pa
liuosuoti iš kalėjimo politi
nius kalinius^ įkalintus už 
darbininkų reikalų gynimą. 
Su virš 4000 darbininkų da
lyvavo demonstracijoj.

Demonstraciją užpuolė 
žandarmerija ir reguliarė

kariuomenei. Nemažai de
monstrantų sumušė. Ketu- 
riasdešimts penkis demon
strantus suareštavo. Prem
jeras Maniū pareiškė, kad 
jo valdžia aštriausiomis 
priemoniėmis slopins komu
nistus.

Maniu yra Rumunijos 
stambiųjų žemvaldžių atsto
vas. Nesenai sugriuvus ka
pitalisto Bratiano kabine
tui, Maniu sudarė valdžią.

JUU kJVULUXliUkJ \JLX V4CVJLXA J.C4/A J VA VI

veikia) vandens ūkio ban- Laikraščiai, Krutami Paveiks lai, Kultūriniai Kliubai Kovo-
domasis-tyrinėjamasis insti
tutas. Institutas tarnaus 
derlingiausių, bet perdžiū
vusių nuo saulės Vidurinės 
Azijos žeinės plotų irigaci- 
jai (laistymui). Vid. Azijoj 
auga medvilnė (bovelna).

800,000 Mažą Ūkiy Su
jungta į Komunas 

Kaukaze

ja ne tik prieš Degtinę, bet taipgi prieš Aly ir Vyną

Tekstiliečiy Unija Ragina 
Balsuoti už Komunistus

stilės Darbininkų Unija, 
vietinis skyrius Nacionalčs 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos, pereitą šeštadienį išlei
do atsišaukimą į darbinin
kus. Ragina darbininkus 
balsuoti už Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kandida
tus, o atmesti visas kitas 
politines partijas, nes jos

MANILA, Filipinai. < —
Smarki viesulą sunaikino v» I T“V1* • K/V/1JL VA1JL VO IJCArX JL1VO IVO

Filipinuose. yra darbininkų priešai; tik
rnlz-cronmoi rzmnnm him nn v . T_ •: x _  7. x i rA . . - t viena lU,n- trys namų Daijgiausia paliete in dgyfej

centralinę .n* pietavę. FilipiT 
nų dalį. Užbloškė vieną

Paskutiniais metais kreip
ta rimto dėmesio durpių iš- 
dirbimui Vitebskijoj. Dur
pių išdirbamosios draugijos 
kasmet auga. 1926 m. jtj 
iš viso tebuvo 5, pereitais 
metais—8, o šiemet jų skai
čius pakilo lig 23; tos drau
gijos vienija 680 narių, dir
bančių durpes 500 cįeš. plo
te.

Daugiausia durpių išdir
bama “Dymauščino j”, už 7 
verstų nuo Vitebsko, kur 
šią vasarą gauta apie 250, 
500 kub. metrų durpių. 
Durpes ėmė linų fabrikas 
“Dzvina”, valstybinis fabri
kas ir kitos įmones. Visoj 
eilėj įmonių ir įstaigų apy
gardos pildomojo komiteto 
nutarimu įvedama kūreni
mas durpėmią. Didžiausia 
įmonė 
fabrikas “Čyrvonaja Žviaz- 
da” organizuoja pati dur
pių išdirbimą ir ateinan
čiais metais vartos kurui 
30 nuoš. durpių. 1929 m. 
“Dymauščinoj” veiks jau 11 
durpių kasamųjų mašinų 
(dabar ten tik 4 mašinos) 
ir durpių išdirbimas, kaip 
manoma, žymiai pakils.

“Raud. Artojas.”

LONDONAS.— Anglijos 
orlaivystės ministerija nu
tarė, kad visi Anglijos ar
mijos orlaiviai būtų bu la
voj afni iš metalo, vietoj iš 
medžio.

Geltonieji Unijų Vadai Reika-
a • ■ S4. • rrt • e

Nemune Susidūrė Du Garlai
viai; Vienas Nuskendo

“Tt------------

NEW ORLEANS.— Gel
tonieji darbi) unijų vadai 
suorganizavo tam tikrą są
jungą darymui spaudimo 
ant ko'ngrėšbf kad išleistų 
augšto tarifo įstatymus. 
Dabartinis tarifas jiems 
dar esąs peržęmas. Jie sa
ko, kad perdaug svetimų 
šalių tavoni atgabenama 
Amerikon. Jų ta organiza
cija nedėldienį įgaliojo savo 

. viršininkus prašyti išrinkto 
prezidento Hooverio su
šaukti specialę kongreso se
siją ■ išleidimui naujo tarifo 
įstatymo. ..

Michael J. Flyn iš Bosto
no, tos organizacijos sekre
torius,, praneša,-kad ta or- 

įganizacija susideda iš sep- 
! tyniolikos nacionalių unijų

MASKVA.— Visos Sovie
tų Sąjungos Komunistų 
Partija, Sovietų valdžia, 
Sovietii darlx) unijos, koo
peratyvai per šitisus metus 
.laiko veda labai smarkią 
kampaniją prieš alkoholizr 

, mą. Laikraščiai, krutami 
paveikslai, knygynai, 46,000 

' • kultūrinių kliubų visoj So
vietų Sąjungoj, taipgi ir 
Raudonosios Armijos pasi
linksminimo centrai, susi
vieniję kovoje ne tik prieš 
degtinę, bet ir prieš vyną 
ir alų.

Nekurie dideli nupiešti

MASKVA.— “Pravda” 
praneša, kad pereitais me
tais šiauriniam Kaukaze 
800,000 mažųjų ūkių, su
jungta į dideles komunas. t t .
Žemė geriau apdirbama ir plakatai perstato, kaip link-
gaunama didesnė nauda.

Visuotini Sovietų rinki
mai įvyks sausio ir vasario 
mėnesiuose. Bus renkami 
kaimų ir miestų Sovietai, 
taipgi Visos Rusijos Sovie
tų Kongresas.

Buržujų Vaikai Paleis- 
tuvingose Puotose

nį sumažinimui degtinės i 
pardavimą. Vienas iš di
džiausių kooperatyvų- Mas- ! 
kvos distrikte, turintis šim
tus krautuvių įvairiosė^l
miesto dalyse, paskelbė, <
kad ant toliaus jokie alko
holiniai gėrimai nebuš par
davinėjami jo krautuvėse ir | 
kad jis negarsins savo laik- 
raščiuosė jokių alkoholinių 
gėrimų.

Taipgi dabar mažinamas 
alkoholio daugis degtinėj.

Vienas iš darbo unijų va
dų pareiškė, kad Rusijos 
darbininkai turės tikrą ir 
pilną blaivybę už 100 ar 150 j 
metų ne įstatymais įvestą, 
bet iš asmeninio pęrsitikri- ? 
nimo, iš įsitikinimo, kad al
koholis kenksmingas; jie 
nebenorės naudoti alkoholį 
su tikslu “prasišalinti’1 iŠ šio 
gyvenimo sunkumų į netik
rą alkoholinės fantazijos | 
pasaulį, ir turės tiek daug 
socialių pasilinksminimų, 
kad gėrimas del “draugiš- į 
kūmo” atrodys paikas ir pa-

smai gyvena svaiginančių 
gėrimų nenaudojantis darbi 
ninkas, ir kaip suskurusiai, 
nesmagiai gyvena girtuok
liaujantis darbininkas.

Sovietų valdžios krutamu 
paveikslų trustas, Sovkino, 
tik ką pagamino krutamus 
paveikslus “Alkoholis,” kur 
nurodoma, kaip kenksmin
gas yra alkoholis. Filmą 
labai įdomi.

Kooperatyvai daro žings- Į žeminantis dalykas.

jkūną Lindberghą
Lapkričio 8 d. apie 6 vai. ,£umo 

vakare, Nemune 2 klm. že-1 Nedėldienį jis atlėkė čia 
miau Vilkijos plaukęs iš 
Jurbarko į Kauną su pre- 

I kėmis garlaivis “Kęstutis” 
susidūrė su tuščiu garlaiviu 
“Lietuva,” plaukusiu iš Kau
no. Garlaiviui “Lietuva” 
priešaky pramušta 2 ketvir
tainių metrų dydžio skylė. 
“Lietuva” vietoj nuskendo. 
“Kęstutis,” nors apdaužy
tas, priplaukė krantą. Žmo
nės nenukentėjo.

Katastrofos priežastys 
aiškinamos. ' Spėliojama, 
kad susidūrimas įvykęs del 
neprityrusio “Kęstučio” ka
pitono kaltės; kiti > kalba, 
kad' del miglotumo. Bet tas 
dar nenustatyta. . r 

Garlaivis “Lietuva”, pri
klausė Vilkijos pirkliui Le- 
venbergui. Nuostolių ‘ esą 
padaryta apie 10,000 litų.

Palaiko Karo, Stovį Prie 
Sovietų IRubežiaus

BUCHAREST, Rumuni- 
' Naujas Rumunijos

i orlaiviu iš Tampico, Meksi- 
j kos. Kadangi 
nužymėtu laiku, 
manyta, kad jį nelaimė pa
tiko. Iš čia jis lėks į New 
Yorką.

-i---------------------------- ;----------

Panaudojo Nuodus Vietoj 
r Druskos, Numirė

AUSTIN, Tex.— Kenneth 
M. Hall, 18 metų amžiaus, 
Texas-Universiteto studen
tas, -užsibarstė ant obuolio 
nuodų/ manydamas, kad 
druska; suvalgė obuolį ir 
numirė. ’ .

GENEVA.— Pasak Tau
tų Lygos paskelbtų ’statisti
kų, 1909 metais del ginkla
vimosi Europoj išleista $1,\ 
637,000,000. 1926 metais iš
leista $2,180,000,000.

Statistikos parodo, kad 
penkios didžios šalys—An
glija, Franci j a, Italija, 
Jungtinės Valstijos ir Ja
ponija 1913 metais apsi
ginklavimui išleido $1,496,- 
000,000, kuomet, 1926 metais 
išleido1 $1,787,000,000.

Tai tokios yra oficialės 
skaitlinės. O kiek milionų 
išleidžiama neoficialiai? .

ja.— ‘ .
premjeras Maniu, kovoda
mas prieš karo stovio pa-? 
laikymą kitose šalies daly
se, išleido patvarkymą, kad 
būtų palaikomas karo- sto
vis prie Sovietų Sąjungos 
rubežiaus apie 10 mylių 
platumo ruožte. ‘

Mašina Išmetė 60 Darbinin
kų iš Darbo /

San Diego, Cal.— B.ulvių 
auginimb didelė farma sam
dė 60 darbininkų prie nuka- 
simo ir supylimo bulvių. 
Dabar mašina, valdoma tri
jų darbininkų, juos pava
duoja..

Kokios Pasekmės Skubini- 
> , mo Prie Darbo

WASHINGTON. — Dirbr 
tūvės ' darbininkas, < kuris 
1913 metais/ turėjo , paga
minti: 500 hritvos. ašmenų, 
1928 metais priverstas pą-* 
gaminti ;32,00Q ašmenų, iš, 
priežasties įvestos nepapra
sto skubinimo sistemos.

---------- -—.—_ • j
Argentina Atsisako Prisi
dėti prie Kelloggo Pakto, 
Washington.— Argentina 

atsisako siųsti , savo atsto
vus į Pan-Amerikos Arbi- 
tracijos Konferenciją, kurį 
įvyks gruodžio 20 d., arba 
prisidėti prie Kelloggo “tai
kos” - sutarties, pasak 
paskelbto pranešimo. /

Atsisakymo priežastis 
paskelbta.

/ PALESTINE, Texa;;. 
Moteris Eva Fryer, 42 me- 
tų amžiaus, prisipažino, 
kad ji nušovė savo vyrą, 64 
metų amžiabs,. už tai, kad 
jis neleido savo dukterį į 
krutamus paveikslus su vai
kinu. Pryer buvo devynių 
vaikų 'tėvas. •; ■ /

—----------- -  . 'v
Anglijos Parazitai Susirū

pinę Karaliaus Liga
LONDONAS.— Anglijos 

nionarchistai ir kapitalistai 
susirūpinę karaliaus kritiš
ka padėtim. Kol kas dar 
smarkiai ligos suimtas. 
Daktarai pranešė,' kad ‘nak
tį iš nedėldienio į pirmadie
nį /‘neramiai; praleido.”/ Sa
ko, krūtinės plėvės uždegi
mas plečiasi. <

Dti - augs 
studentai, 
Shaw, 17 metų, sūnus pro-| 
fesoriaus Harlan P. Shaw, j 
ir George N. Grinnell, 17 
metų amžiaus, taipgi tur
tingų tėvų sūnus, papasa
kojo apie orgijas ir vagys
tes.

Jie įvardino daugiau 
augštesnės mokyklos stu
dentų, vaikinų ir merginų, 
dalyvavusių paleistuvingose 
puotose. Sakė, kad jiems z. .... .
pinigų šiek tiek suteikę ke-. 9. P? peticija,, reikalaujan- 
Ii stambus biznieriai, profe
sionalai ir kunigai, kurie 
kartu su jais baliavodavo.

Jie sūsirinkę išdarydavo 
visokius dalykus: gerdavo, 
kazyruodavo, nuogi šokda
vo, maudydavosi, ir dar į 
tolimesnes ; kraštutenybes 
nueidavo, pasakoja tiedu 
vaikėzai. »

Tokiam . baliavojimui 
jiems reikėdavo daug pini
gų. Todėl nekurie jų užsi
ėmė vagyste. Vaikinai sa
ko, kad juos vagystėse va
dovavo Brocktono augštes-. 
nes mokyklos gražuolė 
Ruth Bolling, 19 metų am
žiaus, duktė miesto’ chemi
ko,1 kūris yra: vienas iš žy
miausių bakteriologų šioj 
apielinkėj. i > ’

Policija išdavė warrąntą 
tą merginą suareštuoti. Ji 
dabar jieškoma. Manoma, 
kad ji randasi kur sanato
rijoj netoli <New Yorko 
miesto. Pereitą trečiadienį 
ji prasišalinus iš savo tėvo 
namų. Jos tėvas sako, kad; 
jis nieko apie ją (nežino. Jis 
lab^i esąs nusiminęs, kad 
tokie dalykai iškilo apie jo 
dukterį.

Vaikas Nužudė Brolį
HAMMONTON, N. J.— 

Frank D’Amico, 7 metų ant- 
žiaus vaikas, numirė nuo 
kulkos žaizdos. Jį per ne
laimę nušovė jo broliukas

Teismas PaliuosaviS^
Toohey, Mainierių Vadą j

CEDAR RAPIDS, Ięwa. 
—John B. Hammond, Iowa 
valstijos “sausųjų” (blaivi
ninkų) vadas, paskelbė “ką
rą” iždo ministeriui Melio
nui. Hammond išsiuntinė
jo laiškus po visą šalį, ra
gindamas piliečius pasirašy-

čia, kad milionierius Mellon 
būtų prašalintas iš.ministe- 
rio vietos, kaipo remiantis 
butlegerius. Į jo vietą jis 
siūkri Gifford Pinchot iš 
Pennsylvanijos.

Ponas Hammond savo at
sišaukime sako, kad Melio
nas yra atsakomingas už 
patekimą į butlegerių ran
kas 60,000,000 galionų in
dustrinio alkoholio kasmet.

4 . • . t

Kiek laiko atgal kiti poli
tikieriai taipgi kaltino Mel
ioną palaikyme butlegerys- 
tės. Sakoma, Melionas turi 
daug kapitalo įdėjęs į bra
vorus. . f r r "

PITTSBURGH.— Perei
tą šeštadienį čia Jungtinių 
Valstijų distrikto : teismas 
išmetė suokalbiu sudarytą 
prieš Pat Toohey bylą. Too- 
hey yra Sekretorius Nacio- 
naiės Mainierių Unijos. Su 
juo buvo suareštuota ir 
knygvedė Dorothy Ros.

Lewiso pasekėjai su teis
mais bandė apkaltinti Too
hey už tai, kad jis nedavęs 
teismui peržiūrėti Naciona- 
lio Mainierių * šelpimo Ko
miteto rekordus. Dėjo pa
stangas įgrūsti jį kalėji- 
man, užduoti smūgį Nacio- 
nalei Mainierių Unijai. Bet 
jiems nepavyko.

COOLIDGE PASKELBS 
“MELDIMOSI DIENĄ”

East Orange, N. J.— Ket
virtadienį policija užpuolė 
čia “tajarų” (ščnių) krau
tuvę, po No. 55 Main St., ir 
surado^ kad ten buvo veda
mas platus lioterijos biznis. 
Į dieną padarydavo bizni 
už $60,000.

Policija suareštavo 20 vy 
rų, kurių didžiuma yra ne
grai. Užgriebė lioterijos 
korčiukes ir kitokias popie- 
ras. Sakoma, kad tai buvo, 
lioterijos vieta kokios ta: 
“A. P. korporacijos,” kuri 
turinti slaptus ofisuš po vi
są New Jersey valstiją ir iš 

Charleš, 9 metų amžiaus, lioterijos • daro didelį biznį.

* U'- ■ 'i L

WASHINGTON.— Prezi- ; 
dentas Coolidge nedėldienio 
vakarą per radio skaitė sa
vo Padėkavonės Dienas pro- į 
klamaciją, nuskardamas se
kantį ketvirtadienį kaipo 
dieną kalbėjimui poterių ir 
“dėkavojimui dievui.”

Kapitalistams yra už ką 
“dėkavoti dievui”. /Bet už 
ką gali dėkavoti darbinin
kai, kuriems algos nukapo- ■ 
jamos, kurių milionai ran
dasi be darbo ir badmiriau- 
ja?

K

Vokiečių Spauda Kritikuo 
ja Hooverio Kelionę

BERLYNAS.— Vokieti- 
jos buržuazine spauda ra
šo, kad Herbert Hooveris, 
vykdamas kariniu laivu į 
Pietų Ameriką, nori paro
dyti, kas yra( galingasis ir 
kas turi turėti pirmenybę 
Pietinėj Amerikoj! į

M0
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Puslapis Antras

buvo -rašyta pirmiau^
(Vaizdelis)

18.00
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Kooperatyvą ’ dŪlyJku api

ne

Dabar

Ii. Mizara

Po Lietuviškus Kaimus Naujojoj Anglijoj

SO. BOSTON,'MASS

J. Kantrybė

atmetimas

Ačiū

Mažu

Pild. 
susi“ 

nevy- 
šilka

Hooveris, tarsi beprotis, pra 
dėjo kvatoti, o aš tuom tarpu— 
atsibudau.

jo t nelaimė, kad jis

štai kas Amerikai reiškia
supra-

refefęndumo balsavimų
seimėb ’ 4 !

kąmš prišiė 
ne 'tik/ pHe

“Kįokiė geresnio gerbūvio, 
sveikas, iš Amerikos gali reika
lauti?... Didysis biznis eina taip 
gerai, jį atstovaujanti piliečiai 
gauna pelno taip daug, kad dau- 
giąuS ir porėti negalima, ir jie4 
pilnai yra patenkinti.”
^“Ašt nekalbu.. didžiojo biznio 

reikalais, kuriam,. tetikrųjų, ge
resniu' laikų

Virių 
pažangaus 
sekusiems ir 
nežmoniškai 
mą kuopų ir persekiojimų 
kiekvieno pažangesnio na
rio, šis Pild. Tarybos žygis 
visiškai nėra įstabus. Tai 
buvo lauktinas ir tikėtinas

ŠUBSCRIPTION RATES: 
------  16.00, foreign Cp u n trie s

ausdamas,? iš 
Keleivis” tatai žino, 

kad

BOSTONO IR APIELINKES
SKYRIUS

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

mui
bos rinkimai privers papro- 
tauti kiekvieną iki šiol ne
kreipusį arba mažai kreipu
sį domės į tai, kas darosi 
SLA., kaip sandariečių gru
pė neigia narių valią ir pa
čią konstituciją. . ,

■ MONTELLO, Mass 
pasidarbavimu seniau Šmįtd, o 
‘dabar Simaičio, šitoj kolonijoj, 
sprendžiu, randasi didžiausia 
prbporcija lietuvių darbininkų, 
skaitančių “Laisvę” sulyg ko-

fūpihtte.
kuri V išleido milionus dolerių 
del įlinkimų- vajaus; kad aš tap
čiau. Amerikos, prezidentu, ne
jaugi pakęs mane, jeigu aš nu- 
sigręžčiau nuo jų ir 'pradėčiau 
riipintis jiem® priešingos klasės 
reikalais, kurie gręstų jų ger
būviui?... Antra vertus, ji|k mes 
negalime eiti prieš savo indus
trijos progresą, negalime mesti

čiai rdikes 
nas pečius 
300 1 tūkstaričii/ ‘plytų degimui; 
o taipgi ir smulkesnių dar štai 
YyJwsid^rbU yra; bet visi šie 
statybos aarbąi turi būti už^ 
baigti iki pavasario, kad ateiį 
rųaritį sezprią būtų jau galima 
leisti dirbtuvę pilnai, be jokių 
kliūčių. O mūsų produkcija 
jau yra yisa parduota ant tri-

MARLBQRO, Mass.—Lietu- gerai—audinyči<jse> 
vių labai mažai tegyvena, bet Į būrelis/gerų draugų 
A.L.D.L.D, kuopa pasilaiko. | tančių, kaip veikti. 
Kadangi patys vieni prakalbų 
bei kitokių parengimų suruoš
ti neįstengia, permažai jų čia 
yra, todėl jie nuyažiuoja į pa
rengimus Hudsohe, bei Bosto-

Vos spėjus Paukščiui nu
mirti, “Naujienos” ir visa 
reakcinė spauda užriko, kad 
Gerdauskas riebus pastaty* 
tas jo vieton 
d. “Keleivis”

ingus 
kelia 

ę,į užima di- 
ė> šalyse, ku- 
up ant mie

lių, o ne apiert'icos'.g^iralus, kib- 
rie painiojasi: aidžia jam bizniui 
po k'ofy su savo [pragaištingais 
štreikąi$,\ ar kfttojiiUs nesmagu- 
mus miims fįur^. ; Ot apie kokių 
piliečių reikalus aš kalbėjau, ir 
ginsiu jų '^arpjūvį/ tapęs prezi
dentu. ; - Supranti dąbar ? ’ ’

“Bet kaip bus su bedarbiais ?’ ’ 
“Tai ne mano pareiga jąis 

Juk / mano draugai,

iįy^neJdM^is centras" lietuvių, 
ąįti! Bp^diio. Turi savo sve* 
tąjįięZ Kįdel gi negalima bū- 
ti^ ęno^as įkurti, bei klio
kis platesnis veikimas pradė
ti, kiuris žadintų letarge esan
čius lietuvius darbininkus'. 
Darbai čia ėjo neblogai. Ka'ip 
žinoma, Lyrine dominuojan
čiomis industrijomis yra ..$ę.5je- 
rykipės ir :garbarnės; Bėję, 
šiemet pradėta rūpintis vaiku
čių auklėjimu. Mokytojauja 
marlborietė Adelė Mickevičiū
tė. Reikia kiek gaįint ' dau
giau domės kreipti į jaunimą? 
Daug lietuvių darbininkų nusi- lių 
vylę, apgauti visokių šmugel- 
ninky su įvairiais Šerais ir ben
drovėmis, A kurios negarbingai 
susmuko, pražudydamos šiįn- 
tus tūkstančių sunkiai uždięb-

dąbbiriinkų t ^Ūįęrių. < j jf į j
MAYNARD, Mass 

tis'ipiestielte ir lietuvių koloni
ja. Darbai einą šiuo tarpu

.ręspių l,aikų irį būti 'negali. Aš 
kalbu- ^apię dąrpinįnkų klasės 
teikąluš, 'proĮėtžaHątą/ ’

“šitaiplilauš^k, tamsta. 
Aš nesu jūsų klasės žmogus, to
dėl man jūsų reikalai, jūsų ger
būvis-visai neapeina. Jėigu aš 
kalbu apįe . Aniėrikdšj piliečius, 
tai turiu mintyje pavyzf 
Amerikos, pįUfičius,, kurie

.desnes rinkas

nas Hooveris ir džiaugėsi gam
tos gražumu, ilsėdamasis po 
“sunkaus” savo darbo, po ru
giapjūtės rinkimų vajuj. Šian
dien j6 tikslas atsiektas, jis 
išrinktas šalies prezidentu—il
sisi savo miliono dolerių vertės 
rezidencijoj, po šlamančių me
džių pavėsiu.

Lėtais ir sunkiais žingsniais, 
kurie iššaukė net lengvą žemės 
drebėjimą, prisiartino prie jo 
milžiniškas, muskuluotas,, sau
lės •' apdėngintii veidu vyras, 
prieš kurį Hooveris atrodė tik 
nykštukas,*įr prabilo į jį;

“Ar tu esi ponas Hooveris, 
ką tapai išrinktas Amerikos 
prezidentų ?’ ’

j‘Ta||,r| anielasai.',.Tai tas 
pats' ėįi ir ; jaučiuosi labai pa

savo tikslą atsie-

nesnių, kaip 
žiauš. •

Dąr špaįįų.3 
savo lįedakcįi- 

niiMJse.. strąipsniuo^o' riaŠe, 
kaa SLA. pažangieji nariai 
“savo peršamojo Gerclaus- 
ko nepraveš.”' *

Kuomet pastarasis para
šė atvirą laišką “Keleivio” 
redakcijai, nusižeminusiai 
ir nuolankaujančiai parašy
tą laišką, 
kur 
tai geltonlapis atsakė, 
Gerdauskas\nebus* padėtas į 
SLA. iždininko vietą todėl, 
kad jis kandidatavo SLA. 
pažangiųjų narių sąrašu.

Spaudoje ne sykį buvo ra
šyta ir aiškinta, ypačiai 
Chicagos “Vilnyj”, jog sma- 
Javiriai su tautininkais kon- 
feruoja Ir iždininko vieton

paaugo nsaų 
šiltas vietas it užtikrini arpį 
žiną viešpatavimu !•; £&A. 
Dar nebuvo pasaulio?
joj tpkio įvykio, kur’ despo* 
tąi ir uzurpatoriai būtų už
tikrinę sau amžiną viešpa
tavimą. šis laužymas kon
stitucijos, šis nesiskaitymas 
Su narių valia 
Gerdausko, o pastatymas p. 
Gugio— atidarys akis tūks
tančiams iki šiol nuošaliai 
stovėjusių SLA. narių. Jis 
pertikrins tuos, kurie iki 
šiol- tikėjo teisėtumui ir sa
vo viršininkų “bešališku-

Sekantį Pild. Tary-

važiavę į SSSR. Todėl su įvai
riais reikalais ‘ kreipkitės- pas 
mūši] įgalidtinį šiuo adresu: 
Lietuvių Kooperatyvas,, di’g. A. 
Šatas, 3116 So. Halsted St. 
Chicago, Ill.

Mažėja Kalinių Skaičius
Dar turiu brnriiiiti, kad bur

žuazinė ir geltonoji įspaudą bū
davo rėkia, kati Sovietų Respu
blikoj pilni kąiėjima'i politinių 
kalinių; bet šiai’-faktas, kad to 
visai nėra; kad kalėjimai dabar 
visai tušti, o įelfeu'-kurie ir sė
di, tai daugunįpj'tik kriminalis
tiniai -
daug yra tušdiiįygalėjimų,- kuo
met kruvinojoj ii ckyd laikais - 1jię 
................. 1 į Jpęrjp^ldyti pbjiti- 

| įn<jsjęn;os br<š- 
jkalėjipiųs

. Draugai, kurie manote va 
žiuoti į SSSR.j Lietuvių Koope
ratyvą, tai ---
važiavimą', ne^* anP pradžios ko 
vo mėnesio 1929 m. iau turit<

eiles. . Pagaliauš ; j?ia

□THI AMAM lO-OPEKA

tv^ry <ta> excepl Sunoay a| 46 Ten Eyck St.

Tofiaųs, dar mums j reikės da- 
pirkti vienas geras “Stym še- 
vel”; vieną jau turim. Elektro- 
motorą turim 25 arklių spėkos; 
kitą dar reikia užpirkt 150 
pirklių spėkbs;, taipgi! turim ?dar 
užpilki “koinvęjerą” dęl įkrovi- 
vimo ir iškrovimo plytų iš pe
čių. šios mašinos iki pavasa
rio turi būti- jau . ant vietos, 
plyjų dirbtuvėj; o jeigu bus dar 
liekamų /pinigų, tai turėsime 
užpirkti mįašiną medžio apdirbi
mui, kad dirbtuvė būtų įrengta 
sulig augšęiausios technikos. ' {

Bet laukiama yra iš Ameri
kos ir Argentinos ant pavasa
rio dar 30 draugų narių į Lie
tuvių Kooperatyvą. 'Iš Argen
tinos atsišaukė keletas draugų, 
norinčių j L. Kooperatyvą įsto-
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laukan savo mašinas, kurios at
ima tūkstančiams darbininkų 
darbus, o mašinų vieton vėl sta
tyti darbininkus tik del to, kad 
jie neturi darbo. Pasimokinki
te, įšalkite gerai, tai būsite pa
klusnesni savo darbdaviams, 
sparčiaus dirbsite ir nestreikuo- 
<site.
gerus laikus, gerbūvį 
tai?”

^Šitaip?!... Įsitėmyk tsti, po
nas Hooveri, kad sekančiuose 
rinkimuose tu negausi iš mūsų 
klasės nei prakeikto balso!” pa
graudeno milžinas. , /

“Tai niekis. Per. šiuos ketu- 
ris metus mano klasės pilie
čiams yra užtikrintas gerbūvis. 
Kituose rinkimuose bus išrink
tas kitas mūsų klasės atstovag 
(o gal ir vėl aš. pats), ir/rnūsų 
gerbūvis vėl bus užtikrintds. Ar
gi ne taip mūsų' klasės interę- \ 
sai yra saugojami pradedant . 
nuo pirmutinio Amerikos prezi
dento AVashingtono iki būsian
čios mano kaleinos ateinančiais 
ketveriais metai?

“Pagalios, ” tęsė .jis, “tu, mul
ki, tiekdaug dar nesupranti/ 
jog po rinkimų laikraščiai aiš
kiai jums parodė, kas aš esu ir 
keno reikalais rūpinsiuosi. Argi 
tu nematei laikraščiuose atvaiz
dą mano palocių, kurių vertė 
siekia miliono dolerių? Argi tu 
nematei tysančius tūkst^hčius 
akrų žemės mano kavos planta
cijų Pietų Amerikoj, kur tūks- 
tančiąi moterų ir vaikų dirba po 
12 valandų į dieną už 6 ameri
koniškus centus?... Argi dar ' 
tau, mulki, nėra ganėtinai aiš
ku, kad aš nieko bendro netu
riu su jūsų klasės reikalais, ger
būvio klausime ypatingai?”/

“Mes reikalaujame darbo> • 
mes reikalaujame duonos!... 
Duok mums darbo ar duonos, o 

! jei ne, mes patys pasiimsime! ” 
kumštis- iškėlęs, suriko milži
nas. ' . -

“A, a... Tai tu šitoks paukštis 
esi?!... Kėsinieši ant privatiškos 
nuosavybės, ;Ja?.Į. PolicijaMaH...: J 
Papenėkite jį.”

i Apkibo milžiną policistų. 
skruzdėlynas. Vieni, pasilipę 
ant kitų, mušė paikomis jsųn 
per galvą, liedami jam kraują, 
visaip tąsydami, kankindami.

Ilgai milžinas gynėsi su savo 
tuščiomis rankomis. 'Jo sunkių 
kumščių smūgiai guldė policis- 
tus po jo kojomis, bet... neatlai
kęs skaitlingų, skaudžių kirčių, 
susiūbavo, kaip šimtmetis, kir
vio pakirstas, aržuolas, ir-krito 
ant žemės, net'žemę sudrebinda
mas. ' Jis sugriežė dantimis; iŠ 
galvos bėgo sriovė kraujo ir jis 
sušuko:

“Į kovą už proletariato ga-

W. LYNN, Mass.-—Tąi seną 
ir skaitlinga lietuviška koloni
ją, bet mūs darbas kažin ko
de! 'neina; derama vaga. Pa-k 
laikomfe.Ą.;tx D. L. D. ir T; d. 
A. bet pirmoji buvo
bevfeik j šįir.usi, man pribuvus. 
ISąrių pėddug, draugai susirin- 
:lįtnų, liąlaįięė. Tai [dalinai ir 
^etihįęį /hpskrįčio valdyba 
!l|alt^ (̂ nepridaboja. , Rei- 

jwĮriašinėti ir 1 su žinojus 
ioWj|^šiMįdimą^ vietinių drau- 

apskričio' sąkretO^ 
ganižatoriui pagel-

McKEES ROCKS, PA 
b' L į t|'' —\ • 
j w jd. * lapkričio mirė' Jurgis 
Štbr|ti|,Į palikdamas nuliūdL 
SB'S™ mažus kūdikius, ku- 
įHiūpsi jįife vienas augino, pasi- 
;mj?įųs J° moteriai. Da
bai* {kūdikiai neteku j ir tėvo. 
Gaila.

Velionis buvo dar jaunas 
žmogus, priklausė prie A. P. 
L. A. 2 kuopos ir S. L. A. 286 
kuopos.

Pas mumis; A 
kuopoj, jau arti 
prįsirašė 
Studentas 
ras

ĮVAIRUMAI
i Kiek Gema Kūdikių Per 

Valandą?
Dr. William M. Stewart, 

gyventojų sąrašo 'direkto
rius, ’sako: Jungtinėse Val
stijose gema po kūdikį kas 
20 sekundų, tai yr:I po 3 kū- 
dikius. į minutą;; arba po 180 
kūdikių .kas valanda. 1

Jungtinėse .Valstijose yra 
43,2ū0 $Q0 ■; gyventojų, j au- 
nesnių, kaip 20 metu am-

negu kur ki
ti arbininkai 

visus sunkumus ir

kalėjimai buV<į 
niais kaliniais! 
kėdavo; o daoĮ 
perdirbo į naų 
kokių įštiigųlĮ 
Lietuvių /;Koox 
kalėjimo, banM 
Kooperatyvo 
Tai namaš gah|{ 
j e vietoje:; bųš? 
derniškas namas

V. Bagočiūnas

metai, kaip 
vadinamasis 

Aš sakau, tąi tik- 
šmeįžtalogijos studentas, 

kuris gyrėsi užbaigęs Kauno 
I Universitetą (tur būt šmeižta- 
ilogijos kursus). Dabar gerai 
čia fabrikuoja žinias, rašinė
damas į “Sandarą” ir “Kelei- 

i vį,” šmeiždami A? P. L. A. 
progresyvius narius ir kelda
mas A. P. L. ' A. 2- kuopoj di
džiausią suirutę. Tas padau
ža, kuris mėtosi ą visas7puses., 
lyg vęjo .blaškomas,, i priviręs 
dę^ėsgt&iėptautininkų ir ka- 
talikų, dabar pradėjo virti ko- 
šę, tarpe A. P. L. A. 2 kuopos 
įffiįų/gMąAlMU, apiex jį teks 
Sfečiąn- fear ašy ti.

: j jįittsburghė Tikrai Bus 
•‘Lapkus”

fo,1 vakare, L. M. 
t 142 Orr St., 
ą., bus .suloštas 
,»ngia.|Ąį|L-> D- 
Sritys.ETki pui- 
las, kdlW ’aš ka- 
įjis kiekvienam 

• ir gyyųmo iki 
Tą dieną pasizymėki- 
kalendorių, kad nepa-

sociaiis 
tartis,”«kuf}e pūdeda sanda- 
riečiams ' kovoti prieš pa
žangiuosius SLA. narius.

Tam pačiam SLA 
Tarybos ir komisijų 
i-inkime5' p.1 Bagbčius 
niodamas akrnens į 
pasakė p. Gerdauskui, kad 
būtum pastatę tave iždinih- 

;ku, jei nebūtum kandidata- 
Ivęs pažangiųjų sąrašu.

Šitie faktai atsako, kodėl 
:SLA viešpačiai nepastatė J. 
Gerdausko į iždininkus, 
nors, einant konstitucija, 
jam ta vieta priklausė.- Ši

edu--čia reikia jieškoti tų “dis- 
rtu- (kvalifikacijų” ir “nekom- 
na“ ipetentiškumų.” Ponas Ger- 

įdauskas toli gražu nėra ko- 
j munistas. Tai žino kiek- 
i vienas Pild. Tarybos -narys, 
Jis yra' senas SLA. įdarys, 
veikėjas ir pereitas organi
zacijos seimas jį paskyrė 
SLA. Tinansy komisijoj. Bet 
viša 
karts i nūb' karto pasiprieši 
no’ ^ndąriėlčių ir smalavi

Gruodžio 9 d. A. L. D. L.’.D. 
2 kuopa rengia “porų vakarie
nę,” 376 ‘Broadway, So. Bost 
ton. Th! vėl“ naujenybe. Pats 
porų paširirikiniaš darys įvai
rumą. 1 Bet tai ne viskas. Va
kariene, kaip ir paprastai, bus 
iš gardžių ir sveikų valgių! 
Bet feriė porų vakarienės Bus 
specialė programa. Rengimd 
komisija deda pastangas, khd 
viskas išeitų poromis. Vierias 
iš programos dalyvių, tai yra, 
drg. I. Kubiliūnas 
specialę antrą poros dalį; jie 
publiką linksmins komiškomis 
liaudies dainomis ir šokiais. 
Baigiant vakarieniauti, bus su
lošta trumpa ir juokinga ko
medija “Įsimylėjimas,” pri- • 
taikyta porų vakarienei, kur 
vaizdinama, kaip sente įsimy
li į jauną mergaitę ir tuojaus 
apsiveda. Tą komediją para
šė mūsų gerbiamas rašytojas 
Vincas Rimkuš. \ j

Aišku, kad bus smagu toje 
pramogoje dalyvauti, todėl tk/ 
kietus visi išanksto įsigykite,<J 
nes numatoma rimtas trūLu-. 
mas tikietų ir viėtbs. * Vv 1 3

K. Barčienė.

Gerdauskas! ' t ?
Kokios Pasekmės Bųs$

- '—j ' ’ .■••• 4 E >•••
i Tačiaus labąį klyštH 
kurie mano, Jčą’d, šitęiįį 
damiesi

jas ir Sovietų yąidviečių cen- 
trusj atsilankė ir į Nikolajevo 
Lietuvių Kooperatyvą; čia jau 
vieši kelintą dieną.

24 d. i spalių, 1928 ln., turėjo
me pasikalbėjimą ir prakalbą, 
kiirią draugas Žalpių : pasakė' 
gan gerą apie tarptautinę eko
nominę padėtį ir darbininkų ju
dėjimą, kaip Amerikoj, taip ir 
kitose šalyse. Mums žingeidi! 
buvo užgirsti apie Amerikos 
unijas, kaip tai, mainierių ir 
kriaučių unijas, kuriose Lewiso 
ir kitų reakcine mašina griebė
si paskučiausių ir bjauriausių 
įrankių prieš progresyvius dar-

į i ė j fre-j

Jmkintu, ne;
iau.”
“Ar galimai su tamsta pasi

kalbėti?” ' '»- i 1 ’
“Taip. Bet pirma, negu pra

dėsi kalbėti, norėčiau žinoti, kas 
esi ir ką atstovauji?”

“Aš esu proletaras ir atsto
vauju proletarų .klasę, supran
tama.”

“Proletaras ir atstovauji pro
letarų klasę!;... Hm... At
leisk man tamsta, ' vienok aš, 
kaipo pavyzdingas Amerikos pi
lietis, apie tokią klasę nieko ne
su girdėjęs ir, suprantama, jo
kio reikalo, su ja neturiu ir 
noriu turėti.”

“Nejaugi taip greitai ponas 
užmiršai?... Juk kaip čia se
nai, tik prieš rinkimus, žadė
jai savo piliečiams gerus lai
kus, gerbūvį ir tam panašiai.”

“Jeigu aš ką žadėjau, tai ir 
ištesėsiu, bet pasakyk man, ger
biamasai, ko gi jūsų klasė iš 
insinęs Reikalauja?” L

“,Nieko ^daugiau, kaip tik mi- 
.lionanjs daųbiąįnkų darbo, o 
jeįąi| darbo nėra, tai pašalpos 
bedarbių minioms.” j

“Darbo, ir. pašalpos jfeedar- 
, biams?!... Pasakyk man, - miela- 
i.sai,r kur ir kada aš tokįąi kyai- 
ilystę ešUįMbėjęs savo gyveni- 
jme?’’. .
’’ “Tą savaitę, prieš prezidento 
rinkimus. ’’’ I

“Klysti tamsta. Aš tokių 
kvailysčių, kaip gyvas esu ne
kalbėjęs ir užtikrinu tau, kad 
ir nekalbėsiu.”

“Argi nežadėjai Amerikos 
piliečiams gerbūvį, jei tapsi iš
rinktas prezidentu?... Aš ta
vim pasitikėjau ir balsavau už 
tave* . Todėl turiu ir teisę rei
kalauti kaip sąu, taip ir visai 
ąavo klasei zbūvio pagerinimo-— 
•darbo.” 7

L,At 1 kubpų .ir “orgariizatb 
riaus” Vitaičio dizorganiza 
virtini jų.

P-as 
šingas mėtymui i pinigų by
loms, kurios buvo vestos su 
Grand Rapids ir Clevėla i- 
do kuopomis; jis priešingas 
pavertimui “Tėvynes” j 
purvų ir šmeižtų drabsty .no 
lapą ant pažangesnių SLa. 
narių ir komuniptįj jis bu
vo priešingas, visai tai ne
gražiai ir kenksmingai po
litikai, kurią sandariečiai 
veda SLA. per pastaruosius 
keletą ^metų. Padėjus iždi
ninko pareigas eiti, jis vei
kiausia, būtų netylėjęs, bet 
kėlęs balsą_ prieš taiv

Del to jis surastas “ne- 
/’ “nekvalifikuotu/, 

negeistinu, nežiūrint, kad 
milžiniška SLA. narių dalis

u kiekyičhąyg^T117^^ 
W į MPkus.

Stosiąs: v'eią:;
(H girdėjau;
priduos juok 
sočiau 
te visi 
miršti.

Pažvelgtame Biskelį Atgal
Žinantiems SLA. politikie

rių «— sandariečių ir smala-' tinkamu" 
nusistatymą linku*' ' 

elemento. SLA 
pažinusiems jų jam „pareiškė 
bjaurų skaldy-" ' *

1 Jonijos didumu, z 
(tūr. ' Pąžąngieji 
nugalėjo i — 
ipuoliihus iš priedų ?pųsęs. Iš- 
:laikė/ir tį^beląikd savo' žinioje 
svetainę iR.-visas' feįjo šeriai; už
kariautas mūs policijas! Ant
ra, montėlij'ėįįąii turi ’įtraukę‘ Puikiame sodne, po plačiala- 
daug jaunimo į dailės veikimą, pių medžių pavėsiu, sėdėjo po 
chorą, vaidinimus. Gaila tik 
kad Partijos reikalai negeriau- 
šioj padėtyj. 'Permažai lietu
vių darbininkų joje priklauso 
p PROVIDENCE,. R. I 
[ lė lietuvių kolonija, /bet tam
sybė, neišpasakytai tiršta, lai
ko ją apgaubusi iš >visų pusių. 
Pastaruoju laiku, tiesa, apsi
gyveno keletas veiklesnių 
draugų iš Lowellio, kurie gali 
padėt seniai! veikusierųš Ul’ari- 
gams-. . Deįa, drirbaš įdąif tyis 
nesusitvarkęs ir platesnė akci
ja nepradėta. Išbudinti vieti
nius lietuvius darbininkus iš 
letargo lengviausia būtų su 
vaidinimais, kurių negi įgali 
paruošti vietinių maža grųpę- 
lė, > Apskričio valdyba tūri pa
sirūpinti suteikti vaidylų grū- 
pę, kad, ir iš to paties Bosto
no. Vęrlėtų pasiusti •dainirikų 
taip jau. v Surengti’ Vienas ki
tas koncertas. Tuomet žmo
nės išsijudintų ir prakalbos 
būtų lengviau galima suruošti, 
įtraukiant į A.L.D.L.D. dau
giau darbininkų. Į Providen- 
cą reikėtų nukreipti kuodau- 
giausiai atydos.

BENDRAS TRŪKUMAS. — 
Kiekvienoj iš suminėtų kolo
nijų apsireiškia vienas trūku
mas,' būtent: nesirūpinimas 
darbininkišku jaunimu; ne- 
traukįmas jo į tarptautinį dar
bą, Jaunųjų Darbininkų Lygą. 
Tai dįdęlė spraga, sunkus dar
bas; bėt mes, draugai, turime 
jį varyti pirmyn, nepaisant, 
kad jjs paimtų iš mūs labai 
darig jaiko,' energijos ir gra-

SENAS VINępS.t «J ■

SAPNAS AR TIKRENYBE?

Paskyrimas' į SLA. mirų-1 įstatys p. Gugį, kad tuomi 
šio iždininko, ;Tamo Paukš-i numetus kaulą 
čio, vietą p. Gugio, o ne p.' 
Gerdausko, stebina daugelį 
SLA. narių. Kiekvienas aš
muo, tikėjęs į konstituciją, 
į teisėtumą, [ į tai, kad p. 
Gerdauskas gavo. 3,662 bal
su narių Referendumo jr 
136 Seimo delegatų balsavi
muose ir kaipo tokis turėjo 
pirmenybę užimti tą vietą, 
šiandien suka galvą ir klau
sia, kodėl taip?

Buvo laukta, ką' pasakys 
tuo klausimu “Tėvyne”, or
ganas SLA. Gavo ir “Tė- 
vy^ę,” kurioje betgi nėra 
paaiškinimo, nors apie Pild. 
Tarybos posėdį prirašyta 
net virš poros špaltų. O, 
beje, randasi keletas 
čių, bet kurios, vietoj 
šviesti, daugeliui SLA 
rių dar labiau galvas ap
suks misterija ir neaišku
mais.^ Ten būtent pasaky
ta, kad Pildomoji Taryba 

. .vaduodamas! didžiausiu 
bešališkumu ir Susivienijimo 
labo pagrindu, pirmiausiai 
atsižvelgė sulig konstitucijos 
nurodymo į turintį pirmeny
bę kandidatą. .Tuo tikslu pa
kviestas į suvažiavimą, p. J. 
Gerdauskas, kuris rąštiškai 
atsakė į pastatytus jam .klau
simus ir žodžiu su Pildomąja 
Taryba pasikalbęjd. ! i Pi Idio
ma j ai Tarybai sivarbiąiišia 
rūpėjo vienas dalukai, „kad 
SLA\ Iždininku paskirti tokį 
narį, kuris geriausiai atatik- 
tų savo kompetentiškumu tai 
svarbiai ir labai atsakomin,- 
gai vietai. Kadangi uždary
tame posėdyje tik viepa Pil
domoji Taryba p. Gerdausko 
kvalifikacijas svarstė, tai ga
lime pasakyti tik tiek, kad 
po tūlo laiko pareikalavo 
raštu atsakyti į statomus 
klausimus kito logiško SLA. 
Iždininko vietai kandidato, 
būtent advokato K. Gugio...’’
Tai ,fr viskas! Kodėl Ger

dauskas buvo nekompeten- 
tiškas? Kodėl Gugis buvo 
kompetentiškas?—nė ‘ žode-

įvesti- aštrį į Ij 
dr aūdotojūs; j 
Mkų-vadų' šaii

Į £5’ 4. fcpalių Kooperatyvo Val
dyba tūrėjo, posėdį. Apkalbėjus 
įvairius ’ ^Kooperatyvai dalykus, 
[buvo! pakėltAs klausijriąsj ir ‘kas 
link; drg. Žalpio užkviėtimo pri- VM ____
sidėti‘prie-Lietuvių Kooperaty-1 būti Lietuvių Kooperatyve, at 
vo, kadangi mums yra reika
lingas, toks žmogus apšvietos 
darbe ir kt. Užkvietus draugą 
žąlpį, jjs sutiko įstoti į Lietu* 
vių ' Kooperatyvą; bet žalpis 
dar turi važiuoti į Maskvą; ir 
jeigii neįvyks kokių kliūčių, tai 
greit, jis sugrįš į Lietuvių Koo
peratyvą ir apsigyvens ant vi
sados Nikolajeve.

I

Statybos Darbas
Statybos darbas prie dirbtu

vės dar nėra užbaigtas; 4 dide
les daržines turime 'pastatę, bet 
dar 3 daržines tokias reikės 
statyt del džiovinimo plytų, 
kiekvieną įtalpai 50 tūkstančių 
plytų. Vienas pečius degimui 
plytų < yra,. bęt dar du tokie pe
čiai rdikes ! 1 pastatyti; kiekvie* 

ai nuo 250 iki

Randasi 
sūpran-

Tik rei- 
| kia daugiau jiems pasiryžimo. 
( Į Čia ir Waltham, Mass., šali
mais esantį jniestelį, randasi 
suvažiavusių daug gerų dzūkų 
iš Nashua ir Lotvellio. Abie
juose veikia A.L.D.L.D. kuope
les, nors nedidelės. Draugai 
skundžiasi, kad' Apskritys 
juos pamiršęs, neduoda kalbė
tojų ir reikiamų patarimų.

7., NORWOOD, Mass. — Nor- 
woodieciai tuo gerai pasirodo, 
kad turi įtraukę nemažai jdV-' 
nimo į mūs judėjimo—daiBš, 
frontą 
randasi senų mūs velkėjų/.'^rt- 
rie dar vis energingai ^ėlk'į 
darbuotės - naštą, trauk$įW 
naujus lietuvius darbiniiįlfcviŠ 
Tiesa, .dalis senesnių veik^į 
■aptiriįo, apsileid 
diena vis atsiskiedžia pas® 
mu, kas yra labai ';negei4 
pavdjinga. Mūs prgįaniząį 
čia,; tačiaus, vistiekj nemąŽi^ į’ 
iH vfe&š keikimas bėrpds geres- 

/nėse vėžėse stovi/ ri'egu kele
tas metų atgal. į • ;> .
[? ^STOUGHTON, Mass.—Ne- 
: didelė lietuvių kolonija. Gy
vuoja A.L.D.L.D. ir L.D.Š.A. 
kuopp^. . Veikimas būtų pe-' 
prasthš,5 ltik, deja, permažai 
veikėjų, ir be to, kaip visur, 
taip ir šičia, smarkiai prasiplė- 

[tus ta prohibicijos pavietrė—■ 
■mūrišainas. Stoųght,one ran- 
' dasi žmonių dar ‘visiškai “^ža- 

nepasiektų mūs-žodžio ir 
rašto. Reikėtų sųnkokaj pa
dirbėti 'ir vaisiai bįtų/užlikrįn-
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A. L P. M. S. I RAJONO 
KUOPOMS

Paskutinė I Rajono konfe
rencija nutarė, kad surengti 
ka nors rajono naudai. Buvo 
kalbėta, vkad jeigu bus galima 
atkartot “Buožes” arba kokį 
tajpcertų surengti, bet palikta 
tatai komisijai. Ir štai kaip 
mes dabar stovime su paren
gimu. “Buožes” atkartoti pa
sirodė jau nebegalima; kon
certą mažų surengus, būtų ir 
pasekmės mažos, o didelio 
mūsų rajonas neišgali, nes rei
kia didelės svetainės ir abelnai 
dideli iškaščiai, tai bijoma ri
zikuoti. O kad reikia padi
dinti rajono iždų, tai mes tu
rime kų nors daryti ir su pa- 
gelba kuopų bus tatai galima.

Mums apsiėmė sulošti bile 
kokioj kolonijoj juokinga ko
medijų “Gyvieji Nabasninkai.” 
Mažesnėse kolonijose visuo-' 
met būna geros pasekmės iš Į 
tokių parengimų. Tat, varde j 
I Rajono, kviečiame ateiti i 
mums į pagelba, tai yra, su- 
rSigkite vakarų rajono nau
dai. Komisija pasirūpins te
atru ir garsinimais. Silpnes
nės kuopos gali duoti pusę 
pelno rajonui, o kitų pasilikti 
sau. Laiko dar yra visa 
ma, bus galima surengti.

.Lauksime atsakymo su 
geidumu, kuri kuoįpa bus 
mutinė su parengimu?

Draugiškai,
I Rajono Teatro Komisija.
P. S. Reikale rengimo te

atro kreipkitės šiuo antrašu: 
A. Raines, 26 Crosby Ave., 
Brooklyn, N. Y.

x INKERMAN, PA.
Pas mus vėl vargas, skur

das, streikai ir kitokie galai, 
kurių žmonės negali nei su
prasti.

Dar nespėjo nudžiūti nuo 
veidų ašaros motinų, vaikų ir 
pačių, kaip štai vėl krinta dvi 
aukos—viena lengvai sužeista, 
ix.tu sunkiui, zisuros ir aša- 
tuo, ftuiwb, ruuubi, Uiėivatl ne- 
uzaioaigs.

Besipešant unijos vadukams 
uŽygeras algas, darbininkai tu
ri nbkentėti.

Nepaisant, kad Šeštas kale
ns streikavo 8 mėnesius, bet 
geresnius keturius kovotojus 
pasiuntė amžinan poilsin, du 
ligoninėj kankinasi ir du ka
lėjime pūdomi, o vienas pa
leistas po 10,000 dolerių kau- 
cijosr Dabar jau turime pla
tesnį streikų. Išdavikas Mc-, 
Garry buvo pasakęs, kad bus 
generalis streikas, todėl visi 
ir manėme, kad jis bus platus. 
Bet pasirodė, kad tik trys ka
leliai streikuoja jau trečia sa
vaitė, o daugiau katerių ponas 
McGarry negauna į generalį 
streikų.

Reikia pasakyti, kad Mc
Garry niekur negauna vietos

rifas ateina ir išvaiko susirin
kusius.

Pereitų savaitę, t. y., 16 d. 
lapkričio, vietos mainieriai 
vieni norėjo susirinkti ir savo 
reikalus apsvarstyti. Paskirtu 
laiku pribuvo ir McGarry. 
Mes manėme, kad daugiau su
žinosim© apie streiko bėgį ir 
geriau tų reikalų apsvarstysi
me. Bet štai McGarry pareiš
kė, kad, girdi, man neleido 
laikyti mitingų, tai ir aš nelei
siu. žiūrime, kad jau pribu
vo šerifas ir pusė tuzino tru- 
perių. Tuomet vėl pradėjo 
darbininkai Šnekėti, kad jei 2 
valandų negalima laikyti mi
tingų, tai laikysime penktų 
vMandų vakare. McGarry, iš
girdęs tokias kalbas, nuėjo į 
karčiamų ir išbuvo iki 7 vai. 
valęaro. Vakare su lazdomis 
buvo apie 30 šerifų, kų iki 
šiol nebuvo matyti, ir vietos 
darbininkai negali suprasti, 
Va p Čia atsitiko, kad policija 
tarnauja dviems .ponams: pir
miau neleido McGarry laikyti 

f mitingų, o dabar jau jį gina 
ir klauso jo įsakymo. Bet čia 
aiškus apsireiškimas: kada 
unijos lyderiai užsimano unijų 
jAautų tai policija ir vieniems 
ir kitiems padeda. Labai ne- 
r^rai, kad tūli ir mūsų drau- 

| r \ nesupranta dalyko. Rei
škia daugiau lavintis, tuomet 
Piuprasinfe, kaip tas viskas de-

Senas Inkermanietis.

Puslapis. Trecias

Rengia Dienraštis “Laisve
SKAITYKITE. IR TEMYKITE!

NESIVELUOKITE!

B*K& T’.*'

EwCxViAi•;

M. E. česnavičiūtė
Lyriškas Sopranas 

Pagarsėjusi lietuvių ' dainininkė. 
Ji duos keletą sohj mūsų koncerte.

Jaunų Vyrų 

OKTETAS UFA
Sudarys gražų rinkinį naujų dainų, kurias 

dabar jie pasiryžusiai mokinasi

Koncertas Prasidės Paskirtu Laiku

PO KONCERTUI ŠOKIAI
Įžanga vientik į šokius 75c [

Prof. V. Retikeviciaus Orkestrą
/ ; l t ‘ ,• . ■

Beperstojo grieš lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius, šokiai tęsis iki 12-tai vai. nakties.

r. Stankūnas
Vienatinis Lietuviu Bassas Ameri
koje, kuris dainuoja amerikoniš
kuose teatruose. Jį girdėsime sa
vo koncerte.

GARSIAUSIŲ RUSŲ DAINININKŲ OPERETISKA GRUPE

VISI“LAISVĖS” KONCERTE JIE PERSTATYS PUIKŲ OPERETIšKĄ VAIZDĄ, KURIUOM GĖRĖSIS

Jų aktas susidės iš solų, duetų, kvartetų ir sikstetų. Visi šie dainininkai yra pasauliniai garsūs. Jie 
dainuoja operose, kur del darbininkų uždarytos durys.

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

ŠIEMET “LAISVĖ” DUOS

GUSEVA
Dainininkė Guseva, lyriš- 

kai-dramatiška s o p r a - 
n o ; gerai žinoma Rusi
jos operos artistė.

KARLAS
Karlaš, basso, rusų ope
ros artistas: dabar dai
nuoja Philadelphijos ope
roje.

TĄ, KO DAR AMERIKOS

LIETUVIŲ ISTORIJOJ

SAVINA

Savina, mezzo-soprano, 
buvusioji artistė “Chauve 
Souris,” kuri dabartiniu 
laiku pasekmingai dai
nuoja ir lošia Philadel
phijos operoj.

ŠMIT .
Dainininkė šmit, lyriška- 
soprano, koncertinė artis
te, pagarsėjusi nevien tik 
tarp rusų, bet tarp ame
rikonų ir kitų tautų, šia
me akte ji vaidins ytin 
svarbią rolę, čia ir mes , 
turėsime progos pasigro
žėti jos talentu.

NĖRA BUVĘ

ANDR. SALAMA

And. Salama, direktorius 
daugelio v a i z d uojama- 
dainuotinų dalykų, oktetų, 
sekstetų, kvartetų ir t. t.; 
dainininkas, kompozito
rius, premjeras 1 Baljevo
teatro “Chauve Souris” 
(“šikšnosparnio”).

Visiem akompanuos PETROV, garsus rusų pianistas

Kviečiame draugus į šį koncertų netik iš Brooklyno, bet ir iš tolimesnių miestų ir miestelių atsi- 
- lankyti kuoskaitlingiausia. » Dienraščio “Laisvės” Bendrovė.

Be Atidėliojimo Apsirūpinkite Su Tikietais; Sėdynės Rezervuotos

VASILEVSKI

Vasilevski, pirmasal teno
ras, visą laiką dainavęs 
garsiame Katedriniame 
Kvartete.
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LIETUVIS GRABORIUS

LOS ANGELES, CAL1F.
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STANKUSu

taip kad nėra iš ko. nė Šluotą 
; rišdamas pluoštą šiaudų prie g

Automobilių Mokykla
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Berlynas. —V o k i e t i joj 
1927 metais išgerta 21,000,- 
000 galionų degtinės.

NEW TOK, AJUBBAT
MAMBHR®, JQEUTSC«XAN»0 

ilJSSOX.SJ’ffffi, BEX8ANCB,- 
©5.EVELAND, 

WSieWKAMAt TXWftJHGSA

Lietuvaiti

FOTOGKAFISTS

v
v

oriausiai tinkamas

Mes visur pasiųsime į

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
t Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Iš NewYorko Į 
♦^^Oo2}Kauną ir Atgal 

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA K LESA

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

J eigų visi 
žiuotų 
galėtų 
daryti 
karnai
susirenka vėlai 
pertraukai laiko nelieka, nei 
klausimų negali tinkamai ap
svarstyti.

Todėl būtinai ve ką turime

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

I TEN IR Iš LIETUVOS •r

PER HAMBURGĄ
Mūsų Populiariškais Laivais

<023 MT VERNOJM ŠT.;

" --------;..........  \ i Kam LuomeL
buvo sustirę ir užmiršę, kad ' ]as daryti ?

pa
tai 
tai

Phnn*' r'cplaTADOLFAS

Į
Eot.ugrafuoju, Didinu Ir Numaliu- i 

veju Visokiom Spalvom
PaveiksluM

Htudijft atdara kiekvieną dieną U 
nedaliomis nuo 9:30 ryte ik)

S po pietip
Margarieta Vaiinčius
Room 32 Weitzencorn Bhl’w. <

PUBLIC SQUAftR I
Wilkes-Barre, Pn

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS

iiPWi' '•

L. PROSEIKA, Pirmininkai J. ALEKSIS, Sekretoriui
15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N.'Y.

ia. BACHES, Iždininkai, Box 15S, Union Co.,, Union, N. J.

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

Į VISAS A. L. D. L. D. XII cijos.
APSKRIČIO KUOPAS

Visi žinote, kad jau artina
si A. L. D. L. D. XII Apskri
čio konferencija. Nutarta ją 
laikyti sausio mėnesį 1929 m. 
Pittston, Pa. Visos kuopos 
privalo delegatus siųsti į kon
ferenciją, kurie dalykus su
pranta ir rūpinasi Draugijos 
reikalais. Kiekvienas kuopos 
narys privalo rūpintis mūsų 
Draugijos reikalais ir laike 
rinkimų delegatų balsuoti už 
tinkamus delegatus, nepaisant 
ar tas kam patinka ar nepa
tinka.

Labai liūdną atsiminimą tu
riu iš pereitų metų A. L. D.

Buvo garsinta, kad 
konferencija prasidės 10 vai. 
ryte, bet delegatai susirinko 
ll:$0 dieną.

Prasidėjus konferencijai, iš
syk tarpe delegatų matėsi šiek 
tiek gyvumo ir susidomėjimo 
Draugijos reikalais. Bet pas
kui didžiuma delegatų tartum

notvąrkįo ve ką piątome:
1. Reikalauti- atskaitos iš 

surengto Wilkes-Barre pikni
ko apskričio naudai.—-Nesvar
styta.

2. Literatūros 
Nesvarstytas.

3. Spaudos 
Nesvarstytas.

4. Mūsų susinėsimas su ki
tomis organizacijomis. — Ne
svarstytas.

5. Priešfašistinis veikimas. 
—Nesvarstytas.

Na, jeigu ir sekanti konfey 
rencija panašiai pasielgs, tai 
kam tuomet ją šaukti ir iš-

jie čia svarsto Draugijos 
kalus. Jei kas jiems būtų 
sakęs: “Kurie sutinkate, 
pakelkite kojas augštyn,” 
jie būtų ir padarę, visai nesu
prasdami, kad čia iš jų pasi
juokiama. Kada reikėjo svar
besnius dalykus svarstyti, tai 
nieko nesvarsto. O kad taip 
buvo, tą liudija pereitos kon- 

L. D. XII Apskričio konferen-1 fereiicijos protokolas. Iš die-

daryti r -
1. Delegatais rinkti tuos, 

kurie rūpinasi organizacijos 
reikalais.

2. Visi delegatai būtinai 
privalo atvykti paskirtu laiku.

3. Tėmyti gerai visus svar
stomus klausimus ir savo min
tį išreikšti.

Kas nenori šių dalykų pil
dyti, tokis lai geriau ir dele
gatu neapsiima.

Mes, atvykę delegatai, turi
me pasirodyti, kad susirinko
me Draugijos reikalus svarsty
ti, o ne snausti arba kampe 
pasėdėti.

Buvęs delegatas,
St. Zubrickas.

delegatai suva- 
paskirtu laiku, tuomet 
pietums pertrauką pa
ir visus klausimus tin- 
apsvarstyti. Bet kuomet 

tuomet nei

K. S. Lietuvaite.

CIVILIAI ŽMONES KARE
(Tąsa)

Varteliai sugirgždėjo ir už durų pasi
girdo sniego trankymas nuo apšalusių 
klumpių. “Kąs čia?” paklausė gaspadinė. 
“Aš, aš, mamyte. Atklingiuokit duris, nes 
mano rankos nugrubę.” “O, tu, vaikeli ma
no! Nugi, tu jau visas į ledo stulpą pa
virtai : žiūrėk, tėvai! Kaip’ tas vaikas apša
lęs. O kam tu tą bikį pąrsinešiai? Per 
tokią neišbrendamą sniego pūgą, jis dar 
tą bjaurybę geležį namo velka.”

“Del to, mamyte, tik ir vilkau, kad pū
ga neišbrendama. O kad mane būtų visai 
užpustę ir užšalę ant kelio, tai ką aš bū
čiau daręs be ginklo?” juokavo sūnus. “Ai. 
ai, ai, kokią koronę šiandien turėjom mes 
su tuo darbu!” dejavo sūnus.’ “Matytu
mėt, suvaryti dirbt tokie seneliai, mergi
nos, moterys ir vaikai, o jau tas darbas, 
tai ir asilą iš kantrybės išvestų. Ten, ką 
dabar dirbam prie tų šūklinių pozicijų ap
kasų, tai pradžioje karo jie prisodino kark
lų abiem pusėm, kad orlaiviniai žvalgai ne
galėtų įžiūrėt, ar apkasuose esama karei
vių; gi dabar tie karklai jau ne karklai 
ale medžiai: sužėlę, susipynę su spygliuo
tom tvorom, ot nors ėmęs ir lok, į juos žiū 
rėdamas. Nei tu žmoniškai gali juos kirst 
nei pjaut. O šiandie ta pūga, o pusto, c 
verčia, akis sniegu aplipina, kad negali ne
matyt. ' Mano laimė, kad aš gavau dirbi 
su bikiu prie įšalusios žemės kirtimo, — 
kertu bekertu; bet tie, ką kerta karklus 
ir ima, ardo spygliuotas tvoras, tai jiem 
antras karas šičia; jtj ne tik rankos kru
vinos, sudraskytos, bet jiems kapteli tie 
dratai į veidą, į pečius, į šlaunis ir kur 
kliūva. Šiandien pusnys viską užlygino, 
tai pastatė eilę žmonių iš apkasų sniegą 
mesti lauk ant krantų. Ant sniego jut 
žąmes neversi. Tai tie žmonės ko tik ne 
prasikeikė su to ‘sauso’ sniego kasimu 
Kaip tik meta šiūpelę augštyn, tai vejat 
tik dulkt, šliuptelia atgal į apkasau. To
kia graži Mariutė ten vis dirba, tai šian
die, kaip tas vėjas sniego jai už apykaklėj 
pripylė, tai kad ji sukeikė, metė lopetą ii 
šaukia prūsą prižiūrėtoją. Visi neva dir
bam, bet klausom, ką ji dabar jam čia to
kio pagiedos. Juk nevalia ne tik priešin
tis, bet nei burną atvert. Sako: “žiūrėk 
kad jūs visi šitoj pragariškoj grabe j bū
tumėt galą gavę ir savo lavonais ją užpil
dę, tai mum nebūtų reikėję čia taip vargti 
Prūsas, nesuprasdamas jos kalbos, tuoj 
pašaukė perkalbėto j ą. Mus dar didesnis 
žingeidumas apėmė. O ji sako: atgabenki
te karinės virtuvės puodą, pripildyta karš
tu vandeniu, ir užteks išplikyt iš apkase

nu-sniegą(,del šios dienos darbo. Prūsas 
Šypsojo, bet mes tai juokėmės, pilvus su
siėmę?’ . /

“Tai gudrią Marytę jūs ten turit, bet 
kada tą nelemtą darbą pabaigsite?”—pa
klausė tėvas. / ‘ .

* “Porai mėnesių dar užteks,” atsakė 
sūnus.

Vieną gražią dieną, kuomet žmonės 
rovė linus, sėjo rugius bei bulves kasė, pa
sklido krivūlė, kad nuo kiekvieno gyven
tojo turi pribūt po vieną darbininką su 
špatu, lopeta.

Valstiečiai susirinko į nuskirtą vietą 
ir laukė, ką jiems lieps eit dirbt.y Atvažia- 

• vo du kariniai, geležiniai yežimai ir pa
liepė darbinikams eit paskui-’juos; Užva- 

iA žiavo ant jau’senai dirbamos dirvos.

Valstiečių veidas nubalo, šaltas pra
kaitas juos išpylė, 'pasižiūrėjo jie į vienas 
kitą ir tylėdami ėmėsi nejaukaus, jiems 
nepaprasto darbo.

“Kad atkasus pasirodys lavonas vokie
čių kareivio, tai dėkim į pirmąjį vežimą, o 
kad rusų, tai į antrąjį,” patvarkė volde- 
tys. “Iš po vokiškų kryžiukų visus lavonus 
į pirmąjį vežimą!” garsiai užšaukė lietu
viškai prūsas, karininkas.

“O, Jėzau Marija, gelbėkit!”—alpda
mas šaukė senas, biskį kuprotas-ūkininkas. 
“Na, tu senas žiurke, kelkis: kaip tu nu
mirsi, ir pats taip atrodysi,” čebatu į šlau
nį paspirdamas, kalbėjo karininkas.

Nors kryžiukas buvo vokiškas, bet at
kastas kareivis sulyg drabužių, pasirodė 
esąs rusu. Lavoną reikia imt, bet visi pur
tosi, žiaukčioja. Jo rūbai atrodo ne taip 
jau ^rikliai, tik daiktais su žeme lyg ir 
susivieniję ir vienur, tai kitur sliekas sku- 
oiai raitosi, stengdamasis' nuo žmonių pa
sislėpt. Bet veidas turėjo nemalonią iš
vaizdą. Ties akim buvo duobės pelėsių pri
augę, o ant viso veido pilka, suaižėjus 
maska. Tik kaktą puošė uždribęs žvil
gančių geltonų plaukų pluoštas.

“Prie darbo, arba gausit visi lazdų!”— 
riktelėjo, brauningą- rankoje laikydamas, 
įžveizdą. Sulig patvarkymo, trys darbi- 
linkai iš vienos, trys iš kitos pusės susmei
gė lopetas po lavonu; taip turėjo išimt, už- 
lėt ant tam tikro neštuvo ir nešt į- veži
ną. Bet nepavyko. Vos tik lavonas tapo 
š vietos pakeltas, kaip sutrūniję drapanos 
r kaulai pralūžo ir pabiro , pro lopetas. 
Dvokimas užėmė kvapus darbininkams, o 
pasipylė margi, minkšti’vabalai ir įvairūs 
drminai, lendanti pro gleivėtus kaulus; 
ne vienam apsitararavo nuo to akys, ir jie 
'riaukčiodami, kas ant vietos suklupo, kas 
soliaus pabėgėjęs seilė jo.

Užveizdos atnešė ir visiems davė po 
jėrkutę Snapso." Žmoneliai, nosis skepe
tukėm užsirišę grįžt) atgal prie darbo. 
Jž keleto valandų, nekurie pradėjo sirgt. 
Zienus labai tąsė vėmimas, kitiems galvas 
kandėjo ir karštis bei šaltis krėtė.

Vyriausybė, pamačiusi, kad nieko ne
peš, su nepratusiais po jų skerdyklas dar
bininkais, davė visiems po tam tikrą .mas
ių ant nosies, kurioje buvo įdėta dvokimą 
mstelbiančių vaistų.

“Tėvuli, šiandien lyja; į lauką neisi, 
;ai padaryk tu man kitą šiaudinę šluotą; 
ana jau i nusidėvėjo ir aš neturiu kuom nei 
'stubą isšluot,”—maldavo senutė. ( ..

{ “Kdd juos ir paibeliai, tuos prūsuš! Iš-' 5 
kirto iš J visų balų ir pagrabių žilvičius, ka-5S 
sočius gluošniųs, nupjaustė arklių uode- • 
ga,s. su ’stimburiais ir išvilko viską į 
^Vokietiją, 
pasidaryt,” ..... ....... x____
'šluotkočio, nmrpaėjp senukas. ; ,

Tubm tarpu netikėtai' ’į stribą įėjo Be
nediktas. 4‘Vaikeli, kas atsitiko, kad tu 
nelaiku parėjai?”, žingeidavosi sena ma
tulė. “Pabėgau, mamyte.” '"“Ai, ai, ai, sū
neli! Eik, grįžk atgal; tu mums visiems 
nesmagumo padarysi,” bailingom akim pro 
langus žiūrėdama, maldavę motina.' < .

“Tėveliai, aš' jaux ten daugiau neisiu,- 
nors jiė\mane ir sušaudytų. Man tas dar
bas taip' įsiėdė, taip įsipriklino, kad aš jau 
ir pamanyt apie jį negaliu. Aš negaliu 
valgyt nei miegot. Pavargęs, kad vos tik 
pasivelku, o kaip tik akis užmerkiu, tai, 
krūvos numirėlių... Aš pasislėpsiu kur į 
nors, tegul dirba ir kiti , po tris, sayaitęs, 
tai tas darbas bus ir užbaigusi Tolimes
nių valsčių gyventojai nei vieną dieną dar 
nedirbo. Tegul prūsai ir juos painia, tai

Svarbesni Nuotikiai

Šiuomi laiku reikia atiduoti 
darbininkių kuopai (L. D. S. 
A. 66-tąi) kreditas, nes ji pa
sirodė daugiausiai veikianti. 
Tik negerai, kad jos neaprašo 
savo darbuotės, štai, seniau 
turėjo surengusios spaudos 
pikniką, kur pelno liko virš 
šimtinės, bet mūsų laikraščiuo
se neaprašė to įvykio. Dabar 
vėl turėjo vakarienę, kuri ge
rai nusisekė, nes buvo daug 
žmonių ir gera buvo progra
ma. Apie programą reikėtų 
daugiau ką pasakyti, bet gal 
pačios rengėjos aprašys, tai 
praleisiu. ,

Dabar veiklesnėsės jėgos 
pristatytos prie vajaus delei 
gavimo naujų skaitytojų dar
bininkiškai spaudai ir narių į 
mūsų organizacijas. Kaip mes 
toli gyvename, tai ir vajus -su
sivėlino. Tačiaus pasekmės 
yra geros. Vajaus kapitonas 
J. Mitchell pareiškė, kad turi 
7 skaitytojus “Laisvei” ir 3 
“Vilniai.v Reiškia, 10 naujų 
skaitytojų mūsų dienraščiams. 
Tai gerai. Kiek drg. Leva- 
nienė turi surinkus, tai neži
nia, bet reikia sakyti, kad ji 
irgi turi, tik daugiausiai “Dar
bininkių Balsui.” Su nariais 
irgi gerai. Prie Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimo 66 kuo
pos prisirašė .4 narės. Taipgi 
prie Literatūros Draugijos ir 
Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mo kuopų nemažai prisirašo. 
Tat vajus eina gerai, kuomet 
mes turime gerus vajininkus 
bei vajininkes, kaip U. Deivie- 
nę, Mitchell, Levanienę ir ki
tus, kurie jiems gelbsti. Beje, 
dar. žymėtina, kad ‘darbininkių 
kuopa nutarė'rengti diskusi
jas, kas trečia nedėldienį, 224 
S. Sprig" St.

Tai naudingas darbas, tik 
reikia jį gerai tvarkyti ir lan
kytis, o tuomet bus pasekmės 
geros. Taipgi moterys nuta-; 
re surengti rankų darbo paro
dą. Prie to darbo užkvietė ir 
A. L. D. L. D. kuopą, kuri pri
sidėjo. čia reikia pastebėti, 
kad daugelis iš Literatūros 
Draugijos kuopos narių prie
šinosi prisidėti prie rengimo 
tokios parodos. . Bet geriausi 
dalykams paaiškėjus, atrodo, 
kad ji bus labai įspūdinga ir

naudinga. Tat korespondentas 
eis ir visi eikite į tą parodą, 
kuomet .praneš vietą.

A. L. D. L. D. kuopa nutarė 
rengti teatrą. Prie to darbo 

I išrinko gabią komisiją, tai 
I reikia tikėtis, kad ir gerą vei
kalą išrinks ii’ perstatys.

Lapkričio 11 d. Los Ange
les darbininkai iškilmingai pa
minėjo 11 metų sukaktuves, 
kaip Rusijos darbininkai nu
vertė ne tik carą su žandarais,- 
bet ir ponus, ir patys paėmė 
tvarkyt šalį. Tai buvo didi 
proletarinė revoliucija, kurią 
mini viso pasaulio darbininkai, 
žmonių buvo pripildyta di
džioji Musical Art Svetainė ir 
šimtai turėjo grįžti, atgal, nes 
neturėjo vietos. Apvaikščioji- 
mą rengė Amerikos Darbinin
kų (Komunistų) Partija. 
Pirmininkui paprašius, aukų ' 
dėlei darbininkiškos, komunis-l 
tinęs propagandos, tai sumetė 
$1,139.65. Čia reikia paste
bėti, kad $1,000 aukojo viena 
turtinga moteris, kuri simpati
zuoja komunistinei idėjai.

Reiškia, angelų miestas irgi 
juda klasių kovoje ir eina pir
myn.

Washington. — Columbia 
Distrikte' moterys darbinin
kės, dirbančios krautuvėse, 
viešbučiuose, kafeterijose ir 
skalbyklose, vidutiniai už
dirba tik po $10 į savaitę.

‘GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilaua 
užlaikytojas Restorano po num. 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GE! 
PATAIKOT PADARYT CIGAR 
kad j mėnesį laiko po 500 JOH 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai n 
nes už penkių blokų nuo man'obf 
kostumieriai ateina ir saujon^dĮ 
penkis cigarus ir po daugiau p 
ima ant syk. VISI supratlyvl v; 
myli juos rūkyt, nes geriausia 
tinka ,todėl kad malonūs ir dū 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urt
1 187 Oak • Sti

• Lawrence, M; 
į savo ■ kraui 
kas mėnesis 
kelioliką ši 
parsitraukia. > 
į tolimą St. L 
(Mo.) Li 
nis, 2769 Ars

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

John Naujokas
St., nuolatosLjiarsitraukia savo j 
tumieriams John’s Cigarų, ir be 
negalįs apsieiti. Taip pat drg< 
Reikauskas, 214 Schuylkill Ave; 
Shenandoah, kaipo agentas, tlįks 
čiais parsitraukia ir pasekmii 
miestuose parduoda; taip ir'! 
Brooklyne ir kituotee miestuose, i 
yra geri lietuviai ir išmintingi i 
bininkai, pripažino, kad JOHN’SL 
riausi cigarai Amerikoje po 100 
tų, arba po vardu Petro Cigarai;

Todėl, draugai darbininkai ir i 
gresyviški biznieriai, ne tik Br< 
lyne, bet ir kituose miestuose—v 
reikalaukite Restoranuose, Užeis 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose, 
kituose bizniuose lietuvių išdirby 
draugų cigarų viršminėtais vare 
tik pakeliant pirštą, o gausite c 
rą, kuris visiems patinka, jog rt 
damas džiaugsies. Mūsų cigarafl 
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo Į 
pareikalavimo visur y kitus-miei 
biznieriams ir privatiškiems z 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, iy 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujoky Cigaru Dirbėją; 
267 Division Avenue, Brooklyn, If, 
Vyrams geriausiai tinkamas pi 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė 
Cigarų. Mes visur pasiųsime 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, ■ 
tik prisius 3 dol. 50 centų. Q. 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. T 
to lėšas mes apmokame. . '-.-ų
Kalėdų Dovanoms Padaryti Spėt

iY

“Na, dabar ties šitais kryžiukais aj>» pent tikrai žinos, ką darbininkas Ikihriejo 
kąskite kareivį, mes laidosim negyvėlius,-” kare.” ■

..Saugiau :bus)

MKwtfforn

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permitn ir kitų informaci

jų kreipkitės/ prie vietinių 
agentų h '

Hamburg -411
39 Broadway

BALZAMUOTOJ

' ' t PHILADELPHIA, Pa

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviuos aptLkos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne 'raine, negu kur kitur dabartiniu laiku.,

A. M. KISHON, Aptiekoriyą Savininkas
87S1 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5046 CIIfaNE ST., DETROIT

\

Praktikos pamokos išardyt,- sutal- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant Viso
kių kainų mašinų ir ant Fordtf 
Pilnas kuršas»; šoferio-Mechaniko, 
kur vedą', lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri- 

Hyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 

1 iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
; NEW YORK AUTO SCHOOL 

228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M BALCHUNAS Ha vi nin k k • PwlMnhonw Rtacrff •



žemes Drebėjimas
TELEFONAI}

DETROITO ŽINIOS
Iš Aido Choro Darbuotės Mokykla bu Reputacija1

MARCY BATHS

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

štai

ORNma

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen Suite

PARDUODAM ANT LARAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ—PO $1 arba po $2 į SAVAITĘ

BROOKLYN

Miestas
Miestas

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėlials ir 
Utarninkais

mieste d a 
publika ii 
į buržuazi

Bell____
Keystone.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telephone, Stagg 8326
9745

APSILEIDIMAS, TUŠČIAS ro mokintis
GYRIMASIS PER SPAUDĄ
IR NETIKUMAS ROLĖMS

SKAITYKITE ir
PLATINKITE

. ‘‘LAISVĘ?’

Living Room Suite — Bed Room Suite
• < ■ '

Dining Room Suite
Pečiai — Ice Box

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

Oregon 5136
Main 9669

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

Brobklyno apielinkėjė.
- /.. ii ■ U ; J .l-r. I ,i ( , : ,

» lt * ’ *■ ■ * . į . >

Turime dideli štorrųimj, kuriame laiko
me daugybę puikių rakhndų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis

dieną ir naktj

KAS SKANDINA TEATRINIUS MŪSŲ 
PARENGIMUS?

PanedSliais nuo 12-tos 
Valandos dieną per visą 

naktj
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12; vai. 

nakties t

AMERICAN
AUTO SCHOOL

RHONE, REGENT 2177-0474
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 žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių/ mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

; VAIKAI , 
įleidžiami į utarninkais

Jau gatava ir siuntinėjama brošiūra “Krikščio
nybė ir Darbininkai”. JąJšleido Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta d. A. Bim
bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda tik už 10 
centų.

Reikia, kad ši brošiūra būtų paskleista kuopla- 
Čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšvie
tus ir informacijų žiupsnis.

Klerikalų spauda ir kunigai giriasi, kad ,ir jie 
rūpinasi darbininkų reikalais. Šioje brošiūroje yra 
glėbiai faktų, kurie parodo, kas jiems ištikrųjų rūpi. 
Čia skaitytojas gaus atsakymų į tai, kaip kunigai at
sineša linkui darbininkų, karų, streikų, revoliucijos, 
darbo unijų, kapitalizmo, vergijos, vargo ir skurdo. 
Taip pat čia yra nušviesta, kaip kapitalistai globoja 
bažnyčią, kiek jie sudeda pinigų užlaikymui jos ir tt.

Kiekvienam susirinkime ir susirinkimėlyj laike 
agitacijos mėnesio, visuose parengimuose,* koncer
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė ir 
Darbininkai” turi būt platinama. Taip pat, kur ga
lima, reikia eiti į klerikalų, tautininkų ir menševikų 
parengimus ir ją parduoti. Tegu žmonės susipažįs
ta su bažnyčios role knisių kovoje.

Užsakymus tuojaus duokite šiuo antrašu: “Dar
bininkių Balsas,” 419 Lorimer St., Brooklyn,. N. Y.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta ♦ *

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI v

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI 

■ DR. ZUiS” 
111) EAST 1510 ST, N.V.

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

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

džio, Lietuvių 1 žemutinėj sve
tainėj, 25th ir Dix Avė.; Aido. 
Choras rengia skanią vakarie
nę su gera programa. Prasi
dės 5:30 valandą vakare. Pro
gramą išpildys 'Aido .Choras, 
choro solistai ir jugoslavų cho
ras. Vakarienė ir programa 
būs tikrai gera, todėl visi ne
patingėkite atsilankyti.

Aido Choro Draugas. .

Bucharest, Rumunija. — 
Penktadienį, 6 vai. ryto, čia 
jausta ■ žemes drebėjimas.. 
Nelaimių neįvykę.

į Trys gariniai kambariai delei "išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas Ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 

TIES fcROADWAY 1R FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
‘ . Telefonas: Pulaski 1090

negu suaugusios 
moterys, kurios turi apžiūrėti 
namus ir šeimyną. Jaunuoliai 
daugiau pasiduoda mokytojo- 

. Tūlame mieste progresyviai'režisieriaus disciplinai. Tai jų 
jau pastatė porą didelių vei
kalų, “Iš Meilės” ir “Dvi Sese
rį,” ir laukiama daugiau. Su
lošta viena prastai, antra dar 
prasčiau. Rodosi, kad 
miesto aktoriai ir progresuos 
į atbulą pusę vis toliau. Kiek
vieno aktoriaus klaidų, drau
gai, aš nenurodinėsiu, kadan
gi perdaug jų yra. Man rūpi 
kalbėti čia apie daug svarbes
nį dalyką, negu atskirų akto
rių klaidos.
Kodėl Taip Darosi?

Mes tą viską, tur būt, da
rome atbulai todėl, kad išny
ko kritika iš tarpo mūsų. Ne
paisant, kaip prastai suvaidin
ta, o mūsų korespondentai vis 
pagiria per spaudą. Na, tai 
kam gi dar reikalinga prak
tikos, mokinimasis, kam tą 
“bereikalingą” darbą dirbti ? 
Ot, nuėjęs paskui suflerį, pa
sakysiu, pasikraipysiu kaip 
nors, užsidėjęs ūsus; ar mote- 

pane-: 
i Sceną, ir, 
delnais, o

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 5 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių | 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas . 
kokios nors ligos bei vidurių suge-1 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk, 
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų 'suirimą, galvos 
skausmu^/ ūžimą • ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, taį "atsiųsk. 85c, o ’ gau
si musų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų, li
gai yra! labai; blogas dalykas, bet. mū
sų ’ Neęvų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mutris1 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. ' ‘ ’

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

I vieta ir darbas daugiausiai la- 
1 vintis ir vaidint scenoj, o mes 
•turėtume tik pamokinti.

šito taip nemalonaus ir ža- 
to : lingo apsireiškimo yra ir 

riose kitose kolonijose.
čia turėtų Meno Sąjungos cen
tras apsvarstyti ir stengtis tai 
pataisyti.

kaip lošiama 
nesenai atvykęs 

valstijų, pasakė, 
kad jis dar niekad nėra matęs 
taip prastai vaidinant.

Režisieriavo viena mergaitė, 
todėl jai ir turėtų tekti dau
giausia papeikimo. Bet kuo
met kalbėjau su ja, tai 
ką ji ‘man, susinervavus, 
pykus, pasakė: “Kuomet 
ne pakvietė režisieriauti, 
jau visos rolės buvo išdalin
tos, ir aš negalėjau ne tik ata- 
tinkanČias ypatas pasirinkti, 
bet daugelis ne\ mokinti ne
sidavė ir darė viską taip, kaip 
kas suprato.” Ir ji pareiškė, 
kad šitokioj padėtyj daugiau 
nerežisieriaus.

t Netinkamų Ypatų 
V Skverbimasis į Jaunas 

ir “Augštas” Roles
Apart to viso nepaisymo, 

nesimokinimo, yra dar ir kitas, 
labai nemalonus ir net žalin
gas mūsų visam judėjimui ap
sireiškimas—tai subrendusios 

/moterys skverbiasi į vaidini
mus net ir tokiose rolėse, į 
kurias jos visai netinka, o jau
nas merginas palieka užpaka
lyj. Taip antai, chore yra 
visa eilė! jaunų ir labai scenai 
tinkamų merginų, o tuom pat 

• kartu Nastės rolėje vaidino 
v moteris, kuri daugiau atrodė 

į Juozo motiną, negu į dukte
rį, ir tuomi juokino žiūrėtojus. 
Veikale “Ijj Meilės” irgi pa- 

' stūmė į šalį choro merginas, 
M susispietė, kurios visai cho

re nedalyVauja ir yra subren
dusios moterys. *
: Tai nedovanotinas prasi
žengimas.

Draugai, vįetoj pykti už 
kritiką, jūs rimtai apsvarstyki
te, ar ta eilė jaunų merginų, 
ką dainuoja chore, nenori la
vintis ir« vaidinti scenoj prieš 
publiką ?

Neprileisdami jas prie sce
nos, prie veikimo, \nubaidote 
ir nuo choro ir viso mūsų ju- 

** dėjimo. O apsisukę rėkiate, 
kad jaunuoliai neina, nedaly
vauja choruose. Ot kurdi- 
džiaūsią klaidą darote.

Reikia atminti tą faktą, kad 
jaunuoliai gali vaidinti 4r se
nų rolėse ir tas labai lengva 
padaryti;, antra, tai jie turi 
daugiau laiko, energijos ir no

rui Buvo ant naudos, nes ai- 
diečiai pasilsėję dabar stojo į 

, dailės darbą su didesne ener- 
i'gija, su daugiau narių dirbti. 
'Aido Choras turi jauną, gabų 
j chorvedį, drg. V. Medonį, ku
riuo aidiečiai pilnai užganė
dinti. Pamokos būna du syk 
į savaitę: penktadieniais va
kare ir sekmadieniais po1 pie
tų, Draugijų Svetainėj, 24th ir 
Mieli. Avė. Reikia pasi
džiaugt, kad prie ęhdro su- 

j grįžo veik visi draugai ir 
'draugės senesni dainininkai.'Į 

ivai- kiekvienas pamokas vis drau- 
Tat ir draugai atsiveda naujų 

dailininkų.
Aido Choras rengiasi prie 

didelio koncerto ir operetės, 
tai reikia visiems, kurie gali 
dainuoti, stoti 1 dailės darbą 
su aidiečiais.

Taipgi nedėlioj, 2 d. gruo-

riškė su trumpu sijopu 
šiosiu blauzdas po 
saviškiai papĮos 
spauda pagirs.

Taip minėtame 
romą ir vejama 
mūsų parengimų 
nius judžius^ vodevilius

Štai kad ir augščiau nurody
tuose veikaluose. Nepritaiky- 
mas ypatų prie rolių,, nesi- 
prąktikavimas, nemokėjimas 
rolių, nežinojimas, kur kat
ram eiti, ką daryti, darė ne
pakenčiamą išvaizdą žiūrėto
jams. Nepaisant, kad ten bu
vo kelios ypatos, ką visi ge
rai žino, kad gali vaidinti, vis 
dėlto, iš šalies žiūrint, atro
dė, kad tie visi aktoriai ne tik 
kad nėra niekad lošę, bet nei 

^nematę, kaip lošiama. Vie
nas žmogus 
iš rytinių

Mūsų Aido Choras praeitą 
vasarą turėjo ' apie keturius 
mėnesius vakacijų. Tas cho-

Laifce bedarbes pirties kaina nupiginta iki FO
Nuo 8 v.* ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75C-; vy vvlHų

M. .TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiŠka Pirtis dabar atidarė naujausios 
/ rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais; ;

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu
i ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS ISSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

JUQZJW KAVALlAtjS^AS
LIETUVIS GRABORIUS 

(R BALZAMUOTOJAS

State.
State.

"RAUDONAS ARTOJAS’
Minske nuo pirmo gegužis, 
1927 nu, pradėjo aiti lietuvių 
kalba laikraštis

CK.KPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačių 
informacij'ą iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padetj ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų ^Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo z

“Raudonąjį Arioją”
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida.^ “R. 
Artojas eina ka» dvi savaitla.

AntraŠast
U.S.S.R., IflNSK
Bovetskaja, CKKPB. (h)

Kuriem neparanka ažalprenameniotl 
tiesiai ii Rusijos, tie galite nžaiprenu- 
■seruoti per "Laisvę”,' 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N, T. Kaina 81<26, 
persiuntimas veltui.
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NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINĄ
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JNDŽIAUSiA UETUViylHIEKA 
Kai rifą žmogaus amžinau priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDtRS
(Miltelius nuo šalčio), 

jokių žalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok auo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) '

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

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

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

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

Tel. 5 Juniper 9796
liųsdami.pinigus su savo adresu, nžraiykitei

. J FRANK A. URBAN’S PHARMACY x 
ill Metropolitan Avenue, •' Brooklyn, N. Y.
---------------------- --------------ORDER BLANK:__________________

Aš, Žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir UBBOLA, 
su visai* nurodymais, kaip vartoti. į

Vardas _ ___________________________________ _ _______________

Naujoviskiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS 

, Pagedėliais
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties
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LAUKIAME SVEČIŲ 
IŠ GREAT NECKO IR 
HUNTINGTONO

KRIAUČIŲ VAKARUŠKOS

HillRichmond 
185 kuopos nariai 
nai paremia 
atsilankymu Great Necko pa
rengimus, taipgi parėmė ir 
Huntingtoiio A. L. D. L. D. 
kuopos pikniką. Dabar mūsų [ 
kuopa laukia iš minimų mies
te! iii svečių atsilankant į jos Lygiečiu 
parengimą, kuris įvyks 2 d. 
gruodžio, Our Civic Club sve
tainėj, Liberty Avė., tarpe 113 
ir 114 gatvių, Richmond Hill, 
čia bus sulošta juokinga ko
medija “Gyvieji Nabašninkai.” 
Pradžia 4 :30 vai. po pietų.

•, . i . , , Rengėjai.

savo
labai daž- 
skaitlingi}

Paskutinis Pranešimas Čeke
rių Mėgėjams; Ufa; Jaunų 
Vyrų Trio Dainuos Specialę 
Kriaučių Dainą. Kiek ži
nios pasiekė, J. Martišaus
kas Atvyksta su Juokingais 
Monologais.

AIDIEČIAI!

Šį vakarą įvyks Aido Cho
ro mėnesinis susirinkimas 
“Laisvės” svetainėj. Visi bū
kite, nes yra daug svarbių rei- 
kalų aptarimui.

DVIGUBAI NUBAUSTAS

St. Vakula buvo areštuotas. tai busrsuieiuir $35 nubaustas uz pergreitą kiu /siimti.
« MW* lx i I i « v \l ttr *■važiavimą autofriobiliu New 

Yorke. Jam beesant teisme, 
kažin kas pavogė jo automo
bilį, sustojusį ties teismo rū
mu. Automobilis buvęs ver
tas $1,500.

NUŠAUTAS

Rado nušautą darbininką 
Dioniseo Rossalį priemenėje 
namo po. num. 311 E. 103rd 
St., New
Raimio Sabatinį, pas. kurį Ros- 
salis dalyvavo girtoje puoto- 

, kad

Yorke. Areštavo

je fš vakaro. Spėjama, 
jis nužudęs Rossalį.

1 d. gruodžio, pusė po sep
tynių vakare, įvyks kriaučių 

j puikios vakaruškos 
“Laisvės” name. Vakarėlyj 
bus turtinga programa. Ap
art užkandžių, gėrimų ir žais
mių, bus čekerninkų kova už 
čampionatą.

Dabartiniu laiku Brooklynei 
ir apielinkėj daugelis čekerių Į 
mėgėjų vadinasi “čampio-1 
nais.” Bet tik pasigyrimas. 
Vadintis čampionu, tai reikia 
nugalėti visus savo oponentus. 
O juk tai padaryti nėra taip 

, jau lengva. Va tik tuomi va- 
’ duodamiesi, kriaučiai surengia 

čekerninkų kontestą, kurie ga
lės persitikrinti, kam šiandien 
priklauso čekerių čampiono

I vardas lietuviuose. Kuris iš 
i 10 “geim'ių” laimės 7, tas bus 
! apkarūnavotas. Iškarto imsis 
i po penkis “geimius” kiekviena 
j pora; kuri iš penkių gaus tris, 
tai bus/suleidžiama su kitu to- 

, Kada jau iš vi
sų čekerninkų išsirinks tik du, 
tai tada tiedu los dešimtį “gel
mių,” ir kuris iš jų dviejų iš
loš septynis, tas bus apkarū
navotas čekerninkų čampionu 
ir gaus penkis dolerius dova
nų auksu.

Čia dalykas gana rimtas ir 
kviečiami čekerninkai atsilan
kyti ir dalyvauti lošime. Pa
kvietimus kaip kuriems mies
teliams jau pasiuntėme. Ku
rie manote dalyvauti* čekerių 
rungtynėse, atsišaukite į ren
gimo komitetą: “Čekerių kon- 
tešto komisija.” ; Tada mes ži- 
ndsiihe, kiek porų dalyvaus 
konteste. ' ' 1 • \ '• ’
Kviečia Rehgimo Komitetas <

NUSIŠOVĖ PO MEDŽIU

.Flushinge po medžiu ąnt 
tuščio loto, ties Bowne Ave. 
ir Beech St., nusišovė E. M. 
Talbott, turtingas žmogus, bu
vęs nejudinamojo turtao ver
telga, 65 metų amžiaus. Sau- 
žudystės priežastis nežinoma.

PERKRAUSTYMAS 
$675,000,000 BONŲ

$675,000,000 vertės 
buvo perkraustyta iš 
York Life Insurance Kompa
nijos senojo namo į kitą jos 
namą, stovintį toj vietoj, kur 
pirmiau buvo senasai Madison 
Square Garden. NPerkrausty- 
mas įvyko po didžiausia poli
cijos apsauga. Tap buvo tokie 
bonai, kuriuos bile kas galėtų 
išsimainyt pinigais.

bonų 
New

APELIACIJA 9 NUTEISTŲ
DARBININKŲ

Devyniunijistai kailiasiu- 
viai, kurie Mineoloj, Long Is
lande, buvo nusteisti po pen
kis metus kalėjimo už, veiklų 

- dalyvavimą streike, .dabar 
laukia apeliacijos teismo pa
sekmių iš Albany. Jie pri
klausė kairiajam sparnui. Už
tat prieš juos liūdi jo socialis- 

ir kiti reakcionieriai, būk
tie darbininkai ’darę ginkluo- 
tuš ; 
žiu.

užpuolimus ant streiklau-

ANGLIŲ įVEŽIME PABĖGO 
Iš KALĖJIMO

Newyorkietis plėš ikas, 
George Rehm, buvo pabėgęs 
iŠ Auburri kalėjimo. Jis įlin
do į anglių pripiltą vežimą ir 
pasislėpė anglyse. Tos ang
lys buvo nuvežtos ir išpiltos į 
kiemą netęli esančio moterų 
kalėjimo. . Mūrinė siena mo
terų kalėjimo yra žema ir ka
linys per ją perlipo ir pabėgo 
į mišką už’ dviejų mylių .nuo 
kalėjimo. Per dvi dienas, ta* 
čiaus, taip išalko, kad pats dt- 
g.al sugrįžo.

■ ’, - ~ - ;"T‘ r : • . : •
PR1EŠFASTINIO KOMITETO
VAKARĖLIS, < - ‘

Ufa sudainavo po- 
be mokytojo Žuko;
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SPORTAS |
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SMARKUS PASIRODYMAS 
KOMARO IR GANSONO 
CLEVELANDE

Juozas Komaras Clevelande 
padarė didelio įspūdžio, nu
džiaudamas vokietį Hansą 
Bauerį, drūtą ir labai drapež- 

;ną ristiką. Pirmą kartą Ko
maras jį prilipdė prie matra
co į 1 vai. ir 26 minutes. Bet 
Bauerį jis taip prikamavo, kad . 
vokietis atrodė į ligonį, ištrū
kusį iš hospitalio. Antru syk 
Komaras Bauerį pakepė į tris 
ir pusę minutės. Tai buvo 
apgailestavimų ir dejavimų 
publikoje, kurios didžiumą su-, 
darė vokiečiai Bauerio patrio
tai ! \

Angliški Clevelando laikraš
čiai smagiai rašo, kad Juozas | 
Komaras—Bulius, ir. net
“žmogėdžiu” (kanibalu) jį , 
vadina: Juozas nebijąs nei jo
kio žmogaus; ir labai mažai, 
girdi, terastum žvėrių, kurių 
jis bijotų. Jo kaklas esąs to-j 
kio storio, ’kaip ketiirių vyrų, 
krūvon sudėjus. Jo kojų žir
klės esančios baisios. Koma
ro oponentas, kaip jau sykį 
buvo rašyta, yra nepaprastai 
žiaurus; bet juk ir Komaras 
nėra švelnutis, kada prisieina 1 
“glamonėtis”' su oponentu ant 1 
ristynių platformos. Kas su 1 
juo eina imtis, tas žino, kad į 
mielaširdystės nebus.

Jack Ganson partrenkė sun
kiasvorį ristiką Franką Noe- , 
werį į 13 ir’pusę minutės, taip | 
kad nustebino publiką. 1 J

Nesportas. Į

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos ko: 
servatorįjų, duoda lekcijas ant sinti 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai b 
tų garais smuikininkais, kreipkitės 
mane, o gausite tikrai profesiona 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adres;

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Praeitą nedėldieny “Laisvas” 
svetainėj buvo Priešfašistinio 
Komiteto vakarėlis — balius su 
programa. Programą išpildė 
pagarsėjusi Ufa, L. Kavaliaus- 
kiūtė, B. Misevičiūtė ir Kaza- 
kauskutis. 
rą dainų
nors notų ufiečiai neturėjo, Vie
nok draugė Retikevičiutė jiem 
pianu pritarė. Kavaliauskiūtė 
sudainavo porą dainelių, akom
panuojant Retikevičiutei. Gi/ 
jaunas vaikas, Kazakauskutis 
gana vykusiai, pagal jo amžių, 
sudainavo keturias daineles an
glų kalboj; jam akompanavo B. 
Misevičiutė. Ši mergaitė gana 
komiškai pašoko kokį tai šokį, 
kurį grajino mažas gramofonu- 
kas, tam 
neštas.

tikslui svetainėn at-

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY ,
Mokiname Piano, Balso ir

Muzikos Teorijos
i L. Bernice Šalmiūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue

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

J.

DUODU lekcijas ant plano-armoni

PAINEXPELLER
• r ,w,... .y •'nęG-,u.š’,._j\PA.+;oi'ė-. ■; , z. -' .■

Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų
Peršalimų
Skausmų Krutinėję
Sustingusio Sprando
Pe^ių Skaudėjimo
Išsinarinimų ir

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate 
r.'jjj ! INKARO vaisbažehklis .... 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni j 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri- ę 
dedama prie kiekvienos bokutės.

Parsiduoda visose vaistinėse ',
po 35c. ir 70c. bonka. ’

Arba galima užsisakyti stačiai iš ’

tik-

77?«• Leboftifot'/es <yF
CO.;

CERRVAND SOUTH FIFTH STS.
'BROOKLYN, bJ.V

Tel., Stagg 5043

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) ' 

UNDERTAKER

GRABORIUS

1 * ' ' ® IPatarnauju visiems be skirtumo* 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del Į 
manęs skirtumo. Mano ofisas at-Į 
daras dieną ir naktį. Darbą at-| 

1 lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas J 
į mane, o patarnausiu kuogeriausia. | 
I 7 I' 734 Grand Street «

Brooklyn, N. Y. *

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais) 

(> t BALSAS”
daug duoda žinių iš ’Lietu
vos darbininkų iri kaimo 
biednuomenės gyvehimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

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

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

4KAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVE”

kos. Taipgi pardūodu geriausio > 
išdirbimo armonikas. ■ Galima rasti 
namie bile dieną, išskyrus pčtnyčią 
ir subatą.—A. Sobolsky, Accordion 
Instructor, 97 Ave. A, kampas 6th 
St., New York, N. Y. 280-83

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PRELEKCIJA IR DISKUSIJOS
Rengia Naturalės Sveikatos Draugi
ja 27 d. lapkričio, 1928 m., kaip 8 
vai. vakare. Vieta Atletų Kliube, 
136 Marcy Ave. Prelekciją duos 
naturopatas ir “S. K.” redaktorius 
(angliško skyriaus) J. Svirskis, te
moje “Pasninkavimas” ir kokią li
gonis naudą turi iš to. Po prelek- 
cijai bus viešos diskusijos.. Įžanga 
dykai. Kviečia Komisija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSCTON, MASS.

A.L.D.L.D. 2-rps 
susirinkimas bus seredoje, lapkričio 
28d., ‘ ‘ ’
way. 
tame 
suoti 
1929 
knygą “Argentinai ir Ten Gyvenanti 
Lietuviai.

kuopos svarbus 
* 

8-tą vai. vakare, 376 Broad- 
Visi nariai dalyvaukite minė- 
susirinkime, nes turime bal- 
'į pildomąjį centro komitetą 
mętams; taipgi gausite naują 

i( A i'Trnnf iniv Ton nnt j

” Valdyba.

M C A 1)00, RA.
A.L.D.I/D. 120 kuopos me.tinis su

sirinkimas bus nedčlioj, 2 gruodžio, 
J. Mickūno svetainėj, West Blaine 
St. Pradžia 3-čią vai. po pietų. Vi
si nariai ateikit, yra svarbių reika
lų. Taipgi bus balsavimas centro 
valdybos. Atsiveskit ir naujų narių.

t Sekr. J. Stalgaitis.
> (283-284)

L. D. S. A. IV RAJONO KUOPOMS
L. D. S. A. IV Rajono metinė kon

ferencija bus nedčlioj, 30 gruodžio- 
December, po No. 206 S. Main St., 
Wilkes-Barre, Pa., Prasidės 12 vai. 
dieną. Turime daug svarbių reika
lų aptarti. Taipgi bus renkamas 
rajono komitetas: Todėl visos to 
rajono kuopos pasistengkit prisiųsti 
delegates. Draugės wilkesbar rietės 
rengia puikią vakarienę prieš kon
ferenciją, tai yra subatoj, 29 d. 
gruodžio. Tad visos delegates pa- 
^istengkit dalyvauti.
''Komiteto narė J. K. Navalinskienė.

(283-284)

SHENANDOAH, PA.
KONCERTAS IR BALIUS •

Rengia Lyros Choras seredoje, lap
kričio 28 d., Eagles Svetainėj. Kon
certo programa prasidės lygiai 8-tą 
valandą vakare. Po programai tę
sis šokiai prie geros prof, šiūriko 
orkestros iki vėlai nakties.

Vietos ir 'apielinkės lietuviai kvie
čiami' skaitlingai atsilankyti.

Komisija.

WILKES-BARRE, PA.
Lapkricid, 29 d., 1 vai. po pietų, 

įvyks A.D.(K.)P. subdistrikto visuo
tinas narių susirinkimas/ svetainėj 
206 So. Main St.—Visi nariai, pri
klausanti , prie šio subdistrikto, būti
nai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime labai svarbių reikalų.

Subdistrikto Org. ' E. Gardos.

REIKALAVIMAI
REIKALAUJU “housekyperio.” Ge

ra užmokestis ir šviesūs kamba
riai. Taipgi turiu ir kambarių ant 
jrandos, 4i šviesūs ir su visais Įtai
symais, randa $20.00 ir $18.00 į mė
nesį. Kreipkitės pas J. Kashmore, 
Real Estate & Insurance, 275 Bed
ford Ave., Brooklyn, N. Y.

(283-284)

PAJIEŠKOJIMAI

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
$$ ir Amerikonišku Stilium

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

iPWfv Lorimer Restaurant
Y * j. MARČIUKIENE L-J

Savininkė •

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

•.. . JUNIIPeR 764«.’'- ;■
.RALPH KRUCH *

6Š-23/ ČRĄND AVENUE

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

Darbą
.- Kreipkitės

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

’ 127 Ea»t 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenue* 

i NEW YORK į CITY
Valandos: 10 iki V2 A. M.; 6 iki 
8 P. M l^edėliomis 10 iki 1 P. M,

j. levandauskas
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

Be to, 
keliolika 
“bytino” 
vakarą su dideliu įsitempimu. 
Pragrajinusieji, rodos, turėjo 
mokėt po 10 ceritų rengėjų iž
dam > Nekurie 
grajino* , ( ; <

Prie baro biznis xėjo gerai, 
nes' iš valgių tik keli obuoliai 
liko ir apie pora “sandvičių.’

Publikos buvo apie šimtas.
Rep.

šiame cbaliūje buvo 
porų čekeristų, kurie 
vieni kitus per visą

ir šachmatais

PAKLIUVp DAKTARAS Už 
MOTERIŠKAS OPERACIJAS

Dr. Ed. C. Carman, Freę- 
porte, Long Islande, padary
davęs vidutiniai po penkias 
aborcijas «į savaitę, paliuosųo- 
damas nėščias moteris nuo 
vaisiaus. Nuo vienos panašios 
operacijos mirė7 Win. Halstę- 
diehė; kelios randasi ligoninė
je ir viena suparalyžiuota. 
Kaltininkas areštuotas, ir ga^ 
lėsiąs bUt nuteistas 20 metų 
arba net visam dmžiui kalėji
mo.

Little CARNEGIE P^™?E
■ ) ' •* . A

) f l ip 4 ? j I Į ' į ! » ' i 
Trečia savaitė naujausia Sovkino ’judžio

RUSUOS REVOLIUCIJOS ISTORIJA

H;

PAJIEŠKAU apsivedimui draugės, 
ne senesnes 35 metų. Aš esu pa

siturintis vaikinas, turiu gerą darbą. 
Meldžiu atsišaukti ir prisiųsti savo 
paveikslą,—P. P. Z., 2295 Trombly 
Ave., Detroit, Mich. 282-83

PRANEŠIMAS
JUOZAS BERNOTAS yra miręs.

Įpėdiniai Juozo Bernoto gali įgyti 
Savo teises prie jo turto, susirašant 
su žemiau pasirašiusiu.

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

Yra žinoma, kad jis paliko sūnų 
ir dukterį. ‘ f

A. D. GILLIES,
306-7'Becker Bkįg., Aberdeen, Wash.,

TEN DAYS THAT SHOOK THE WORLD '
(Dešimt Dienų> Ką Sudrebino Pasaulį)

Pagaminta Eisenstein’o, “Potemkino” Direktoriaus
- '■ - . I

šis nepaprastas, istorinės svąrbos krutamasis pa
veikslas padarė tokio didelio įspūdžio į publiką, 

kad jis rodomas dar vieną savaitę, kad ge
dėtų jį pamaty't visi, kurie iki šiol

/ negalėjo.

NUOLATINIS VAIDINIMAS NUO

VIDURDIENIO IKI VIDURNAKČIO

Brooklyn LABOR LYCEIIN
DARBININKŲ IŠTAIGA*

Bales dėl Balių, Koncertų, 
fidetų, Vestuvių, Susirinkimų (r 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisu 
mals. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
(49—959 Willoughby

Tai M42 Staior.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

I
Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza < 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: *

10-1? prieš piet.; 2-8 po pięt, 
Ketvergais' ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-i 
madieniais tik sulyg sutarties.

Maspeth, N

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J.. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue,

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
iąs/ iš mūsų gerai,žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
iiį vientapHufvffrtqjjamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
įsu,, Žmones, taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
;a.Į. Žiriodainas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo 
atarnaųti,, pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

_ _____ , j, .šaknų Iri kitokių 3^nonnj gydančių vaistų, tarpe kurių h
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Apynių

i I Aviečių uogų
Aidžių sėklukių 
'Brolelių 

| i Bernardinų 
| Bęzdų žiedų 

Badijonų 
Ičepronėlių 
I čobrių 
| Cyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių *
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas s^vo prigimto! kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiaušiai išpildysiu jo reikalvimą.

, Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 R*riMrd Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
rhoae, Sreenpolnt 8017, U6&4B14

. , , Kiekvieni 
Visokios, mūši 
Vaistai, ■ Mųi 
kiekvieną lig 
geriausiai pa 
tuViškų žOlfų,

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

daugybę kitokių

Lelijų Šaknų
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokštukių
Salmėčių 
šalavijų 
Beneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
TraukžoHų 
Totorkų šaknų ' 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Kainos

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius 

508 Grand St, Brooklyn, N. Y.




