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LIETUVOS KRUVINOJO FAŠIZMO AUKOS. MINĖKIME JŲ NUŽUDYMO SUKAKTUVES!Muštynės Arizona Vals-

sai

Juozas Greifenbergeris, kurį fašistai kartu
du metai atgal

narius

PAŽIŪRĖKITE, kaip stovite
Prūsei

VAJUS BAIGSIS SŲ NEDĖLDIENIU 2 D. GRUODŽIO

Sovietų Sąjungoje

S. Petkienė

821/»

6oy2Geo. Shimaitisnio

mo

BERLYNAS

Wilkes-Barre Kalbės mu

L Karosienė

koncertu rengime.

Kazys Giedrys, Lietuvos fašistų sušaudytas

Shanghai us.—Keli žymūs

Arizona kapitalistai prie 
šinasi tam Liliui.

Teismas juos

išneš savo nuo
Provo-.“barakuose” (kareivį

Sugrįžęs iš
Kalahari Ty-

Gadle,

Draugai! Kurie turite

Apie masinį mitingą drg. 
M. Žaldokas mums seka-

kytoja. Visi lietuviai sk 
tingai dalyvaukite tame

priklausy- 
p.artijai ir 
atsišaukii

Great Neck, N. Y.
Joneliūnas.................

UŽ PRAŠYMĄ PRIE 
GLAUDOS GAVO 

KALĖJIMĄ

LONDONAS.— Antrądie 
nį parlamente Darbo Parti

težius, o Išlaimesit

Patersono Šilko Audėjai 
Kovoja prieš Reak-

Amerikos Laivas Galėjęs • 
Pribūti Vestris Pageltam

Zeppelinas Lėks per Šiaurinį 
'. Pdliu 1930'Metais

Kokią dovaną jūs gausite, priklausys nuo jūsų darbo pa- 
okmių per pastarąsias kelias dienas.

Kiaurai Nugarinėjo 
4 Namai su Žmonėmis

Ryt vakarą, Millers Grand 
Assembly, 318 Grand St., 
Brooklyn©, įvyks labai svar
bios prakalbos apie Lietu
vą. Rengia Prieš-Fašistinis 
Komitetas paminėjimui dvi- 
metinių sukaktuvių nuo su
šaudymo keturių komunis
tų Lietuvoj. Dainuos Lyros 
ir Aido Chorai.

pareikalavo, kad valdžia ty
rinėtų privedimą, Amerikos 
laivas Montoso būtų galėjęs 
pasiekti skęstantį laivą 
Vesįris laiku išgelbėti visus 
žmotięs, jeigu būtų turėjęs 
radio, kaip reikalaujama 
sulig Anglijos įstatymų. k

Thomas toliaus pareiškė, t“avas “tyrinėtojas, 1„.
kad kuomet kapitonas Ca- juos ekspediciją. Ekspedi

A. D. F. Konvencijoje 
Diskusuoja Komunizmą

Philadelphia, Pa.
Narnikas.  ...............21 %

Montello, Mass.
Bendras Komitetas...........42^2

MILWAUKEE, Wis. — 
Už tai, kad Harry Johnson, 
60 metų amžiaus, bedarbis, 
paprašė policijos depart- 
mepto viršininkų pagelbėti 
gauti prieglaudą šiame so
cialistų valdomąm mieste, 
tapo padėtas į kalėjimą ant 
60 dięnų už “nėvarkingą 
pasielgimą.”

200 Gyvasčių Žuvo Fili 
pinuose nuo Viesulos

Turkestano Kustanajaus 
srity gyventojų akyse die
ną kiaurai' nuėjo žemėn ke
turi namai ir triobėsiai su 
žmonėmis, gyvuliais ir kita. 
Atsidariusi kiauruma turi 
26 metrus gilumo ir 150 me
trų ilgio. Manoma, , kad 
pirmiau toje vietoje kadai
se buvo ežeras.

Mušte, kuris temijo disku
sijas, paskui išleido pareiš
kimą, nurodydamas, kad 
kolegijoj? studentams daly
kai aiškinama taip, kaip jie 
yra; visos darbininkų judė
jimo pusėš" aiškinama ob
jektyviai; studentai moki
nami kaip protauti, o ne ką 
protauti.

Tarimas bus padarytas 
vėliaus tos kolegijos klausi-

žmogaus Atsiradimas.
JOHANNESBURG, Pie 

tų Afrika, 
ekspedicijos 
ruošė, daktaras E 
amerikietis mokslininkas, 
išsireiškė, jog jis tapo per
tikrintas, kad žmogus atsi
rado toj vietoj, kur dabar 
Kalahari tyrai. Jis surado Chinijos nacionalistų valdi- pasitiko ir pasveikino Wall

Primetama Jam “Bandymas Išdinamituoti” Bažnyčią 
stone; Policija Suėmė Jį Išėjus iš Masinio Mitingo

CORINTO, Nicaragua.— 
Antradienį čia išlipo iš ka
rinio laivo išrinktas prezi
dentas Herbert Hooveris, 
kuris apžiūrinėja Centrali- 
nę ir Pietų Ameriką, kaipo 

i Amerikos imperializmo a- 
Igentas. Jį čia iškilmingai

mai praneša:
“Nacionalė Mainierių U-

Jis tapo suareštuotas po nija, su pagelba Civilių 
to, kaip išėjo iš sėkmingo Laisvių Unijos, iškovojo 
masinio mitingo, kurį su- teisę laikyti masinį ųntin- 
rengė Nacionalė Mainierių gą. Masinis mįtingas įvy- 
Unija. Tai buvo pirmas ko pirmadienį, 4 vai po pįe- 
mitingas nuo to laiko, kaip tų, svetainėj po No. 51 Bųt- 
miesto majoras Gillepsie ler Alley. Civilių Laisyių 
uždraudė visus rpainierių Unijos advokatas buvo sve- 
mitingus kelios savaitės at- tainėj. Pasibaigus prakal- 
gal. įboms, 6 vai. vakaro, prie

Minerich laikomas uždą- durų tapo suareštuotas An- 
rytas valstijos policijos thony Minerich.”

PITTSTON, Pa.
katoriai sudarė bjaurų šuo-i Minerich suorgą’ųižj 
kalbį prieš Nacionalės Mai- streiko komitetą, kuris f 
nierių Unijos vadą Antho- vadovavo 5,000 maihiė 
ny Minerich. z ' < streiką prieš kontrakį

sistemą po to, kaip Fra 
McGarry, vadas “neprikl; 
somos unijos,” bandė ; 
grąžinti darbininkus į d:

MASKVA.— Sovietai bai
gia pastatyti didelę popie- 
ros gaminimo dirbtuvę. Pa
statymas ir įtaisymas kai
nuos 19,400,000 rublių. Bus 
paleista į darbą pradžioj 
1929 metų. Galės pagamin
ti užtektinai popieros visai 
Sovietų Sąjungai; popieros 
nebereiks gabenti iš užsie-

rugsejo menesj 
kykla būna papuošta Mark- i * 
so ir Lenino paveikslais, s 
Tas esą priešinga Federaci-i 
jos principams. Delei to 
Federacija įsakė unijoms 
neremti kolegijos.

Vokieti
jos Centralinė Kontrolės 
Komisija sutiko su Centra- 
liniu Komitetu, kad svar
biausias pavojus yra deši
nysis sparnas. Sutikta, kad 
reikalinga vesti ideologinė 
kova prieš dešinumo pavo-

rey dabar negali apsiginti 
save, tai <
kiekvieno žmogaus Anglijoj 
apginti jo gerą vardą.

PhiladelphiečhĮ Domei SSZi
Sekantį šeštadienį, gruo

džio 1 d., įvyks prakalbos
Progressive

Library, 4035 Girard Ave.

Cleveland, Ohio
Buividas. ....

Dorchester, Mass
Gabužis..........................111/2
; Binghamton, N. Y.
; Bacevičienė. . ................11

Detroit, Mich.
Simutis................. ..............11

Nashua, N. H.
Jakstys. . .............  10

Detroit, Mich.
Kaspariūtė...................  10

. Wilkes-Barre, Pa.

pripažino 
kaltais ii^ nuteisė: J.'Kaną 

i 3 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo, S. Feigelytę — 4 
met. ir Šmukleraitę 5 met. 
' Be. to, jiems susiaurintos 

visos teisės.

Sekantį nedėldienį, gruo
džio 2 d., Wilkes-Barre, kal
bės K. Karęsienė. Prakal
bos |vyks po No. ' 139 So. 
Main St. Pradžia 7-tą vai. 
vakaro. Po pietų kalbės 
Edwardsville, Pa., Burbos 
svetainėj, 458 Main Street.

Mizara, Bimba ir Prūseika Kalbės Brook- 
lyne Ryt Vakarų, Miller s Grand Assembly

Pirmadienį' jis tapo sua
reštuotas ir kaltinamas 
“bandyme ’ > išdinamituoti” 
tūlą bažnyčią. Koks durnas 
kaltinimas! Provokatoriai 
tvirtina, kad jie “suradę” 
keletą dinamito šmotų prie 
bažnyčios.

Darbininkai Visų šalių;

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsi t, Tik Re-

Zdaniūtė.........
Wilkes-Barre

Reikauskas. •. . .
Shenandoah,

' BERLYNAS.— Antradie
nį-' čia nutarta dirižabliu 
Graf > Zeppelin - lėkti virš 
šiaurinio poliauš balandžio 
mėnesį, 1930 metais. Fridt- 

Ijof Nansen, garsus skandi- 
>, koman-

MANILA, Filipinai.— Ap
likuojama, kad Centralinė- 
se Filipinų salose žuvo 200 
asmenų nuo smarkios vie
sulos, kuri siautė nuo pereį-1 
to ketvirtadienio iki šešta
dienio.

Dešimts tūkstančių bena
mių randasi vien tik Ley
te saloj.

Leyte ir Samar salos la
biausia nukentėjo. Prane
šimai dar neaplaikyti iš ry
tinės salų dalies. Manoma, 
kad ten taipgi daug žmonių 
žuvo.

Aprokuojama, kad nuos
tolių padaryta už milionus 
dolerių; daug namų iš
griauta; javai sunaikinta.’

esate visai arti dovanos, šiomis paskutinėmis dienomis 
pasidarbavę galėtumėte pasidžiaugti dovana. Pasispaus- 
kite!

Kontestantai, nespręskite vieni kitus iš Šių skaitlinių, 
reituose vajuose patyrėme, kad kai kurie buvo susilaikę po 
rą pluoštą skaitytojų į ir prisiuntė juos tik paskutinę die 
Tuomi jie sumušė anksčiau augščiau jų stovinčius

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

Forest City, Pa. t
J. J. Bakšys....................

Worcester, Mass.
K. Terzienė.................... ..

Detroit, Mich.
L. Lasky ...........

? Zeigler; III.
A. Demskienė*..•/...

Detroit, Mich.
J. . C. Mitchell .J......

Los Angeles, Cal.
V. Račkauskas............... .

Detroit, Mich.
J. D. Sliekas....................

’ Pittsburgh, Pa.

BJAURI PROVOKACIJA PRIEŠ KOVIN
GU MAINIERIŲ VADĄ MINERICHį Į

j R. Mizara kalbės apie 
lietuvių padėtį Argentinoj. 
A. Bimba kalbės apie Lie-

_ _ rengia Oro-Šiaurės
esą priederme! Draugija, kuri čįa tapo su

organizuota. (
Dirižabliui specialė stotis 

bus p-engta Leningrade. 
Planuojama lėkti iš Vokie
tijos: per Leningradą į 
Nome, Alaska. Tuo būdu 
bus lekiamą per iki šiol dar 
neištirtas šiaurės sritis, ku
rios . randasi į šiaurryčius 
nuo Alaskos.

NEW ORLEANS.— Ant
radienį buvo karštos disku
sijos' Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencijoj apie 
Brookwood Darbininkų Ko
legiją, kuri randasi Kato- 

Y; •
lo, kuomet Harry Fox, nuo 
Wyoming Darbo’ 'Federaci
jos, davė sumanymą, , kad 
būtų įsteigta nacionalė dar
bo kolegija.

Reakcionierius Patrick J. 
Shea nuo Amalgamated 
Association of Street and 
Electric 1 Railway Workers 
Unijos pareiškė, kad jeigu 
nacionalė kolegija bus to
kia, kaip Brookwood Kole
gija, tai jis, priešingas įne
šimui. Na, ir po to prasi

jos daugiausia 
apie komunizmą.

Reakciniai Federacijos D 
vadai nurodinėjo, kad toj I 
kolegijoj mokinama komu-,s- 
nizmas; kad ji apvaikščioja 
Pirmą Gegužės kaipo dar
bininkų šventę, vietoj ap
vaikščioti “Darbo Dieną” 

kad
Waterbury, Conn

Petchulis...................
; Minersville, Pa.

M. E. Custer. ........

Workers Unijos per orga
nizuotą ' teroro kampaniją 
prieš kairiojo sparno Strei
ko Komitetą bandė panai
kinti tą komitetą ir kadan
gi unijos viršininkai tris 
kartus atmetė reikalavimą 
sušaukti plataus šilko de- 
partmento narių susirinki
mą, tai plataus šilko audėjų 
vadai nutarė patys sušaukti 
savo departmento narių su
sirinkimą.

To susirinkimo diena dar 
nenuskirta. Apie tai pra
neš Streiko Komitetas. Ta
me susirinkime,darbininkai 
gal u tin 
sprendį streiko padėties 
klausime ir svarstys klausi
mą apie suradimą būdų lai
mėti , streiką, kontroliuoti 
dirbtuves ir organizuoti ne
organizuotus.

Sakoma, kad jeigu unijos 
generaliam susirinkime pe
reitą pirmadienį Streiko 
Komitetas būtų turėjęs pro
gą perstatyti dalyką (uni
jos viršininkai neprileido 
to padaryti), tai didelė di
džiuma susirinkime dalyva
vusių narių būtų pasmerkę 
Bendros* Tarybos (Joint 
Board) streiklaužišką žing
snį—panaikinti, streiko ko
mitetą. »

Bet nežiūrint to, kairysis 
sparnas parodė, kad jis tu
ri didelę galią, kad jis gali 
sumobilizuoti 
kurie pasisakė prieš streik
laužišką Bendros Tarybos 
žingsnį. Neleisdami Strei
ko Komitetui kalbėti, deši
nieji elementai sudarė 643 
narius, kurie užgyrė (neiš
siaiškinę geraiH3endros Ta
rybos žingsnį panaikinti 
Streiko Komitetą.

Į tą susirinkimą negalėjo 
ateiti nauji unijos nariai, 
kurie tapo priimti į uniją 
dabar laike streiko. Unijos 
viršininkai .atsisakė pasiųsti 
jiems oficialį pakvietimą į 
susirinkimą. Unijos virsi* 
Trinkai dėjo pastangas suor
ganizuoti savo šalininkus ir 
jiems pavyko kontroliuoti 
susirinkimą. Jie susirinki
me su savim turėjo augš- 
tai lavintų amatninkų. Pla
taus šilko audėjai pareika
lavo, kad unija sušauktų 
tik plataus šilko audėjų su
sirinkimą. Jie nurodė, kad 
augštai lavinti darbinin
kai ir nestreikuojanti dar
bininkai neturi teisės bal
suoti streiko klausime, nes 
jie nedalyvauja kovoje. 
Balsuodami už streiklaužiš
ką Bendros Tarybos žings
nį, tie darbininkai priside
da prie pralaimėjimo pla
taus šilko audėjų streiko.

Akron, Ohio 
Daržinskienė.........
Detroit, Mich

Švegždiene...........
Easton, Pa.

Misevičius.............

PATERSON, N. J.— Ka
dangi reakcionieriai virši
ninkai iš Associated Silk

Antradienį, svarstant 
Swing-Johnson Boulder 
prūdo bilių Arizona valsti
jos senate, kilo muštynės, 
smarkiai susiginčijus sena
toriams apie tai, ar Arizo
na elektros spėkos intere- 

Californijos “real 
estate” bubnytojai turi iš
naudoti Colorados upę.

Laike muštynių senato
rius Colter kirto į žandą 
gubernatoriui Hunt.

Swing-Johnson bilius, ku
ris bus svarstomas sekan
čio j kongreso sesijoj, siūlo 
įtaisyti prūdą Boulder Ca
nyon ir nukreipti Cblora- 
dos upės vandenį į pietinę 
Californiją del irigacijos 
(laistymo) laukų.

Pelnas eitų Californijos 
žemės pardavinėtojams, ku
riuos kongrese atstovauja 
senatorius Hiram Johnson 
ir kurie nupirko didelius 
plotus žemės. Jie tikisi už 
ją gauti didelę kainą, kuo
met tas prūdas būtų įtaisy-

Gubernatorius Gavo Į 
žanda 

PHOENIX, Arizona.

apie Lietu
vos politftųTpadthį.

- <Labai* senai buvo tokios 
įdomios prakalbos, i Visi įr 
Visos jose dalyvaukite..

šis Paskelbimas Vajaus Pasekmių Yra Signalas 

Įsitėmykite, Kaip Stovite.

Paskutinės Pasekmės Bus Paskelbtos
Ketverge, 6-tą d. Gruodžio , :

Lietuvos klerikalų “Ry
tas” praneša:

Kariuomenės teismas 
Šiauliuose nagrinėjo J. Ka
no, L. Šmukleraitės ir S. dėjo diskusij 
Feigelytės bylą, kurioje jie ; ’ 1 - 
buvo kaltinami 
mu komunistų 
platinimu kdm

Sukatoje ir Nedėlioję Darbuokitės Su 
Didžiausiu Įtempimu Energijos
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KOMUNISTU SPĖKOS VIDURINĖSE 
VALSTIJOSE

Pradėsime su Clevelan-; tuvių Fra^ėijbs biuras tų-' 
du. Čionai progresyviškos I rėš išpildysi jų reikalavimą, 
spėkos didelės. Tai bus vie
na iš tvirtovių komunisti
nio lietuvių; judėjimo Ame
rikoj/ Tiesa, draugai skun
džiasi, kad mažai tėra vei
kėjų, kad yra apsnūdimo. 
Bet man atrodo, kad, apla
mai imant, Clevelande mū
sų veikimas stovi tvirtai. 
Darbininkiškos organizaci
jos skaitlingos. “Laisvė” 
ir “Vilnis’’ turi daug skai-

Kapsiškai-Zanavykiška 
h tiįejankii ' 
! \ • u ■ ' į ; ;

DAUG DAUGIAU REIKĖTŲ, 
BET.. .‘ ’ -

“Vilnies’’ num. 274, “Prbl. 
Meno” skyriuj, draugas Bevar
dis, tarp kitų rašėjų bei poetų, 
pasigenda Saulės Brolio ir Ker
što širdies.

Man regis, kad reikėtų daug-

K| ^MAČIAU LIETUVOJE
Aš taip, įkaip. ir kiti? su,- ;

aplankyti gimtinę.

Nes man vis r&šy- daugiau bereikalin-
Aliened rii nrtniT/A 1 r <-» /"'I ‘ J ■« — • .■*

maniau, i a , __
šalį, savo tėvelius, ’brolius ir 
seseles. ?”
davo ir nusiskųsdavo, kad 
labai sunku gyventi dabar 
Lietuvoje; tai aš netikėda
vau, ir ne kartą pamanyda
vau isau: jie [bėdavoja tiį > , 1 j > i J i » i' • J •daugiau pasigesti? Juk “Atža-j todėl,; kad pasiųsčiau jiems 

las” pavarčius, mes randame kokią dešimtinę.

.............. . — ....... . , *jį lH'ĮĮII .H» m............... 

prieš tuos, kurie' juos lupa 
ir spaudžia.

• Senesni žmonės dar tebe
silaiko maldaknygių ir po
terių/ bet jaunimas nenori 
eit į bažnyčią; tiktai senųjų 
priversti jie einū, bet ir tai 
paskui daugelis praleidžia 
laiką ant rinkelės ar pas 
žydelius, bet ne bažnyčiose.

Reikia Pašelpt Savo 
Gimines ir Draugus

■ Viską suėmus-krūvon, aš

tada sykiu su šviesų užgesiniihu 
sustabdo ir radio.

Taipgi įtaisė ligoniams ir 
knygyną, apie 2000 suvirš kny
gų yra, ir kas mėgsta skaityti, 
tam atneša prašomą knygą.

Bet knygos skysto turinio, 
daugiausiai suaukotos. Peržiū
rėjus surašą, tai moksliško tu
rinio vargiai bus dešimtas nuo
šimtis, bet daugiausia tai ro
mantiškos apysakos, ir religinių 
knygų pilna.

Be to, yra . salė, kur sykį į 
'savaitę rodo judžius/ Daktarai

i^ėi’dątig Dykūnų 
Valairiinkų

šiandieną Lietuvoje yra 

gų valdininkų, negu būdavo 
caro laikais. , Sakysime, 
prie caro valsčiuje būdavo 
apmokamas raštininkas ir 
pagelbininkas.! ' Dabar jų 
vietoje pastatyta po 51r net 
8 valdininkėlius. O dar rei
kia, primint, jog pirmiaus 
būdavo abelnai ir valsčiai 
didesni ;x senieji valsčiai da- 
bąr-. yrą perdirbti į . du 
bqi! tris;' .ii* Idekviėnas tuii 
savo skaitlingą štabą berei
kalingų dykaduonių. Kas 
dar aršiau. Biednuomenė 
skundžiasi, kad jeigu žmo
gui prisieina kokį reikalą 
atlikti, tai turi po kelias 
dienas) sugaišti, kol tie po
neliai padaro, kas reikia.

Daugumoje žmoneliai dū- 
.saiija ir tikisi, kad , gal su 
laiku dalykai apsivers gero- 
jon ;pusėn;, aš gi jiems sa
kiau, kad viskas priklauso 
nuo jų pačių apsišvietimo, 
susipratimo ir nuo veikimo

V lOlYCį OUCI11UO 1UUVUH, <XO i °“ * juu/nuo.

vieną dalyką patarčiau. Ku-|Iaiko paskaitas, o nedęlio/nis čianet 16 grąžių, jaunų energingų 
vyrukų. Bet kur jie šiandien? 
Iš tokio didelio skaičiaus, ma
tome1 ąąvę spaudoj tik: Buolio 
Sūnų, švehČįoĮ^i^kį, Barkų ir Š. 
Vincą dar besivelkantį paskui. 
Kur dingo kiti?....

Juk jie, apart - velionio J. A. 
Svyrūnėlio,, nėra,mirę. .Nejau-, 
gi pasity ijįtinįų. įaš ppsi^isį ‘ 
poetas bijAą ^detu - tik ikiį £p$ir 
vedą.; -Ąį^rvĮed^ jį .pričiukė jrie;. 
tenka sąvę [ pavaiMės; d poetas 
—slapyvardės ir talento.; !.

Come aėįpss, poetai!./ . Ar 
ištikrųją jūs palikote v-išo lai 
bo tik gyvi nabašninkai?: , ;

■ A ; i

O KAIP SU CHORVEDŽIAIS?
Nors- Proletarų Meno chorus 

ir mokina keli energiški mūs 
idėjos draugai, . tačiaus mūsų 
spaudai jie yra labai skūpus irj( 
jokio raštelio, išėjusio iš po' 
chorvedžių plunksnos, nesame 
matę mūs spaudoj, kas labai 
būtų pageidaujama, Proletarų 
Meno skyriuj ypatingai. . Bet 
tai vis dar pusė bėdos. Gal jie 
nemato reikalo rašinėti ar kita 
priežastis juos sulaiko nuo to?

Čiela bėda yra tame, kad 
daugelis mūs chorų, turi tokius 
mokytojus, kurie visai neprita
ria mūs menui, o pusėtinai at
lupa už savo “darbą”, nė cento 
mūsų veikimui neaukaudami.

Su tokiais chorvedžiais, mū
sų chorąi, mano supratimų, tu-1 
retą riihciąus pradėt poruotis, 
ar jieškoti savo idėjos draugų 
Chorą vesti.' ' ‘ ‘ ' '■ I

Senaš\ Vincas.

pat esančioj bažnyčioj laiko pa
maldas skirtingų sektų, vieni 
anksčiaus, kiti vėliaus rytą, ir 
dar vieni vakare, bet katalikai 
turi sau skyrium kitoje vietoje.

Tik trečios, ketvirtos ir penk
tos klasės ligoniai gali

rie turite Lietuvoje gimi
nių, draugų bei šiaip arti
mų žmonių, tai kiek galė
dami pagelbėkite jiems; 
siųskite > apdėvėtus drabu
žius, kurių daugiau jau ne
norite nešioti, bet kurie vi-

Bet dabar kaip ’ nuvažia
vau ir pamačiau, kaip ten 
biednuomenė ir mažieji ūki
ninkai gyvena ir skursta,' 
tai jau nereikia didesnio 
skurdo ir vargo; ir aš ne
matau, kad tam vargui ka- 

I da bus galas, kol ten pasi- 
; laikys dabartinė tvarka.

Padaugėjo Kunigų ir 
Klierikų '

Kiek aš važinėjau .po Lie
tuvą ir kiek^ girdėjau, tai 
kur tik turtmgešnis vals- 
tietis-ūkininkas ir turi sū
nų, tai ir leidžia į kunigus. 
Mat, tos profesijos yra. leng
viausia išmokintu nes iš val
džios gauna tam pagelbą; o 
jeigu mokytųsi inžinierium 
ar kuo kitu, tai jau turi ap- 
simokėt visas lėšas iš savo 
kišenių. '

Aš pats savo akimis • ma
čiau, Kaune būdamas, kiek 
ten klierikų ir naujų kuni
gų primokinta. ' Ten buvo 
jų kokios šventas ar paro
da tų, kurie’ jau įsišventinu: 
ir laukia vietų; tai jų ten 
buvo gal virš 300; *

Daug Daugiąij •Pąrapijų, 
i Kiekviena pą^ąpiją ,ddbar 
turi po du ar įrįš,? lįiiri pir* 
ma būdavo vi4jįią$!^ųUįąs/: 

Į o. kur pirma buy^yjerjdidi-l 
dėlė parapija, 'įfe
padaryta hHifr;
dėsnis kaimas, tai jau 
ir parapija, o ir: dairi WifeW

'Chicagos apielinkės kolo-. 
nijų nesprendžiu pagal bu
vusio maršruto pasekmes. 
Pasirodė, .kur f draugai pra
kalbas • ręįgėi .energingai ir 
“su projžu”, ten turėjome 
geras pasekmes. Buvo to
kių vietų, kur prakalbas 
rengė tartum iš prievartos 
ir nedėjo fiė mažiausių pa
stangų, kad turėtumėte ge
ras pasekmes. Pavyzdžiui, 
ar galima pateisinti tokį ap-

* i” ne- 
> ir 

Chicago Heights prakalbos, 
kuomet ten tiek daug yrą 
“Vilnies”'skaitytojų? Keli

l sakė man, 
kad jie manė, jog prakalbos 
tapo atidėtos, nes ndbuvo 
“Vilnyje” pranešta. Tie

tytojų. Vietos draugai su- sileidimą, kad “Vilnyje 
pranta spaudos rolę klasių!buvo garsinta Cicero
kovoje. Už tai čia musų 
dienraščiai gerai iš^iplati-

Tik viena rimta pastaba įaugai
; ‘ _ ; I r n /-J 11 n n

galima padaryti clevelan- 
diečiams, būtent, kad jie 
stengtųsi sustiprinti Dai
bihinkų (Komunistų) Parti- 4r
jos Lietuvių Frakciją*. Tik piakalbas, veiti di- 
irtažas būrelis draugu, pri- dziausio, papeikimo..
Klauso prie partijos. O be!u 
partijos, reikia atminti, bol- 
ševistinis judėjimas negalės 
augti. Jeigu šiandien Cle- 
velandas pasiekė tai, ką jis 
turi, tai ačiū tam, kad vi
suomet buvo organizuotų 
komunistų grupė, kuri sto
vėjo priešakyje mūsų ju
dėjimo. Clevelande yra įū- 
sa eilė draugų, kuriei be j(F 
kio išsisukinėjimo turėtų 
įstoti bei sugrįžti į partiją.

Ta pati pastaba tinka ir klaidai 
visoms kitoms" kolonijoms negali būt laikomi “klėtkoj 
vakarinėse valstijose. Pa- j tiktai del šventadienių. Ir 
imkime Detroitą. Tai ant-l smarkiai klysta tie, kurie 
ra vieta, kur ;progresyvis i mano, kad chorai įei solis- 
judėjimas labai didelis ir tai “nusinakins”, dalyvau- 
platus. Šiaip darbininkiš- darni kituose mūsų parengi- 
kos organizacijos , skaitliu- muose, apart koncertų, 
gos. Jų parengimai sek- Nežiūrint tulu trūkumų 
mingi. Susirenka daug svie-!(0 kur jų nėra), abelnai 
to. Tas parodo, kad darbi- imant, Ghicagoje komunis- 
ninkų masės eina su komu- finis veikimas stovi gerai, 
nistais. Betgi komunistų Tūlais atžvilgiais stovi ge- 
partijos narių skaičius la-. rjaU) negu Brooklyno. Pa
nai sumažėjęs. Pasilikę par- vyzdžiui, jaunimo organi^a- 
tijoj draugai ^abai. skun- vimo klausime mes dar nie- 
džlasi^kad revoliucinio dar- > k0 nenuveikėme, o' draugai 
bo pasta jiems darosi per- chicagiečiai padarė didelio 
gunki. Ir tai tiesa. Man progreso'. “ 
raportavo, kad iš partijos Roėkforde buvo 'Jaunųjų 
pasitraukė keli buvę veiklūs Darbininkų

rengia prakalbas, verti di-

Chicagiečiai neišnaudoja 
Vilnies” garsinimui pra

kalbų. Mes, brooklyniečiai, 
esame patyrę, kad laikraš
tyje smarkus garsinimas 
duoda geresnes pasekmes, 
negu lapeliai.

Taip! pąt Chicagos drau
gai nenaudoją, meno spėkų 
.rpusįų .pą^ęųdipųose. Gavau 
•įspūdį, kad chorus ir daini- 
minkus jie taupina koncer
nams. Visos eilės draugų 
i negalėjau įtikinti, jog* tai 

. Mūsų menininkai

dalyvau-

Nežiūrint tūlų trūkumų
• jų nėra), abelnai

nistais.

§unki. Ir tai tiesa. Pereitą vasarą

norite nešioti, bet kurie vi- kintamuosius paveikslus", pa
sai dar nenuplyšę; tai jiems skaitąs ir į'bažnyčią, nes jie

1 1 . - J tten bus geri ir šventadie-

draugai. Jų vardų neminė
siu. Bėt tiek reikia pasa
kyti tiems draugams: Pa
darėte baisiai didelę klaidą, 
Nedovanotiną klaidą. Sto
vėjote judėjimo priešakyje, 
o dabar “pavargote”. Blo
gas pavyzdys kitiems. Jei
gu dar liko pas jus truputis 
bųlševistinės, revoliucinės

(Komunistų) 
Lygos mokykla. Net devy
ni lietuviai jaunuoliai) ten 
dalyvavo. Tai puikus buvo 
darbas. Dabar beveik visi 
tie jaunuoliai veikliai daly
vauja organizavime jaunup- 
menės. Kai kurio$ jaunuo
lės gali puikiai vkąlbėti susi; 
rinkimuose. Šiuo ^klausimą 
brooklyniečiai • $rivalp$$

sąmones, tai tuo jaus grįžki-! pasimokinti iš chiėagiečiųj
i nartira iv vnl iwimldto- a i~> ) •te į partiją ir vėl užimkite; 

jums priklausomą vietą re-: 
VolhiCiniam judėjime.

Pagalinus Chicaga su sa-i 
vo plačiomis apielinkemis.1 

’Tenai randasi mūsu.dien-' 
raŠtis “Vilnis”. Bolševikų 
dienraštis muša iš kelio lie
tuviškų šmugelninkų laik
raščius. Darbininkai nra- 
dfcdą pamatyti judošišką rp? 
fe “Draugė” ir “Naujienų”. 
J5e meta tuos šlamštus ir. 
skaito “Vilnį”. Į “Vilnies” 
feJSftcertus ii- piknikus susi- 
fMHca tūkstančiai žmonių.

ugai phieagiečiai bū- i 
reikalauja vieno drau-! 

|į& iŠ rytų padėt jiems dirb- 
tL* Ištikrųjų, 
nHxalihga.
■/(Komunistų)

t

STATO BOKŠTUS

TELŠIUOS^, Kalnėnų 
kaime pastatė gana augštą 
bokštą. Pas Renavą visai 
baigiamas toks pat bokštas 
statyti. Ant Šatrijos kalno 
irgi baigiamas statyti. Tie 
bokštai ytfa mediniai, augš- 
ti, jų' viršūnės juodos, su 
kryžium; Sako, ' kad tie 
bokštai bus naudojami tai
syklingam krašto žemėla
piui pieštf.

<■ _ ____

Paryžius.— Ffancijbj pra- 
talka Jiems gyvenimo kairia šiemet 14 
Darbininkų nuošimčių didesnė, negu bu- 

’artiįos Lie- vo 1927 metais.

PASTABOS
T i J ; ) i * r i J >• \ T ■ C' ‘ 5

\ ______

’ Sinclair ’ Lewis’o moteris 
šaukia visuomenę atkreipti 
atydą į faktą, kad daugelis 
šalies biznierių nemoka al
gos, reikiamos pragyveni
mui savo darbininkėms; o 
vienok Tuo pačiu laiku įvai
rioms labdarybės'įstaigoms 
aukauja tūkstančiais.

Nieko Stebėtino. Biznie
rius žino, ką daro. Jeigu 
jię, daleiskim, mokės dides
nę algą sūvo darbininkei, 
jojo vardas, kaipo-labdario, 
nepateks laikraštijon.

Šiomis dienomis Naujoj 
Zelandijoj referendumo ke
liu tapo .panaikintas blai
vybės įstatyĮnas, kuris ten 
gyvavo net’ ^per kelius pa
staruosius mėtūs.

Reikefiį ir Amerikoj pa
našiai pasielgti, o ne fana
tiškai tikėti j.įi’ laukti,' kol 
kaį ateis i'^/išgelbės iš to 
skandalo,/kur beveik visas 
kraštas ■įi^dijasi klastingu

; rpJiiįadėldHijos klinikų ft ‘ T . ac._
ose, 
žie

dų, akrnė jnų ir
net saxofono*ir automobi
lio dalių.

Reiškia, žmogus gali pra
ryti ne tik nuodingą “mūrf- 
šainą,” bet-ir viską, kas tik 
per “vartus” prasmunka.

Ho.overiui, naujai išrink
tam prezjdentui, garbės pa
minklai Jau statomi. Aus
trijoj astrortoinai, suradę 
naują planetą,, užvardino ją 
“Ėboyeriu”. .Vienur, gatves; 
kitur vaikus/ krikštija tuo 
yU’rdu. ^ Pagyvenę y pamaty
sime, aą; iŠįEikrįjų sktrbi 
ranka pagauna varlę per 
žuvį. ,

Triksas.

• stipresni; o pirmos ir : antros 
niąms; o dar girdėjau, kad [klasės ligoniai. turi dabot savo 
ųž atsiunčiamus padėvėtus [lovą. Betgi kunigai pribūva, 

' . t . .. . t ‘ , siūlydami dvasiško peno ir lo-

Daktarams atydžiai patyrus 
ir suradus ligą sulaikytą, iš 
penktos klasės atleidžiami kai
po tokie, kuriems džiova jau su
stabdyta, iš kurtų su geru pri
silaikymu nekurie lieka kaip ir 
galutinai pasveikę; kiti po kele
to 'mėnesių vėl suserga-atkrinta, 
ypač tie, kurie, apleidus ligon
butį, tuoj vėl turi jieškot darbo 
del palaikymo gyvybės.

Jei liga nebūna pertoli įsiga
lėjus, tai ima nuo kelių mėnesių 
iki kelių metų pasveikimui, bet 
nemažai patenka į ligonbutį, 
kuomet jau visai sumenkę, per 
tai ir daugelis greit apleidžia 
ligonbutį ir tpnka matyt tan
kiai atvažiuojant baltą ar pilką 
“taxi,” kurie išveža į negyvė
lių tėvynę, į kapines.

Ligoniai daugiau ginčijos ir 
domėjos, kas laimės New Yorko 
Yankees ar St. Louis Cardinals 
“bolės” lošimą, negu kad prezi
dento rinkimais. Mat, būdami 
miesto įstaigoje, tai lyk kad net 
kurie nedrįsta, vengia politiškų 
ginčų, gal darydami išvedimą,

ųz atsiunčiamus. padėvėtus 
drabužius:! mažai tereikia . „
mokėti mūitą. Dabartinė voje gulintiems.
Lietuvos valdžia^ mat, norė
dama prisigerinti prie ame
rikiečių bei gauti iš jų nau
jos paskolos, stengiasi man
dagiau su jais elgtis ir prie
lankiau į juos atsinešti.

Frank Balčiūnas.

Jonas K< Dočkus.

Iš Džiovininkų Robert Koch Ligoninės
KOCH, Missouri— Į Robert 

Koch ligoninę specialiai del 
džiova sergančių ligonių St. 
Louis miesto piliečiai priimami 
tie, kurie vienus metus išgyve
nę > St. Louis, Mo., mieste, yra 
miesto piliečiai.
, . Ligoiiihi 'užlaikomi veltui, nes 
ligonbučio -palaikynias apmoka
mą įš' njieštavų mokesčių (tak
sų)!! Iš.' kitų vietų ligoniai ne- 
■i, n^i už pinigus. 1 i !

jfrą 12 mylių rilio St.
‘/Kirai” visai į vietą 

hęriįiyčlriJ bet “busai” dabaigia

iįli,i arti Mississippi 
Upės; ghlzRęlis palei upę, kalne- 
|ią|,|d^ūbos;, yra didelių medžių, 
pievos ir tt. Tą vietą, apie 54 
akrų žemės, jau nuo civilio karo 
kaip miestas‘nupirkę^.

Po civilio karo, kilus ligų 
epidemijoms, tą vietą panaudo
jo epidemikams. Dar randas 
akmuo, užsilikęs su užrašu vie
toje, kur 60 lavonų mirusių nuo 
choleros buvo palaidoti vienoje 
duobėje 1861 m. Vėliaus, 1902 
metais, pastatė diktą ligonbutį 
del prisirengimo, laukdami vėl 
maliarijos drugio epidemijos 
kylant, berengiant pasaulinę 
parodą 1904 m. St. Louis’c.

Po tam buvo ten laikomi rau-

juos aš rokuoju didžiausiais 
neprieteliais darbihiiikų? 
klasės. Valdžia moka jiems 
algas, o vargšai tikintieji 
neša paskutinius centus, bi
jodamiesi pragaro arba ti
kėdamiesi užsipelnyt dangų. 
Kunigams yra duota ir. že
gnos prie bažnyčių, po 24 iki 
72 dešimtinių. Tiek žemės 
turint, žmogus galėtų jau iš 
jos pragyvent. . Bet klebo-. 
nai negali net savo trobų 
apsitaisyt. Nuplyšo stogas, 
tai iš sakyklos per pamoks
lą pasakė, kad parapijonai 
turi suvežti šiaudų ir už
dengt jam; Tvartus ar kito
kias triobas. O tie biednį: 
ūkininkėliai, turėdami po 3 
iki 12 dešimtinių, turi iš tos; 
žemės su šeimyna prasimąjį 
tinti, . triobėsius apsižiūrėti! 
ir dar kunigui talkos duoti/ 
Valdžia šelpia Klierikus,|

Bet ne Inžinerijos 
Studentus jį

Geriau būtų, jeigu vąlr 
džįa s dūptų r pįpįgįnės pagel/ 
bos, pav., tiems, kurie mo/ 
kįnasi įnžipierystės, p ne 1___ ____ _ ____
kunigystės. Dabar gi prie užpildo ir dar vis yra ladkian- 
didesnių statybos . darbų čių mieste. \ 
kviečiama inžinieriai iš už- Tųomfaikiriai taiso vietą del

varvančių žaizdų ir naikinimui 
bakterijų.

Be to, įtaise lempas violetinių 
spindulių tam tikruose kamba
riuose, kas pavaduoja saulės 
šviesos spindulius, lietingam ar 
žiemos šaltam ore. •

Plaučių džiova sergantiems 
saulės spindulių šviesa ant krū
tinės daugiauš kenkia, negu ge
ro daro, ir. vienatines šiandien 
tėra žinomas jiems vaistas, tai 
poilsis, šviežias, tyras oras ir 
atatinkamas maistas. Taigi ir 
laiko lovoje, nepavelydami nei 
išlipt, kolei t/. __
širdies plakimas ir kraujo karš-1 
tis virš 99 laipsnių F. Gulėk ir 1 
ilsėkis.

Šviežio oro -irgi užtenkamai: 
yra, nes ligonbučio

tik smarkus esti kaip darbininkai, turėdami mfe-»
sto dąrbą prie republikonų tro
sų, jei išsireikštų už priešingą 

[partiją, tai netektų miestavo 
darbo.

Jau bus trys metai 24 lapkri- 
yra, nes ligonbučio sienos tai či0> kaip aš esu Koch ligonbu- 
kone vienų langų, kurie platūs, i tyj. Po pirmų metų laiko pra- 
augšti ir atdari žiemą ar vasa-i dėjau gerėti, vėliaus vėl atkri- 

valgymo tau ir po to iki šiol buvau pir- 
Taigi juos klasės ligonis.

sykiais žiemos laike, vėjui pu- 
jčiant prieš, esti oras perdaug 
šviežias ir ligoniai tad^a nesijau
čia sėdint lovoje ’gėrėtis tuom 
oi u, bet tafbomis-kepurėmis 

^apsimovę galvas, susirietę lovo
je po keturiais-penkiaię vilno
niais blankietais bękįurkso sau. 

Senesni ar silpnesnių mažai 
kraujo .beturinti tai vis aima-

rą; žiemą tik laike 
pusvalandžiui , uždaro

pais (smallpox) serganti. Taip- nuoja, kad šalta kojoms ar šiur-
gi buvo namukas su trimis lėp- 
pros raupais (leprosy) sergan
čiais, kurį vėliaus sudegino rau
pams sumažėjus' ir esant be 
liaudos. Tat sumąpyta paskirti 
vietą del džiovininkų ir tada 
'dąr" daugiauš! ženiės miestas da- 
pirko; dabar yrą/106 akrai vi- po paklodėmis lovoje* išbūna šil- 
,SO/, Pagęrbjmui vokiečių dak- 

/vardo, Jtobęrt Kocho, džio-
1 jvpš^bakterijų -šuradėjo, užvar- 
Į ffijio. J^obeyt Kpęh Hospital.

J ^ieštui’ ' didėjant ir džiovos 
liįpriių skaičiui ; didėjant, 1923 

;nį< Mu porą ligbmnių prįstątė, 
^|/^rhs ir moterįįis. Dabarti
nių. laiku zvėl vietų stokuo ja ir 
ka'ih' ‘apleidus ar numirpL- vėl

pas krečia; tiems laikinai sutei
kia guminę šilto vandens tarbą 
(hot water bag), arba kiti pa- 
siperka tam tikrus molinius 1c- 
kus (pigs), į kuriuos telpa arti 
dviejų ^gorčių vanddns ir, pri
pylus karšto .vandens; tie lekai

ti beveik per iiąktį. į IV •
Ką,slink; finMmO'paisto, tai 

nevisad'a' yra taip/ kaip ^reikėtų

Buvau beveik vienas sau kam
baryje, išskyrus du kaimynu li
goniu ant “porčių”; per tai ma
žai kalbų ar ginčų buvo, ir ge- 
riaus galima ramiai atsilsėti, 
ar skaityti, ■ rašyti ar taip sau 
filosofuoti, bežiūrint į plikas 
sienas.

Silpnesniam tas ir gerai, nes 
įsileidus*į ginčus, tenka įsikarš
čiuoti, if tada temperatūra įr 
širdies plakimas pakyla, o tas 
iš dalies kenkia.

Galiu džiaugtis su pasigėrėji
mu už priklausymą prie taip 
svarbios ir naudingos^ apšvietė* 
je organizacijoj, ALDLD. Nė, 
tik kad su draugais susipažinus’, 
toje kuopoje, mane atlankyda
vo kaipo, draugą,—o neturint, 
artimų giminių, tatai daug, ką 
reiškia,—bet daug gelbėjo ra-.

būti, bet turi būt gerai taip, Įmiam laiko praleidimui ir skąi-u 
kaip yra... > , ;

Ligonbučio ]
vis kambarys ir “porčiai”-pric

> < ; .tymas knygų/kurias man drau-'
pertvėrimai, tai|gai atnešė trijų metų išleistas

gonkiai vieta del keturių lovų, j Taipgi labai esu-'dėkingas 
bet laikęma, tik tV^*silp-1 “Laisvės” adm. už siuntinėjį|ųą

“Laisvės,”., per ką aš neąt-
kur, uždarius plačiu, Jyg darži- silieku nuo kasdieninių nuotikių

siėnių; brangiai jiems ap
mokama; o atvažiuodami 
tie inžinieriai su savim atsi
veža ir idaug savo amatinin
kų ir šiaip patyrusių darbi
ninkų.; tuo būdu patiems 
Lietuvos darbininkams ne
tenka darbų, o ir šalies pi
nigai tuo keliu plaukia į 
užsienį.

Lietuvos girios , yra jau 
baigiaiųoskirkti ir į plukdy
ti į užsienius/iki ši$l - jos 
buvo; didžiausias, Lietuvos 
turtas; ♦ dabar beliks tik iš 
žemdirbystes daryt auksą 
ir sidabrą, kas yrą labai 
sunku, ,o dar pasitaiko ir 
blogi metai. '

nes, duris nuo v.pdr^įę/’ kam
barys įšyla nUo" rądiėjorių; ir 
tadri smagiaus, kuoniet ligonis 
turi visas nusiplaut, jp'ptam vėl 
durys atidaroma ihtada šiluma 
nesilaiko. “PorčiaiA beveik iš
vien j visas JigonbutHs,. tik per
tvarai skiria Šąlįncs lovas, ir 
išrodo lyg gardai ;> ir ligoniams 
nepavelytą praeiti pro rtą per-

120 negrų ligonių. Ir jau mie
sto nubalsuota $1,000,000 del 
naujo ligonbučio, kad • užtektų 
vietų laukiantiems.

Dabar viso yra 450 ligonių, 
•iš kurių 48 vaikai; 125 papras
tos /ir mokytos “norsės, ’ ’ 9 dak
tarai ir lavintų bei paprastų 
darbininkų 128. 
ju su 
1 
tuvėlė ir paštas sykiu. Būtų pusėję' 
miesčiukas, tik čia mirimai ’ 
daug sykių, viršija gimimų skai- radio ir kožnąm ligoniui kian
čių. ! isytuvą (earphones); tai kas

Kaulų,/liaukų (gląnds) bei mėgstą, tas klauso vasarą “bol- 
viddrijų d'žioVa' sergančius kož- geimių 
ną. dieną; paskirtomis valandą-’ dieną" murina,
mis puosiiGogius laiko saulės!giaus’visokių išgarsinimų, ... 
Šviesoje; mat,„saulės spinduliai kare, kaip 8 valanda, kuomet ge- 

i gelbsti išdžiovinimui kiaurų resnės muzikos

Viso gyvento-1 tvarą prie kaimyno be leidimo, 
artimomis farmukėmis i bet gali ginčytis ir7;kąlbėt, kad 

bus arti tūkstančio; yra krau-jir nesūėidami, /būdami' kitoje 
' “tvotos.’’' "/< . '

Nekurtuose skyriuose įtaisė

ir džiazzo; mat, per 
prasta muzika, dau-

i, o va-

programa, tai

nei bėgio pasaulėžvalgoje darbi
ninkiško judėjimo. r; ,

Pasveikęs ar jei ir prisieitų 
kojos pakratyt, stengsiuos gaut 
būdą, kad už .tai. atsilyginus 
kuopai bei draugams. \

Vėlesniu laiku, pradėjus ge
rėti sveikatai, likau pakeltas į 
antrą klasę, kas priduoda dau
ginus smagumo; ne tik kad jau 
galima geriaus valgyt ir miego
ti, bet mažiaus jau kesčių; o il
gas kosėjimas tankiai suteikia 
galvos skaudėjimą ir išvėmimą, 
ką suvalgęs 'būni. v ,

Be to, nebereikia jau sėdiųt 
lovoje praustis, plautis ir barz
dą skustis, 'bet tam paskirtose 
valandose, gialiu atsikelti, mau
dynėje nusimauti ir- prie dide- 

dŽlb/ SilfcFje1 vietoje
dynėje
lio veidro
veidą apsiskusti ir tt.

(Tąsa ant 3 pusi.)



Rengia Dienraštis “Laisve
SKAITYKITE IR TEMYK1TE!

NESIVĖLU0K1TE!

ARCADIA HALL

Koncertas Prasidės Paskirtu Laiku

KINGSTON, PA

PO KONCERTUI ŠOKIAI
Įžanga vientik j šokius 75c

Prbf. V. Retikevičiaus Orkestrą Stankūnas

VISI

SAVINA

TĄ, KO DAR AMERIKOS

LIETUVIŲ ISTORIJOJ

NĖRA BUVĘ

ANDR. SALAMA

Feenl-mint

VASILEVSKI

ope
25c

ope

e

Puslapis Trečias

ŠIEMET “LAISVĖ” DUOS

Vaistas,
Kurį Kramtyk, 

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

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

Vasilevski, pirmasai teno
ras, .visą laiką dainavęs 
garsiame Katedriniame 
Kvartete.

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

M. E. česnavičiūtė
Lyriškas Sopranas 

Pagarsėjusi lietuvių dainininkė 
Ji duos keletą solų mūsų koncerte.

Iš Džiovininkę Robert Koch 
Ligoninės

Jaunų Vyrų 

OKTETAS UFA
Sudarys gražų rinkinį naujų dainų, kurias 

dabar jie pasiryžusiai mokinasi

AIDO IR LYROS \ CHORAI 
iš apie 150 dainininkų 

bendrai dainuos šiame koncerte 
vėliausias dainas

Be Atidėliojimo Apsirūpinkite Su Tikietais; Sėdynės Rezervuotos

V*. Žukas
Aido ir Lyros Chorų Mokytoja

Halsey St. ir Saratoga Avenue
Prie Broadway už Halsey teatro

KARLAS
Karlaš, basso, rusiį 
ros artistaš; dabar 
nuoja Philadelphijos

GŪJSEVA'
Dainininkė Guseva, lyriš 

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

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

Visiem akompanuos PETROV, garsus rusą pianistas

Vienatinis Lietuvių Bassas Ameri 
koje, kuris dainuoja amerikoniš
kuose teatruose. J j girdėsime sa
vo koncerte.

(Tąsa zAio 2 pusi.)
Dabar mano lovą perkėlė į 

“porčius,” arti lango; nęrs vė
siame ore šalčiaus, bet tu dm pat 
sykiu dailesnis reginys, lauke 
įįatyt medžiai, pieva ir tt. Gir
džiu dabar daugiaus kalbų ir 
ginčų ligonių tarpe. Ir man 
jau pasitaikė susiginčyti su to
limesniais mano kaimynais li
goniais kaslink tikėjimo ir bib
lijos.

Mat, 
netoli 
ką aš 
valst. nubalsuota prieš-evoliuci- 
nį bilių. Atsakiau, kad tai 
žioplas bažnytinių Įstatymas, 
varžantis proto laisvę ir prie
šingas mokslui; religiški fana- ! 
tikai nori uždrausti tą, kas yra i 
pripažinta mokslo vyrų; su to
kiu Įstatymu pasirodo, kad vie
toje progresuoti žengia atgal; I 
bet uždraustas vaisius liks ska
nesnis. j
ijToliaus gulinti ligoniai nugir

dę mano išsireiškimus, pradėjo 
šaukti su užsipuolančiais klau-’ 
simais iš dešinės ir kairės net 
keli sykiu; vienas klausia: ar 
aš tikiu ir ar esu skaitęs bibli
ją? Iš to užsimezgė platoki 
ginčai apie bibliją. Man prisi
ėjo nurodyt mukslininkų tyri
mus ir nuomones apie žmogaus 
išsivystymą iš žemesnių gyvy
bės formų, apie pačios gyvybės 
atsiradimą iš negyvos medžią-1 
gos ir kt. Didžiuma stojo už j 
teisingumą biblijos ir jos pra- i 
našysčių; vieni paskui turėjo 
netilti, o kai kurie pripažino! 
bet tiesą mano argumentams.

Koch Hospital,
Div. 8, Room 3, 

Koch, Mo.

Nedėlioję

Gruodžio 9 Dec.,1928

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

Lapkričio 5 d. numirė A. 
Balonienė, palikdama didelia
me nuliūdime 6 sūnus, 3 duk
teris, 8 anūkus ir du broliu 
šioj šalyj. Ji netikėjo 1 baž
nytinius prietarus ir auklėjo 
savo vaikus laisvoj dvasioj. 
Awierikoj išgyveno apie 40 
metų ir turėjo daug vargo, 
kol išauklėjo šeimyną. Jos 
vyfas anglių kasykloj tapo su
žeistas dar tuomet, kuomet 
nebuvd unijos, todėl ir už su- 
*';:dimą nieko negalėjo gauti, 
todėl visa vaikų auklėjimo 
našta buvo ant jos pečių. Ka
dangi ji netikėjo į bažnytinius 
burtus, tai ir nuo fanatikų bu
vo persekiojama, kurių 6ia ne- 
trf^'štn dabartiniu laiku,\o jau 

’alk .3 nereikia nei
♦ buk. Todėl ji gerbdavo 

I ickvieną susipratusį darbinin
ką. Ir jos vaikai buvo išauk
lėti tokioj dvasioj, kad ir prie 
apsivediiho nereikalavo jokių 
bažnytinių patarnavimų.

ITik vienas dalykas išėjo ne- 
I smagus, kad/ tokioj valandoj, 

kaip laike laidotuvių, atsirado 
nežinia iš kur biblijistai. Mat, 
V-Vrlmisiks sūnus pranešė, kad 
j,.s žmogų, kuris nori čia, ant 

. : po, pakalbėti. Ir štai, kaip 
pradėjo kalbėti, tai pasirodė, 
kad jis biblijistas. Kuomet 

į rėžė*spyčių apie Jėzaus geru-

mano “susiedas,” kurs 
mano lovos, užklausė, 
manąs apie Arkansas

Kviečiame draugus į šį koncertą netik iš Brooklyno, bet ir iš tolimesnių miestų ir miestelių atsi 
lankyti ktfoskaitlingiausia. Dienraščio “Laisves” Bendrove. ■,

K. Menkeliūniūte
Dramatiškas Sopranas

jau garsi, ir amerikomj scenoje 
kaipo dainininkė. Girdėsim ją 
dainuojant solus “L.” koncerte.

minėms buvo nemalonu klau
sytis. Juk velionė netikėjo į 
tai ir nereikalavo tokių kalbų. 
Čia jau negalima buvo nei su
stabdyti tą “prakalbininką.”

I kapus palydėjo 15 auto
mobilių. Palaidota Wyoming 
kapuose. Daug buvo gyvų 
gėlių vainikų.

Ten Buvęs.

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

GARSIAUSIŲ RUSŲ DAINININKŲ OPERETISKA GRUPE
“LAISVĖS” KONCERTE JIE PERSTATYS PUIKŲ OPERETIŠKĄ VAIZDĄ, KLRIUOM GĖRĖSIS

MMi

ŠMIT.

.'■■A’.!';, '/i

> ra
! . K

Dainininkė Šmit, lyriška- 
soprano, koncertinė artis
tė, 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. ,



Tėvus, Turinčius Suaugusių

LIETUVIS GRABORIUS
ar

Lietuvos politinių 4

Darbininkas.

SCRANTONO ŽINIOS
sų

ar

MENDELO

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

526 N. Philadelphia, P11th St.

■ ■ '......   M

kankiniams, nepai- 
niekšiško. pakenki-

kas-
Bile

J
1

au-
per

orga- 
kuris 
taip!

Padirbti iš suderintų Havanos laba 
Vidurys vien tik iš importuotų taba

numušė algą matydamas, kad | kraugerio letena, 
kitur sunku gauti darbas, o | darbininkų priešai

daugelis draugų 
ir su blankomis

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

HAMTRAMCK, MICH

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

z *r
ANGLIŠKALLIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

kokio i Nepamirškite 30 d. lapkr., 
Bet ir tie lyal. vakaro.
pasikama- į Kviečia Komisija.

Lapkričio 17-tą dieną,

visi, buvome juos jau suorga- grama> 0 tiksiąs (pelnas) del 
- y - } j jaunų darbininkų | suše]pimo

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

geriausias pagelbėtoja§, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

Puslapis Ketvirtas

Pirmos Emigranto Dienos Kanadoj vę stf kokia lopeta ir štanga, 
i pradeda suprasti , darbininko 
sunkų būvį..

PHILADELPHIA, PA.

(Pabaiga) .
Išnaudojimas Emigrantų
Naujai atvykusius labiau 

gaudo darbdaviai, nusamdo 
pigiau ir prasčiau užlaiko, be 
to dar prie darbo labiau 
spaudžia žinodami, kad esi 
pasižadėjęs dirbti pas farme- 
rį ir už nepaklusnumą 
tikro laiko, bauginamas 
deportacija. Tas žymiai 
kia ir mažina uždarbius 
tiems darbininkams ir 
emigrantas, neturėdamas 
nigų, priverstas visaip sutikti 
su darbdavio reikalavimais.

Išsikalbėjus su senais atei
viais, tai jie sako, kad Kana
doj būna ir tokių, atsitikimų, 
jog tūli farmeriai, išlaikę 
naujai pribuvusį emigrantą 
kiek laiko, nužudo ir paslėpę 
ima kitą, taip jam nereikia al
gą sumokėti; bet tai reti atsi
tikimai, tankiausia pasitaiko 
taip: farmerio žmona ar duk
tė prisimeilina prie emigran
to ir su žinia jo (farmerio) po 
karštų bučkių ir vaišių įsivi
lioja savo lovon... o vėliau... 
ir užbaigus ūkio ar kokius ten 1 ro ir pati vyriausybė, atpigs 
darbus, farmerys jam sako: darbininkai ir tuo pariebės jų 
žinai ką, aš tave paduosiu po-'žemiškas rojus, o sudžiūvusius organizuot į 

i iš vargo ir bado darbininkus (veikimą, 
vis dar siųs į dangišką rojų, Į 
kuriam jie patys netiki, 
emigrantai negali gauti gerų 
darbų, turi dirbti tuos bjau-l 
riausius ir sunkiausius, ■ 
neina dirbti anglai, vokiečiai, i 
francūzai ir kitos civilizuotos j 
tautos. Juos atlieka 
nių šalių vargo išblaškyti žmo
nės ir turtingo,' ni išeiviai, ma
nydami pralobo grįžti ir atsi- 

išbaidė emigrantą, o antra, jie i sėsti vėl ant sprando savo bro- 
galėjo ir prikibti prie jo. Man liams, dejuojantiems po fašis- 
pačiam pjūtės metu farmerys'to Smetonos ar kito

tam 
net 

ken- 
ki- 

pats 
pi-

licijai. Kaip tu, laidoke, drį
sai lįsti prie mano žmonos ar 
dukters ir tokį ten ““zbitką” 
padaryti?... Už tai tu būsi 
išdeportuotas ar kalėjiman pa
dėtas. Emigrantas, žinoma, 
tuojaus prie progos pabėga, 
nereikalaudamas atlyginimo, o 
kartais ir savo čemodaną pa
likdamas. Pabėgus emigran
tui, farmeris ir Jo žmona bei 
duktė juokiasi išsijuosę, kad

j miestelin pribuvo daugiau j 
j darbininkų.

Turėjau sutikti, kaipo emi-1 
grantas, neturintis pragyveni-1 
m ui pinigų. I

I

Plūdimas Darbininkų
Nors Kanada ir užtenkamai! 

turi darbininkų, bet vis dar la-1 
bai daugelį įsileidžia iš visur. 
Nors čia gyvenimas darbinin
kams kas kart darosi sunkės-, 
nis—į tai nepaisoma ir gabe
nama daugiau ir daugiau atei
vių. Kodėl? Atsakymą ran
dame sekantį. Valdžia, maty
dama, kad pribuvusieji neina 
ant naujų ūkių, o jieško kito' 
darbo, kurio kas kart vis sun
kiau gauti, ji, matyt, turi tiks-' 
lą tiek žmonių atgabenti Ka- 
nadon, kad jau nebegaunant' 
jokio darbo ię badmiriauda- 
mos darbininkų minios priver
stos būtų imti naujas tyruose 
farmas, rauti miškus ūkiams, 
kad badu nenusprogus. 
tokiu tik būdu gal privers mi
nias apgyvendinti Kanados 
meškynus, miškus. O antra, 
-darbdaviams, iš kurių susida-

šnipas nėra koks prastas muži
kas, bet “mokslo” vyras, did
vyris, “garsiojo” “Tauro” kliu- 
bo pravadyrius, sekretorius, 
tai ponas Dominikas Klinga, 
kuris “užlaiko” “real elstatą” 
ant W. Market stryto, kampe 
garadžiaus, tai buvęs socialis
tas—žvaigždė-veikėjas. Na, ir 
kas .galėtų išdrįsti nepavadin-

Priešfašistinis Judėjimas 
Didėja

Po pi’aleistų vasaros karščių 
ir po trumputėlės pertraukos 
vėl kyla veikimas del naudos 
smetonizmo kankinių. Phila
delphijos Priešfašistinis Susi- __  o---- v_______________
vienijimas laikė konferenciją,'ti šį fruktą tautos didvyriu? 
kurioje aptarė tolimesnės dar- Juk patys darbai jo kalba, 

jis didis didvyris ir 
vyras. O reikia ne-

Kadangi mūsų > vaikučiai,
lankantieji'A. ž. V. D., metai buotės planus. ; Besiartinant koks 
po metų suauga jau į vaikinus j raudonajai savaitei, jau ren-j “mokslo

merginas, tai nors tuomet giama prakalbos, kurios tiki- (pamiršti, kad Lietuvos kruvi- 
' pas juos ir būtų noro, šiokia- masi bus skaitlingomis. ^-^.-x.
me ar tokiame veikime, bet jų 
vietas kas met užima už juos 
jaunesni vaikučiai. Tas ir pri
verčia juos apleist A. ž. V. D.

I Bet mums, tėvams, argi ne 
privalumas juos ir tą A. ž. V.

i D. apleidus, atgal organizuot,
i nors į jiems . pritaikintą 
nizaciją? Kiekvienas, 
protauja, atsakys, kad 
Tai mūsų uždavinys.

Pereitais metais, pamenate

vm* ; niems fašistams tokių “moks-
Prakalbos įvyksta nodelioj, lo” vyrų ir tautos didvyrių ia- 

2 d. gruodžio. Jų vieta slova- bai reikia. Dabar Scrantono 
kų'salėje, 510 Fairmount Aye.; lietuviai gerai žinos, kur ran-* 
šiose prakalbose bus ir dailės dasi lietuviškų šnipų agentūra! 
programa —dainos ir muzika, ir “reikalui” esant galės kreip- 
Kalbėtojum bus senai jau ne-itis pas Klinga, nes ir laike mi- 
girdėta draugė K. Petrikienė.' nėtų prakalbų buvo atsiųsti du 
Tas viskas prasidės 2-rą vai.! 
po pietų. ; . * į.

Taipgi greitoje ateityje bus 
surengta puiki vakarienė, ku
ri įvyks taipgi nedėlioj. Ten 
bus puiki muzikalė pro-

30 DIENŲ KALĖJIMO Už 
MOTINOS IŠKEIKIMĄ

Joseph Finnegan, 30 metų 
amžiaus, Woodside, gavo 30 
dienų kalėjimo už tai, kad gir
tas keikė ir koliojo savo moti
na, v

GERAI PATA1K0T’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai 
nes už penkių blokų nuo mano 
kostumieriai ateina ir saujo 
penkis cigarus ir po daugiau 
ima ant syk. VISI supratlyvi 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepj.”

Hans Otto Hennel

PASKUTINĖ IŠEITIS
Vaizdelis iŠ rinkinio “Meilė Karo Laiku.“

Hubertas šteinbokas sėdėjo savo ka
meroje giliai užsimąstęs. To niekas jam 
nedraudė. Buvo jau taip vėlu, kad var
giai jau jį šiandien parves iš pirm teisminio 
įkalinimo vietos į tikrąjį kalėjimą. Dve
jus metus, dvejus pilnutėlius metus buvo 
skirta jam pragyventi kalėjime. Ar už
teks jam, keturiasdešimts šešerių metų, vi
saip prisivarginusiam žmogui, jėgų atlai
kyti dar kalėjim^-jungą ?... Pastarųjų sa
vaičių patyrimu vaduodamasis, jisai už
tenkamai aiškiai vaizdavosi sail, kokią slo
ginančią įtaką kalėjimas daro į dvasinį 
žmogaus stovį. Gi šiame atsitikime, jo rei
kale buvo priimta domėn sumažinančios 
prasikaltimą aplinkybės. Kaltintojas, juk. 
reikalavo jam penkerių metų kalėjimo — 
augščiausiąją bausmę už dvipatystę, bet 
■teisėjai nebuvo taip žiaurūs. Jo gynėjas 
pasakė jam, jog už tą teisėjų nuolaidumų 
jisai turėtų dėkavoti atviram jo pirmosios 
moters prisipažinimui. Iki šiol dar tebe
skamba jo ausyse atvirame teismo posėdy
je josios pasakyti stebėtinai bešališki žo
džiai :

“Pusantrų metų Hubertas neturėjo 
atostogų. Jūs, gal, manote, kad sveika 
moteriškė išsilaikys tiek laiko be vyris 
kio... Aš to nemanau. Aš turiu laiksnuc 
laiko turėti vyriškį... O mūšų įnamis bu
vo gražus vyriškis ir gerai elgėsi su ma
nim ir su vaikais. Tatai įvyko pats savai- ■___
mi, nepriklausomai nuo to, ar mes to nore- jjnai 
jOnie ar ne. Kai mes pirmu kartux sykiu 
gulėjome, mes, žinoma, mąstėme ir apie 
Hubertą. Bet čia jau nieko negalima bu
vo pakeisti. Nejaugi-aš turėjau būt tokia 
kvaila, kaip mano kaiminka, kuri susirgo 
iš liūdesio,- nes nuolat troško vyriškio ir 
tuo pačiu kartu nenorėjo sulaužyt savo iš
tikimybę vyrui? Argi mūsų vyrai nepri- 
gaudinėjo mus Francijoje ir Rusijoje?... 
Aš norėjau tą viską prisipažint Hubertui, 
kai jisai sugrįš iš karo. Bet juk jisai ne
sugrįžo ...”

Jeigu jam būtų buvę galima, jeigu jį 
nebūtų skyręs nuo. moters sargų dabojamas 
kaltinamųjų suolas, tai jis, Hubertas, gal 
būt,, ten pat teisme būtų ją pasmaugęs. O 
dabar jam ateina galvon;? jog- šiąndiehinis 
nusmerkimas tikrenybėje yra vien pasek- 
niė tuometinės: jdjo silpnybės.

Šteinbokas ant pirštų skaitliuoja pra-

užkluptus pra

• /

► ■ - f
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Tai nizavę į jaunų < 
kliubą, bet iki šio laiko jų vei
kimas pasirodė be naudos. To
dėl A.L.D.L.D. 188 kuopos su
sirinkime liko tas kliubas lik
viduotas ir išrinkta nauja ko
misija, kuri stengsis juos per- 

lietuvių kalbos

. Šitą pėtnyčią, 30 d. lapkri-
I čio, 7 vai. vakare, 3014 Yeo- 
Imans, darbininkų name, įvyks 

kurii ! pirmutinis jaunuolių bei tėvų
■ - <y.H.ų ■ susirinkimas. Susirinkusieji

J tėvai ir jaunuoliai išdirbs pla- 
fašisti !nus nustatYs tiesioginius 

dėsnius naujam jaunuolių vei
kimui.

Kviečiami visi jaunuoliai ir 
tėvai atsilankyti, kuriems tik 
rūpi mūsų laimingesnė ateitis.

7

kankiniu.
Taipgi 

darbuojasi 
rinkdami aukas vis tam pa
čiam tikslui. Taigi, susipratu
sių ir pasišventusių draugų 
veikimas suteiks paramą klasi
nio karo 
s ant tūlų 
mo. . .

šių 
metų, vietinė A.L.D.L.D. 39-ta 
kuopa turėjo surengus prakal
bas drg. R. Mizarai. Kalbė
tojas kalbėjo vien tik apie Ar-, 
gentinos .emigrantus,, jų būklę, 
veikimą ir organizacijas. Pra
kalba buvo gana žingeidi ir 
publika ...atydžiai klausėsi su 
pasitenkinimu. Kadangi šioms 
prakalboms buvo leidimas iš
gautas iš policijos per teismą 
ir mažai vilties tebuvo suspėti 
prakalbas surengti, bet pasi- 

' darbavus keletui darbštesnių

įsižengimo vietoje?... Juk ginklas pas jį 
i buvo—ir kardas, ir šautuvasį. O, jis ir da
bar dar atsimena, kaip niežėjo jam tuomet 
rankos, bet mintis apie kūdikius surakino 
jam jąsias! Je, teisybė, jis buvo perdaug draugu prakalbos įvyko ir pu- 
minkštaš, ir tatai jam įrodinėjo jo antro- blikos buvo gana daug, kuo

mi tik galima pasidžiaugti.
Kadangi šiai draugijai poli

cija išardė kelias prakalbas ir 
net taip jau visokius parengi
mus stabdė, tad šį kartą vieti
niai draugai nenuleido rankas, 
bet griebėsi darbo, kad išgauti 
teisę parengimams,-ką ir pa
darė patraukdami policijos 

, viršininkus į teismą už laužy- 
Jisai nulėkė mintimis dar į tuos jau- mą teisių ir nusistatymą prieš 

natvė’s metus, kuomet jis ir Ona pamylėjo šią draugiją be jokios priežas- 
vienas kitą. Kaip laimingi jie buvo vestu- bes bei prasikaltimo, kaipo 
vių dieną ir kaip patenkinti per dešimtį 
metų šeimyninio gyvenimo! Atsirado vai
kai, ketvertas. Bet netgi darbas del vai- i 
kų suteikdavo jiems bendrą džiaugsmą if draugiją, bet tiek 
dar ankščiau juos rišo. Jis žadino savo Zablackas ant muilo, 
atmintyje metus po metų. Negalima buvo 
•ast nei menkiausio nurodymo į tai, jog 
Šita mylima moteris ir jojo vaikų motina 
galės nustumt jį į šią baisiąją jojo dabar
tinio gyvenimo nelaimę. Niekas netemdė 
jųjų ramios šeimyninės laimės. Ir argi ne 
teisybė, kad jinai vos nenumirė iš gailesio, 
kai jis, kaipo buvęs kareivis, turėjo pačio
je karo pradžioje eiti žygin, kaipo atsargi
nis kareivis? Josios pirmieji jam laiškai, 
nors ir nebuvo literatiniai parašyti, visgi 
ilsavo susirūpinimu ir išsiilgimu jo.

Suprantama, laiškai išlengvo darėsi 
Tūmpesni ir šaltesni... Juk ir moteriškės 

•namuose priprasdavo prie karo. Prie- to 
i namažai pailsdavo besirūpindama 

nuolat alkanais ^vaikais. Ir štai, kuomet 
1915 metais jisai parvažiavo namon pir
mosioms atostogoms, abu jie turėjo pripa
žinti stebėtiną apsireiškimą. Pirmąją nak
tį buvo kokis tai laukiniškas, audringas 
jausmų išsiliejimas, bet paskui nepasireiš
kė tasai gilus džiaugsmas, kurio jie taip 
ilgai vylėsi. Ir ne tai, kad jiems nebūtų 
užtekę geismo mylėtis, bet metiniš persi
skyrimus sutvėrė jųjų tarpe veik apčiuo
piamą tuštumą. Tai, suprantama, buvo 
ta pati meilė, kaip ir pirmiau, bet jinai pa
sitiko kitus žmones. Tūlos rūšies pergy
venimai sudaro lyg ir bedugnę prapultį net 
tarpe tokių žmonių, kurie drūčiai vienas 
su kitu surišti. Bet tuomet dar niekaip 
negalimu buvo /spėti,‘ jog‘tasai šliūbas gali 
kada norsJikt sutrauktas., Jjie* vylėsi,1 jog 
karas gteitzužsibaigs ir buvo/įsitikinę, jog< 
vęKgreitai' sū&gyyens... .< * 

(®ąšai busk. ’ ■ j. r j
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ji moteris—Elze. Ir štai dabar, kuomet 
jisai naujame gyvenime norėjo rast ramy
bę nuo senojo gyvenimo, jį pasodino kalė
jiman. Už ką?... Kiek jisai atsimena, jis 
niekad nei vienam žmogui nepadarė blo
go, o štai jį tiesiog sutrėškė, prispaudė 
prie sienos. Kuo giliau Huberto mintys 
siekė praeitin, tuo sunkiau jam buvo iš
spręsti, kur jieškoti pradžios savajai nelai
mei. J’

s bei prasikaltimo, kaipo

cijos. Teisme pasirodė ir lie- 
■ tuviškas skundikas, šnipas, ku- 
; ris bėgiojo, kad tik įkąsti šią 
draugiją, bet tiek pelnijo, 

. Šis

ĮSIGYKITE

Del sučėdymo sveikatos, laiko, ii/dpi 
gražaus rankraščio—Įsigykite 
mąją Mašinėlę.

Del kainos i 
rašykite man. . 
ton Portable—mažojo formato maši
nėles.’ į • i

P. M. ŠOLOMSKAS
46 Tjen. Eyck St., Brooklyn, N. Y.

ašo-
ir platesnių informacijų

Aš parduodu Reming-

i

Au ’u"

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

lietuviški policistai civilėse 
drapanose, bet pirma, negu ei
ti į svetainę, tai nuėjo į lie
tuviškų šnįpų “biurą” gauti 
informacijų, o tik tada jau į 
svetainę. Bet nepaisant ką tas 
šnipas darė, o visgi prakalbos 
Įvyko ir kaip tik tyčia, nors 
prakalbos ir buvo surengtos 
tik į dvidešimts keturias va
landas, publikos atsilankė ga
na daug, rodos tyčia išreikš
dami šnipams pasipiktinimą, 
žmonių buvo pilna svetainė, 
ką niekad pirmiaus tiek neat- - 
eidavo į prakalbas, nesigailė
dami ir paaukoti del A.L.D.L. 
D. labo. 'įtiek teko išgirsti 
nuo vakaro pirmininko, tai su
aukojo viso labo $21.50.

Aš .tikiu, kad rengėjai 
kotojų vardus paskelbs 
spaudą greitoj ateityj.

Prakalbose Buvęs.

Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

J
104 Raktai, Oktavos, Triple ! 

ir Quadruple, su Fret-Work ant 
abiejų pusių, išduodančiu labai 
garsų toną.

Tik išspaudinta! Lietuviška 
Nq. 2 del KoncertinosFolio 

solo, su Orkestros Raktu.

4639 So, Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.CASTON ROPSEVICH

Bajgęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Nokintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais srąuikininkais,- kreipkitės j 
mane, o gausite, tikrai profesionalę 

| pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. 5th Street

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais: 

1218 So. 10th St., Camden, N. J.

DETROITO LIETUViV DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptukos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne *rairr>. negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
, 8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir K046 CHtuNE ST., DETROIT

Automobiliy Mokykla Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas, Šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų' kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri- 

\tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIVS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Nęd. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ava., cor, 14th $t., N. Y.

f® >

' Lawrence, Mass.,' 
j savo krautuvę 
kas mSneąis po 
kelioliką .šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 ArsenalI John Naujokas

! St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S.1 
Rcikauskas, 214 Schuylkill ‘Avęh 
Shenandoah, kaipo agentas, t&kstan-. 
Čiais parsitraukia ir ' pasekmių® 
miestuose parduoda; taip ir 
Brooklyne ir kituose miestuose,; kttr^ 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar

Į bininkai, pripažino, kad JOHN’S^ 
riausi cigarai Amerikoj’e po 10 
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir 
gresyviski biznieriai, ne tik B 
lyne, bet ir kituose miestuose—-visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigi 
Kliubuose, ant Balių ir Štoruosė;

! kituose bizniuose lietuvių išdi 
'draugų cigarų viršminėtais va 
1 tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visienjs patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunaanSb • ant 

'. pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit: į

. Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, Jfy ’ '
Vyrams geriausiai tinkamas pre^ j 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gefL 
Cigarų. Mes visur pasiųsime peJM?

; paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas 
I tik prisius 3 dol. 50 centų. O 15- 
I centiniu boxas 4 dol. 50 centų. Pai- 
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

y*

Varpas Bakery, 54 fflaujer St, Brooklyn, N. Y, M. BAlXHUNAS. ruvininun. I

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Karių
Jūs Pageidavot

" Sulig 
taipgi

Juos išdirba

STANLEY PAUL ■

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėjame, 

kaipo užsakymus (orderius)
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DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS OVALMl/SOS/1/0Z4S

1439 South 2nd Street

TELEFONAI:Stagg 5048

NOTARY PUBLIC

GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS
mane

MARCY BATHS

GRABORIUS

BALZAMUOTOJAS

3194 Fulton Street

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

FORNI
Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen Suite

PARDUODAM ANT LABAI EENGVŲ IŠMOKESČIŲ—PO $1 arba po $21 SAVAITĘ

TURKIŠKA

BROOKLYN, N
Tarpe Bedford

Miestas
Miestas

5136
9669

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėlials k 
Utarninkais

Oregon
Main

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ U 

NAKTĮ

BLAIVYBĖS VYKDYTOJA 
PASITARNAVO
BUTLEGERIAMS

yra tai kanuolž 
mą,—kuris

82-86 MARGY AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

kalbėti neil- 
minučių pirmą 
5 minutes.

Telephone, Stagg 8326
9745

Įstaiga Brooklyne
VYRAMS

Panedėliais
Dieną ir naktį

Utarninkais |
iki 12 valandai nakties

Laike bedarbes pirties kaina nupiginta Iki CgHIŲ

Living Room Suite — Bed Room Suite
Dining Room Suite

Pečiai — Iče Box

Mokykla su Reputacija” 
Išsimokinkite Automobilių Biznio

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

, .. naktį
Utarninkais nuo 12~tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

, nakties

KAITYKIT IR PLATIN 
•KlT “LAISVĘ”

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs

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

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomia 
Nedėliomis

dieną ir naktį

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

alkoholiu? išplaukt'is New Yorr 
ko uosto ir keliaut sau svei
kas, kur patinka, ir kad kapi
tonui būtų sumažinta pabau
da. Po kiek laiko tas laivas 
sugrįžo atgal ir išliedavo sa
vo degtinę New Yorko pakraš
čiuose, gaudamas, šimtus tūks
tančių dolerių nuo b.utlegerių. 
Tokį kaltinimą daro Wille- 
brandtienei brooklyniškė Fe- 
detalės Grand D/iūrės Sąjun-

Mabel Willebrandtien^, A- 
merikos teisių ministerio pir
moji ranka, kuri buvo atsiųs
ta iš 1 Washington© į New Yor- 
ką vykdyt blaivybę, pasielgė 
kaip tik priešingai. Kuomet 
tapo suimtas laivas, pilnas pri
krautas degtinės, atgabentos iš 

kapitonui paskiria 
didelė piniginė bauda, tai 
W i 11 ę b r a n d t i e n ė pa s i d a r b a v o, 
kad laivas būtų paleistas su

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

ties Broadway ir flushing avė., Brooklyn, n. y.
.... ......

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamo^

i PASITARIMAI v - 
IR EGZAMINAVIMAS DYIČAI

DR. ZINS . 
110 EAST 16th ST., N.Y.

Tarpe 4th Ave. it Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki\8 vakaro 

Nedėliomis: 1) iki 4 po pietų

PROSEIKA, Pirmininką* J. ALEKŠIS, Sekretorius
16 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn

1G. BACHES. Iždininką*, Box 853. Union Co., Union, N. J.

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

stebuklingų žolitj vertęs tūkstančio 
dolerių. Ką , tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas ( 
kokios nors ligos bei vidurių 'Suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir, įvairių, nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tgi jam malo
nesne būtų, sveikata, negu tas aukso i 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs j 
apimtu kokių ’ nors nesmagumų, tai ' 
greit '• reikalaitk mūsų vaistžolių nuo 
bile vie^iqs žengiau . pažymėtų ligų ir 
atgaųt savo sveikatą.

Vaistžolės1 yra nuo sekančių ligų: 
vidurių I užkietėjimo, skilvio , nemati
nio, 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 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūšų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra' labaj blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

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

N. J.Šio- 
yra dide- 
narių, ir 

Nutar- 
. valdyba 

rastų būdą kaip padaryti di
desnį veikimą tokiose koloni- 
tįjse.

’ (tO) Iš Priešfašistinio $jJVa- 
žiavimo ir A.L.D.L.D. suvažia
vimo raportavo V. J. Jakštys. 
Raportas priimtas.

(11) Nutarta užgirti išleis
tas A.L.D.L.D. knygas. Kas 
link angliškų knygų, kad na
riai gavę nėra* užganėdinti, 
nes knygos turi mažą vertę.

(12) Pakeltas UI ausimas
reikale jaunuolių draugystės. 
Išsireiškimai, kad visi grieb
tųsi aktyvesnio darbo organi
zavime pionierių ir daugiau 
mokyklėlių del vaikučių. t

(13) Pakeltas klaus imas

(17) Priimta r ę z o 1 i ucija 
prezidentystės klausimu ir 
skaitytos rezoliucijos praeitoje 
konferencijoje visos liko už- 
girtos.

(18) A.L.D.L.D. 6-to Aps
kričio pildantis komitetas iš
rinktas iš šių draugų : A. Lau
rinavičius,1 M. D. šolomskas, 
E. Jakščiūtė, A. Jatuzienė, N. 
Yezelskiūtė, V. J. Jakštys ir 
J. Pieta.

> (19) Nutarta sekančią kon
ferenciją laikyti Philadelphi- 
joje.

(20) Konferencija užsida
rė 5-tą valandą vakare.-

Pirm. V. J. Jakštys. j 
Sekr. P. Plungis.

L. D. 
turėjo 
kur davė pelno $139.64 
ną piknil 
davė pelno $569.00; 
j^ra pasiųsti “Laisvei 
Transų sekretorius raportavo, 
kad ižde’yra $281.52. Visi 
raportai priimti vienbalsiai.

(9) Sekė kuopų delegatų 
raportai apie veikimą įvairio
se kolonijose. Iš raportų pasi
rodo, kad Apskritys nei kiek 
nepaaugo nariais nuo praeitos 
konferencijos. Narių randasi 
VI Apskrityje iš 15 kuopų 
445; silpnos kuopos yra 47 kp. 
Richmond© dalyje, Phila.; 96 
kuopa, Burlington, 
133 kuopa Camden, 
se kolonijose dirva 
]ė, bet sunku gauti 
gavus juos palaikyti 
ta, kad 6-to Apskr.

(6) Nutarta.jduoti apskričio 
valdybos nariams sprendžia
mas balsas.

(7) Nutarta 
giau, kaip 10 
kartą ir antra

Pildomojo komiteto ra- 
parodo, kad Apskritys 
keletą prakalbų del A. 
L. D. kuopų, Apskritys 
vieną pikniką del Aps., 

ir viu- 
Laisvės” ir 

pinigai

kad apskri- 
$10.00 > už 
gavimą, iki

vajaus “Laisvės“ skai- 
gavimo ir A.L.D.L.D.
pasirodė, kad visos 
rengiasi prie didelio

__ 6t. ’ Ir An.

State------—„

State------ ______

SraoWyr. LABOR WCH»
DARBININKŲ [STAIGA, 

aalės dėl Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų ir fcfe 
Puikus steičius su naujaisiais 
maie. Keturios bolių alleys.

VAINOS PRIEINAMOS.

W9---959 Willoughby 
Tall. S842 StdRFjTo

Turime garbes pranešti, kad mes atidarėme puikią

/Sfr • Auksų ir Brangakmenų 
Krautuvę

Turime puikų pasirinkimą laikrodžių, 
žiedų, žieduose deimantų ir spilkučių su 
deimantais bei šiaip visokių daiktų.

Taisome Laikrodžius ir įvairius 
Kitokius Auksinius Dalykus

Reikalui esant, kreipkitės šiuo antrašu:

' GARSON .

•vidurių u ž kietoji- 
„___ ... __ __ , - sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Ilomeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut aaa 
F. URBONAS

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

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

Tel.: Juniper 9796
, Siųsdami pinigus su savo adresu, atrašykite i 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
__—*---------------------------- ORDER BLANK!_________________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu Jums VIENĄ DOLERI, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S ČOLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas_______________________________________________

EXTRA! Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai
M. TEITELBAUM, Manadžeru

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidariš nauja aido* 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia [taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 

LAPUOTOS IŠSIPĖRJMUI VANTOS VELTUI

reikale 
tytojų 
narių;' 
kuopos 
vajaus.

• (14 Nutarta paaukoti ^A<D. 
(K.) P. L. F. $50.00; A. D. 
(K.) P. rinkimų kampanijai 
$10.00; “Laisvei“ $5.00; “Ry
tojui” $5.00; “Vilniai“ $5.00; 
“Darbininkių Balsui“ $5.00; 
“Daily Workeriui” $5.00; A. 
L. PriešfašistiniamjSuši. $5.00; 
Patersono streikieriams $5.00. 
Viso išaukota $95.00 ir ant 
vietos sumelė $13.45 del A. D. 
(K.) P. rinkimų kampanijos.

(15) Sumanymas 30' kuopos, 
kad rengti pikniką bendrai vi
su artimesnių kolonijų kuopų 
liko atmestas.

(16) Nutarta, 
tys duotų dovaną 
daugiausiai narių 
sekančiai konferencijai tai | užsienių 
kuopai, kuri gaus daugiausia 
nariu, skaitant nuošimti nuo 
kuopos narių skaičiaus.

A. L. D. L. D. VI Apskričio 
Metinės Konferencijos 

X Protokolas
A.L.D.L.D. VI Apskričio 

metinė konferencija įvyko ne- 
dėlioj, rugsėjo 30-tą dieną, R. 
G. A. Svetainėj, Burlington, 
N. J.

(1) Konferenciją atidarė 
sekretorius P.- Plungis 11-tą 
valandą ryte ir paskyrė man
datų komisiją iš sekančių 
draugų : J. Dielininkas, J. Pie
ta ir N. Yezelskiūtė.

(2) Kol mandatus peržiū
rėjo, svečias draugas L. Prū- 
seika pasakė prakalbą, nuro
dinėdamas A.L.D.L.D. visų ap
skričių stovį ir ragino visus 
prisidėti prie didesnio ir akty
vesnio darbo gavime naujų

jdparių, taipgi “Laisvei“ skaity
tojų.

(3) Mandatų komisija ra
portavo, kad dalyvauja 38 de
legatai nuo 13 kuopų; nuo 93 
kp. ir 143 kuopos nepribuvo 
delegatų.

(4) Konfei encijos prezidiu- Į 
mas išrinktas: pirm. V. J. 
Jakštys, sekr. P. Plungis, re-' 
zoliucijų komisija: 
lomskas, Griciūnas 
navičius.

(5) Skaitytas protokolas i: 
praeitos konferencijos, buvu 
sios vasario 26 d., 1928 ir pri

Turime didelį štbi’fuimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų dėl pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.
•» IM—UH—m—uu trx UP —- lig—trtj -X HK nu—uii.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA 
yra žmogaus amžinaa priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas [varo, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie rartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius 
URBAN’S COLD POV/DRRS 

(Miltelius nuo šalčio)
jokių, žalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo! <

URBO LAX TABS 
(26 centai už skrynutę)

PHILADELPHIA, PA.1023 MT. VERNON ST

I Patarnauju visiems, be skirtumo 
j įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
i manęs skirtumo. Mano ofisas at

daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkites-pas 

o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
. (BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

im un im M —— ir UH -*• tf; hti -—f int •— m—nu—n • u w w«•— m —— n—n—m—m —~ ■».—.u. —

Iš prieįdšties daugumo stako parduodą- 
me h^irdetai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apiplinkeje. ’ A

Telephone, Gfėenpoinį^72
A ■ - Z. - - J'

Bell.___
Keystone.

Naujoviškiausia Tos Rūšies
MOTERIMS 4

C - ?į

H®

*Jk



nes
Visi

KRIAUČIŲ *
PASILINKSMINIMAS

Puslapis šest

VIETOS ŽINIOS
KALBĖS DD. BIMBA, 
MiZARA, PROSEIKA 
PĖTNYČ1OS VAKARE

Apart dd. Prūseikos ir 
žaros, dar kalbės ir drg. A. 
Bimba tose didelėse prakalbo
se, kurios įvyks penktadienį, 
lapkričio (November) 30 d., 
Miller’s Grand Assembly sve
tainėje, Brooklyne. Prakal-

Mi-

NEDĖLIOJ STEBUKLŲ 
DIENA

apip-Nei vienas vietos ir 
linkių lietuvių neprivalo pra
leisti sekamo nedėldienio, 
tai bus stebuklų diena, 
ir visos turi būti svetainėj Our 
Civic Club, Liberty Avė., tar
pe 113 ir 114. gatvių, Rich
mond Hill. Ten A. L, D. L.

has rengia brooklyniškis Prieš- D. 185 ir L.D.S.A. 111 kuopos 
statys scenon vieną juokin- 

1 komedijų “Gyvieji 
Ten matysite, 

kaip daktaras Kvailevičia sė
li jus (perverčia į kūdikius, kaip 
numirėliai randasi tarpe gy
vųjų ir t. t. Lošimas prasidės 
4::30 vai. po pietų. Visi turite 
paskirtu laiku, būti, Bes rich- 
mąndiečiai nelauks publikos, 

apčiuopiamai aiškių paskirtu laiku pradės lošti. Pa- 
skaitlinių ir faktų, parodančių, sibaigus lošimui bus šokiai 
ką Sovietų valdžia nupeikė prie RetikeVičiaus muzikos.
Rusijoj per paskutinius 11 me
tų, iš vienos pusės, ir kas nu
veikta prie buržuazinių val
džių Lietuvoje, iš antros pu
sės.

Dainuos Aido ir Lyros cho
rai ir Ufos dvieilis kvartetas. 
Tai ’ bus vienas iš pačių di- ■ 
džiausiu ir įdomiausių masinių ; 
mitingų.

'Kiekvienas pats atsilankyki
te ir paraginkite savo drau
gus ir pažįstamus, kad būtinai; 
ateitų į tą prakalbų ir dainų j 
mitingą.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga veltui.

Fašistinis Komitetas. statys
Prakalbos yra skiriamos pa-1glausiu 

gerbimui Lietuvos darbo kpvp-; Nabašninkai. 
tojų, kuriuos nugalabijo sme
toniškoji fašistų valdžia, čia 
bus nušviesta ne tik liūdnoji' 
praeitis, bet ir dabarties ir ar
timosios»ateities svarbieji rei
kalai.

Drg. Bimba savo kalboje 
patieks

AREŠTAVO ROTHSTEINO 
ŠOVIKĄ? ‘

Apart vakar čia minėtų 
penkių šulerių, jau liko areš- 

i tuotas ir George McManus, 
kaipo tiesioginis nušovėjas mi- 
lionieriaus gemblerio Arnoldo 

i Rothsteino. Jis laikomas ka- 
' Įėjime be jokios kaucijos, įta
riamas pirmo laipsnio žmogžu
dystėje.

CHORO -

žinote, per- 
liko nutarta

PLĖŠIKAI ĮSAKĖ 
KOSTUMERIAMS RAMIAI 
SAU VALGYTI.

ATYDAI LYROS 
NARIŲ

Kaip kurie jau 
eitose pamokose 
turėti bendras pamokas su Ai
do Choru bendram dainavimui 
“laisvės” ^koncerte. Todėl su
sirinkite 7-tą valandą vaka
re, “Laisvės” svetainėje, pėt- 
nyčioj, 30 d. lapkričio (Nov.). 
Nes 8-tą vai. turėsime eiti į 
prakalbas dainuoti, taigi jei 
visi susirinksite 7-tą vai., tai 
turėsime laiko vieną valandą 
papraktikuoti.

Todėl pasistengsite visi bū-1 džisterio, plėšikai ramiai 
ti' laiku.

B. Krasauskas.

gų negyvą ant gatvės, o pats 
nupleškėdamas savais keliais.

Užmuštasis buvo 45 metų 
amžiaus; nesenai buvo atva
žiavęs i New Yorką laimės 
jieškot, net iš tolimosios lo- 
wos valstijos. Prie jo rasta 
jo moteries laiškelis, kuriame 
jinai apgailestauja, kad jis ne
gali pas ją atsilankyt Padėka- 
vonės Dienoje, bet jinai pasi
tiki, kad pasiseks su juom 
simatyt per kalėdas.

pa-

ne-

Prasidėjus imtynėms tarp 
Gansono ir Zbyško, buvo gana 
žiaurus susirėmimas. Ganso- 
nas pagavo Zbyškui už, ran
kos ir ėmė laužti, 
susiraukė, išsišiepė.

YONKERS, N. Y.
A.L.D.L.D. 172-ros kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 2 gruodžio, pa
prastoj svetainėj, 1:30 vai. po pietų. 
Visi nariai ateikit, turim svarbių rei
kalų. Taipgi turėsim išrinkti valdy
bą. J, Yodeikis.

Kriaučiai ir nekriaučiai, 
pamirškite ateinančios subatos 
vakaro, 1 d. gruodžio. Atsi
lankykite 'į kriaučių lygiečių 
rengiamą vakarėlį “Laisvės” 
svetainėj. Bus puikus pasi
linksminimas: bus susirėmimas 
Čekerninkų ■ del čampionato. 
Paimta abidvi “Laisvės” sve
tainės. Viršutinėj svetainėj 
bus vieta vien tik čekernin- 
kams, kadangi jų bus gana 
daug privažiavusių iš apielin
kių, kaip tai, Great Necko, 
Ridgewpodo, Maspetho, Bay- 
onnės, Cliffsidės, Newarko; 
tat reikia ir didelės vietos 
jiems., O kas paliks Čekernin
kų čampionu, tai tas gaus auk
sinius’ 5 dolerius kaipo “prai-

vakarėlyje dainuos 
Ufa ir Oktetas Aida;

Tame 
Oktetas 
neatsiliks ir draugas Martu- 
šauskas su savo melodijomis, 
kurias kriaučiai myli.

Kviečiame kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti, o pilnai būsite 
pasitenkinę Lygos parengimu, 

i kuris įvyks 1 d. gruodžio, 
“Laisvės” svetainėj; pradžia 
7 :30 vai. vakare. Įžangos ti- 

(kietas tik 50 centų ypatai.
Lygos Sekretorius J. S.

Trys jauni plėšikai, apie j ----- •-----------------
2:30 vai. dieną, atsilankė į KIEK SUDĖJO N. Y. 
Colonnade valgyklą, ties 34th PAVIETAS AL. SMITHUI 
St. ir Broadway, New Yorke, j 
Vienas su revolveriu priėjo! 
prie kasierės ir liepė atiduot 
jam visus pinigus iš redžiste- 
rio. Kitas atkišo revolverį į 
valgytojus; paliepė jiems būt 
ramiems ir valgyti, nebandant 
pakilt iš vietos ; trečias gi sto
vėjo su revolveriu prie durų 
kaipo sargas. • Kuomet kasie- 
rė atidavė visus pinigus iš re- 

sau 
ant

Vien tik New Yorko pavie
te demokratai surinko $327,- 
037 kampanijai gub. Smitho į 
Šalies prezidentus.Į 5P0RTAS
^iimTninnnTniiiiffliiiiiiifliiiffliiionniiiimiHiiiinniiiiiHinim«iiiiiiinnniiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiii3
POŽĖLA NUGALĖJO 
ROGERSĄ

’išėjo, susimaišė su publika 
'šaligatvių, ir dingo.

TREČIAS MILIONIERIAUS 
KRESGĖS APSIVEDIMAS

Sebastian Kresge, senis sa
vininkas dešimtukinių ir kvo- 
terinių krautuvių, apsivedė su 
tremia moteriške, Clara K. 
Swaine, persiskyrusią su pir
muoju vyru ir 26 metais jau
nesne už Kresgę. Pats Kres
ge yra persiskyręs jau su 
dviem moterim.

Pora metų atgal jis paauko
jo pusę Meliono dolerių drau
gijoms, kovojančioms
svaiginančius gėrimus ir skel
biančioms dorą abelnai.

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ 
IR PABĖGO

Beeinant džianitoriui 
A. Klepperiui skersai

tie-

prieš

Kari 
gatvės 

grįžtant ryte iš tarnybos, vie
nas brangus automobilis 
siog ant jo užvažiavo ir už
kliudęs tą žmogų dar vilko 100 
pėdų gatve,. ties 59th St. ir 4th 
Avė., Brooklyne. Poliemanas, 
tatai matydamas ir norėdamas 
sustabdyt kriminalį automobi
listą, ėmė šaudyt iš revolverio, 
bet nepataikė, ir tas piktada- 
ris paspruko, palikdamas žmo-

TEATRAS IR BALIUS ' 
“Bailus Daktaras”

A. L. D. L. D. 185 ir L. D. S. A. 11J Kuopos stato Scenoj 
Trijų Veiksmų Komediją . ,GYVIEJI NABAŠNINKAI”

NEDĖLIOJ
2 d, Gruodžio-December, 1928 s

. SVETAINĖJ OUR CIVIC CLUB
Liberty Avė., tarpe 113 ir 114 Sts., Richmond Hill, N. Y. 

Pradžia 4:30 vai. po pietų; po perstatymui šokiai

JŽANGA 50 CENTŲ IR 75 CENTAI

Gerbiami vietos ir apielinkių lietuviai! Pas mus mažai 
būna perstatymų. Bet kuomet mes surengiame, tai at
silankiusieji pilnai pasitenkina. Kurie buvote pradžioje 
šių metų, kuomet mūsų kuopos' statė scenoj veikalą 
“Lapkus,” visi gėrėjotės, visi pilnai pasitenkinote. Mes 
užtikrinaipe, kad ir dabar pilnai pasitenkinsite, nes vei
kalas “Gyvieji Nabašninkai” be galo juokingas. Jūs pa
matysite, kaip seniai paverčiami kūdikiais, kaip “gyvieji 
nabašninkai” randasi tarpe žmonių ir t. t.

Todėl visi ir visos būtinai atsilankykite, nes kurie ne- 
^tsilankys, tai paskui gailėsis.
Svetainė randant netoli Lefferts Ave. eleveitėrip linijos, 
palei Greenwood stotį. > : RENGĖJAI.RENGĖJAI

Gansonas Išėjo Lygiomis su 
Vi. Zbyško -

Pereito 'antradienio ristynė- 
se, New : Ridgewood Grove, 
Brooklyne, Karolis Požėla vėl 
tapo laimėtojum, nugalėdamas 
daug už save didesnį ir .sun
kesnį oponentą Jack Rogėrsą. 
Laikas buvo paskirtas 30 mi
nučių; bet Karolis Požėla 
grumtynėms neėmė tiek laiko. 
Jis 'kelis sykius permetė Ro- 
gersą per galvą; ir kuomet 
Rogers liko jau apsvaigęs, tuo
met Požėla pasigavo jį ant pe
čių, apsukęs parmetė -ir pri
spaudė prie matraco. Visa 
tai Požėla padarė per 16 mi
nučių.

Požėlos oponentas buvo ge
ras ristikas, bet nemokėjo to
kių triksų, kaip Požėla, kuris 
labai vikriai imasi ir stebina 
publiką savo gabumais.

Man biskį pavėlavus, tai ne
mačiau pradžios. Kai įėjau, 
išvydau K. Požėlą jau imantis; 
nors Rogers tarpais ir pagau
na viršų, bet Požėlai tatai' nie
ko nereiškia. Požėla Jam vy
riškai kapt už galvos, per pe
tį ir ant grindų, ir taip kelis 
sykius nutrenkia; kada jo 
oponentas netenka sąmonės, 

j tad puola tarp’koji), ir Požė
la,1 paėmęs jį ant pečių, kelis 
sykius apsukęs, drebteli į grin
dis, ir tuom sykiu prispaudžia 
Rogerso pečius prie matraco.

Publika labai, labai plojo 
Požėlai, o Rogersui baubė, 
kuomet jiedu ėjo nuo pagrin
dų. ’ ; /
Gansono Imtynės šu 
VI. Zbyško

Antras ėmėsi Jack Ganson 
su lenku .Vladeku Zbyszko. 
Jiem laikas’ buvo paskirtas 30 
minučių. Gansonas svėrė 207 
svarus, o 'Zbyszko—224 sv. 
Gansonui pasirodžius ant pą- 
'grindųr jį publika smarkiai 
pasveikino, plodama delnais, 
o Zbyškui baubė. Nežinia, ko
dėl žmonėsi taip nemyli Zbyš
ko.

Zbyszko 
Zbyško, 

atsimokėdamas Gansonui, pa-, 
gavo jo galVą tarp kojų; bet 
pasirodo, kad tas jam nieko 
negelbėjo.

Kada paskui juodu puolėsi 
glėbin, tai Zbyško davė Gan
sonui pečiu į smakrą, o Gan- 1 
sonas jam kumščiu į žandą. 
Referas užprotestavo, ir pub
likoj kilo didelis pasipiktini
mas; 
mest Zbyšką laukan iš 
ges’ 
Tuo 
mis 
vos ir gerai jį . suspaudęs lai
kė, 
virvių 
mas leisti, užsirito jam ant 
kupros,, ir tuo tarpu arti prie 
krašto buvo; tai Gansonas iš
puolė per virves laukan 1 ir 
truputi užsigavo ranką; bet 
Gansonas to nepaisė. Sugrį
žus jam, tuoj Zb. paėmė ran
ką laužti, o kada parsimetė 
ant matraco, pradėjo jis, 
Zbyšką per pusę plėšti, vieną 
koją primynęs, kitą augštyn 
traukdamas. Zbyško, norėda
mas to atsikratyti, spyrė Gan
sonui į pilvą, kad G. net persi
vertė.x Tada Zbyško atsikė
lęs Gansonui už sprando, ir vis 
rodos, kad jau paims Gauso-; 
na; bet Gansonas savo vikru--' 
mu išsiuka ir pagauna Zbyš
ką už rankos laužti, tuo tarpu malonėkit 
tarp savo kojų surakindamas Box 53, Crucible, Pa 
Zbyško galvą. Tas tęsėsi ga
na ilgai, kol Zbyško ištrūko iš 
tų kilpų.

Zbyško, norėdamas Ganso
nui atkeršyti, taip navatnai 
suėmė kojas laužti, statyda
mas Gansoną ant galvos; ir 
publika manė, kad Zbyško 
jau paims Gansoną, bet apsi
riko. Nes Gansonas taip stip
riai surakino Zbyškui rankas 
tarp, kojų ir pasiguldę jį au^š- 
tieninką, ir valiai trįnt Zbyš
kui valgomąją; tas masažas, 
matyt, Zbyškui labai nepati
ko ii: jis iš, to turėjo ' d&ug 
vargo;' o publiką kaip padri
kus . plojo Gansonui, kacT ‘jis 
taip moka atsilygint Zbyškui.

Tada Zbyško užpykęs grie
bė Gansoną už sprando ir taip 
smarkiai trepkė ant pagrindų, 
ii- laiko, prispaudęs,; Gansonui 
iš to išsisukus, Zbyško pagau
na Gansono 
taip, ; matyt, 
kad manėm, 
šonui galas 
Gansonas

Tuomet 
stūmdėsi; 
puolėsi ir

Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

publika šaukė, kad iš- 
rin- 

už tokį jo pasielgimą, 
tarpu Gansonas su kojo- 
pagriebe Zbyškui už gal-

Zbyško ėmė rėplioti prie
Gansonas,' rienorėda-

NANTICOKE, PA.
A.L.DJLD. 135 kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, 2 gruodžio, jiapras- 
toj svetainėj, 2 vai. po pietų.’ Visi 
nariai ateikit, nes bus balsavimas 
centro valdybos. Taipgi įn'a L kitų 
svarbių reikalų aptarti.

J. Kareckas.
-1 ’’ (284-285)

CLIFFSIDE,, J. K .
i L. D. S.’ A. 68-tą ’kuopa rengia 

draugišką' vakarienę nedėlioj, 2 d.; 
gruodžio, M. Mažeikos svetainėj, 185( 
Jėrsey Avė. * Svetaine- bus atdara 
6i Vai., vakarienė 8-tą vai. vakare.’ 
T.žanga $1.25 ypatai. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir smagiai laiką pra
leisti. Bus gera mužiką.

Rengėjos.
(284-285)

PAJIEŠKOJIMĄI
PAJIEŠKAU apsivedirnui vyro. Aš 

esu 34 metų, šviesiais plaukais, 
suvirs 4 pėdų didumo.-—Shebelsky, 
425 W. 26th St., rear house, top 
floor, New York, N. Y. (284-289)
PAJIEŠKAU Antano Burneskio ,ir 

Jono Annausko, Telšių apskričio. 
Meldžiu .atsišaukti arba kas žinote,

; pranešti.—A. Buneckis,
(284-285)

i PRANEŠIMAS
JUOZAS BERNOTAS yra miręs, 

į 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 
ir dukterį.

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

sūnų

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5 kambarių fomišius 

mhžai vartotas. Pardavimo prie
žastis—rengiamės j Lietuvą. Taipgi 
pasirandavoja fornišiupti kambariai. 
Kreipkitės po No'; 234 Grand St., ant 
antrų lubų, Brooklyn, N.Y.' (285-287)

PARSIDUODA ■ 2 Šeimynų mūrinis 
namas, yra visi įtaisymai. Del 

informacijų kreipkitės ypatiškai ar
ba laišku šiuo adresu: A. Lesniaus- 
kas, 2334 Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y.

(284-285)

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbias prakalbas rengia 

PriešfaŠistinis Susivienijimas nedė
lioj, 2 gruodžio, Slavokų svetainėj, 
510 Fairmount Ave. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Kalbės K. Petrikienė iš 
Brooklyn, N. Y. Kviečiame visus at
silankyti, nes šios prakalbos bus la
bai svarbios. Rengėjai.

(284-286)

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti Ai kitais, arba rainiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- ’ 
šit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

..s ’ JUNIPER 7646 , .
■j" RALPH KRUCH ’ 
FOTOGRAFAS 
’65-Ž3 GkANp Avenue

IMASPĖTH. N1. Y. ' ’ .

TeE, Triangle 1450'

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y. 

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

’ -Z*S

A Vwlk- ■ ■

koją laužti, ir 
skaudžiai laužė, 
jog bus jau Gan- 
bet kur tau ! čia 

vis moka išsisukt, 
suėjo į glėbius, 
Gansonas vikriai 

parsimetė Zbyšką,
ir pasigavo tarp kojų; pagrie
bęs Zbyškui kojas, Gansonas 
ėmė jam sėdinčiam jąsias 
laužti; kad Zbyško buvo dide
liame varge, tai buvo matyt 
iš jo “foniškų feisų,” kuriuos 
jis rodė, rūgščiai raukydama
sis

Ištrūkęs Zbyško pradėjo 
Gansonui ranką laužti; o Gan- 
sonas tik upt, pasipurtė, kad 
net Zbyško lėkdamas per visą 
platformą atsimušė į virves. 
Sugrįžęs Žbyško paėmė Gan- 
soną per pusę ir metė į grin
dis; pagavo jo ranką ir šura- 
kino galvą, bet ir tas niėko ne-| 
reiškė Gansonui. Tuom laiku 
suskambėjo varpelis; ir Gan
sonas tapo paskelbtas lygio
mis išėjęs su Zbyško.

Tą patį 1 vakąrą vokietys 
Hans Baūer nugalėjo garsiau
sią italų, drūtuolį Renatą Gar- 
dinį. Tai tgs pats Bauer, ku
rį JClęveląnde Kbmaras taip 
didvyriškai ^pergalėjo.

Kaimynas.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS' janitorius. Alga pu

se raudos už kambarius. Taipgi pa
sirandavoja 3 nedideli kambariai lie
tuvių apgyventoj vietoj. ' Randa 
$12.00. Kreipkitės po No. 101 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(285-287)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šaliniūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates A Ve. Stotis) 
' BRObkL^N,' N. ‘Y.

■■■H——........   ' > ..................  J ..

J.

t

PRANEŠIMA! IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

A.L.D.L.D. 20-tos kuopos metinis 
susirinkimas bus nedėlioj, 2 gruo
džio, Lietuvių svetainėj, 10-tą vai. 
ryte. Visi nariai ateikit, turime la
bai svarbių reikalų aptarti. Bus 
rinkimai centro valdybos, taipgi tu
rime išrinkti kuopos valdybą sekan
tiems metams. Gausit naują knygą. 
Tat' visi atsilankykit laiku.’

i Šekr. A. žolynas.
(285-286)

■ riewi IR 1 * wweHWWTWim ii II ■■ mu ihi m

Lietuvaiti
FOTOGRAFISTS

i ■*
Fotografuoju, Didinu Ir Numa.Ha-
\ voju Visokiom Spalvom

Paveikslas
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėiiomis nuo t:80 ryte iki
I po pietą

Margarieta Valinčiu*
/Room 12 Weitzeneorn Bld’g.

PUBLIC BQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

nut imii/n win n 1 wnmrranw nm m rrm.riiOTaiiaqmiick

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVE4

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

1 Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

\ ir numaliavoja 
į\ visokius paveik- 
I sius įvairiomis 
|| spalvomis. At 
'į naujina senus ii 
' krajavus ir su

daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai 
Šiuo adresu:

Telephone, Stagg 4409

atlieku
Kreipkitės

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

Darbą

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.J. LEVANDAUSKAS

GRABORIUS
TURIME 4 lotus 100x100 Lynden- 
hurst, L. I. PaMuosime arba mai
nysime ant automobiliaus.'—A. Les- 
niauskas, 2334 Bedford Ave., Brook
lyn, N. Y. . , (284-285)

• 107 UNION AVENUE
BROOKLYN,* N. Y.

Telephone, Stagg 0783

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

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 
Brooklyij, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

mAlonaejs pasimatymo
UŽEIGA

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa 
Sinties’ užeikite, o būsite maloniai priimt*

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

KUNDROTO TIKRI J LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas, iš mūši} gerai ^ino,(kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

Visokios, mūsą vientaučių vąrtdjamoą žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūšų’ .žmbnės taip pigiais naminiais vaistais gydo bevųik 

; kiekvieną’ įŽinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti,. pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žoljų, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Apynių t (l Į 5 
Aviečių uogų t 
Amžių sėklukių 

i Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinųiečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių daugybę kitokių

Kiekvienas, Žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojau^ kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

• • >'
Petras Kundrotą

v Ph. G. Vaistininkas
229 d ford Avenue, Brooklyn. N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
IPhoae, Greenpoint 1017, 2860-1114

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
JuodŠaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
^arušanijos ir

Lelijų šaknų
Rūtų ,
Rožių •
RemunJllų 
Seneso \>lokičiuJdų 
šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų* devynerių 
Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų* 
Trūkžolių
Valerijono Šaknų

A. 1 !




