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metų in ewx or ko vaistuos jk 500 čeve “ ku 
seimely didžiumų sudarys „

iš Sovietų Sąjungos ir kad

se išsireiškė linkui Sovietų,

iš švietimo komiteto rapor-

darbininkams Atvažiavo Laro Pusbrolis
a

KLAIPĖDA. — Nesenai
žiavo iš Paryžiaus caro Mi- pabėgo Šilutes-Naumiesčio 
kės pusbrolis didysis kuni- siaurojo geležinkelio stoties

Priešfašistinio Komit Prakalbų Maršrutas

jau-j-

Carbon, Pa., gruod. 5 d., 7 vai. vakare. . m

tijoj yra centras privatinio 
geležinkelio bendrovės ir 
ten jį gali greičiau sugauti.

NEW YORK.— Ketvirta
dienį laivu Leviathan atva-
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15 mėnesių laukdamas teis
mo. r" 
jo bausmės.
gi jsakė jam kaipo už nuo-

gaikštis Aleksandras. Jis 
duos Amerikos kapitalistam 
kontr-revoliucines prelekci-

sakyti: 
organizavo 
ją.”

sako, kad

būs
“Boersenzeitung” 
sische Zeitung,” 
apie vokiečių

viršininkas Forstreneris.
Kasoj trūksta 4,000 litų.

Paskutiniu laiku jis labai

Visa eilė chicagiečių tvirtino 
man, kad D r. Biežis paaukojo 
klerikalų statomai Chicagoj li
goninei net $500 ir tikisi te
nai gauti darbą. Vadinasi, 
žmogus pateko juodųjų kleri
kalų nelaisvėn.

našlei ir jo dukteriai po 1 
franką (4 centus).

Fašistai nepatenkinti to
kiu o teismo nuosprendžiu.

KRISLAI Pirmas Lietuvių Darbi*

ripniBaninrainiiWBiffl

Lietuviški Prajovai.
Nauji Daktarai Chica

goj.
Klerikalų Vežime.
Geros Pasekmės.
Ką Apie Tai manote?

Rašo A. B.

Vienas sandariečių šulas man 
užtikrino, kad “Sandaros” re
daktorius Pronckus i št ikrų jų 
mokinasi į kunigus. Jis lankąs 
grynai protestonišką mokyklą 
ir kopiąs visomis keturiomis į 
protestoniško kunigo stoną. Ka
talikų kunigai jam nepatinką, 
todėl jis būsiąs protestoniško 
dievo agentu.

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

No. 286 Telephone, Stagg 3878

Už Pasakymą “Lai Gyvuoja 
Komunizmas” Gavo Metus 

Kalėjimo
PARYŽIUS.— Francijos 

buržuazija taip įsiūtus ant 
komunistų, kad už men
kiausią prasižengimą grūda 
komunistus kalėjiman. 
Bjauriai pasielgė buržuazi
nis teismas Besancon mies-

Ponas A. A. Talys, buvęs 
“Sandaros” redaktorius ir di
delis rėksnys, pasitraukęs iš 
politikos “for good.” Dabar 
jis pardavinėja vaistus, žino
ma, jam tas amatas daug gi> .
riau ir tinka, žmogus be jo- i te su Komunistų Partijos 
kio politinio nugarkaulio, taip'veikliu nariu,.Lucien Carre, 
pat ne didelio “common sense.” Už tai, kad jis dalino lape-Už tai, kad jis dalino lape- 
Protingas žmogus nebūtų nūva- liūs tarp militarinių reker- 
žiavęs pas fašistus.

moks
lai kas 

Jam 
Rašinėja į “Laisvę” ir

Nežinia kas bus to-

Chicagoj dentisterijos 
lą užbaigė ir jau tūlas 
praktikuoja Dr. Bložis. 
sekasi.
“Vilnį”.
Jiau, bet iki šiol artimas darbi-•! 
ninkams.

East Chicagoje turi ofisą Dr. 
Jovaiša. Tai irgi dar jaunas 
profesionalas. Gabus savo ama
te. Nors laisvų pažiūrų, bet 
visuomenės gyvenime nedaly
vauja.

vų, teismas jį nuteisė aš- 
tuoniems mėnesiams į kalė
jimą.

Po nuteisimo pasmerkta
sis sušuko: “Lai gyvuoja 
komunizmas, šalin buržua
zija !”

Už tą pareiškimą teismas 
pasmerkė jį ant vienų me
tų į kalėjimą.

Didžiuma Bus Advokatų 
New Yorko Seimely

ALBANY, N. Y— 1929 
metų New Yorko valstijos

ta AA«q
Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! J ūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Amerikos Inspektorius Prisipažino, kad 
Jis Neapžiūrčjo Gerai Laivo Vestris

NEW YORK.— Ameri
kos valdžios inspektorius 
Edward Keane iš Prekybos 
Garlaivių Inspekcijos De
partments, prokur. Tuttle 
klausinėjamas prie komisio- 
nieriaus O’Neill trečiadienį 
prisipažino, kad jis neap
žiūrėjo laivo Vestris kaip 
reikia, o tačiaus savo ra
porte pažymėjo, kad apžiū
rėjo.

Jis prisipažino, kad ne
buvo nuleidęs laivo valtis, o 
savo raporte pažymėjo, kad 
buvo nuleidęs ir gerai ap
žiūrėjęs. Kaip žinoma, val
tys buvo blogai prirengtos;

Čeveryky Darbininkai 
Lynne Laimėjo Streiką

Už Nužudymą Fašistą Kon
sulo Nuteistas Dviems 

Metams Kalėjimo

laiyui skęstant nebuvo 
linįa kai ktlĮrių nuleisti 
blogo įtaisomo. Prie 
nękurios valtys buvo suge
dusios, kiąūros; daugely 
nebuvo kimų ir kitokių 
reikalingų įrankių.

Tačiaus Amerikos val
džios inspektorius surašo, 
kad “viskas gerai.”

Keane>sako, kad jis nega
lėjęs nuleisti valčių del tam 
tikrų kliūčių! Jis sako, kad 

j laivų pusėj buvo

ga- 
del 
to,

vienoj laivt
prieplaukos'tarnas, o kitoj 
pusėj laiveliai, ir del tos 
priežasties įjis nenuleido 
valčių, v

30 Sužeista Susikirtime
Komunisty su Fašistais

Am atsargiai lemi j u “Lais
vės” vajaus 
apielinkėje.
im. Wilkes-Batre ♦ ir Shenan
doah pasirodė puikiai. Tai pir
mas toks atsitikimas, kad 
Wilkes-Barrei tektų pirmoji do
vana. Ją gaus, jeigu d. Rei- 
kauskas paskutinėj valandoj 
neiškirs kokio nors šposo, 
draugė D. 2Tdaniutė, kuri jau 
turi virš šimtą skaitytojų. Taip 
pat pastebėjau, kad Wil kės - 
Barres A. Kaspariutė irgi turi 
10 naujų skaitytojų. Tik įsi
vaizdinkime, kas dėtųsi, jeigu 
mes kiekvienoj didesnėj koloni
joj turėtume nors po vieną to
kią draugę, l^aip Zdaniutė ir 
Kaspariutė.

advokatai, pasak paskelbtų 
statistikų.

Dvidešimts keturi advo
katai bus senate ir šešias
dešimts vienas atstovų bu
te.

pasekmes mainų I Senate yra trys farme- 
Jos mane džiugi-Iriai, du pirkliai, vienas lici- 

tatorius, trys kontraktoriai, 
vienas daktaras, vienas ar
chitektas ir keli kitokie biz
nieriai bei kapitalistai. , 

Dvidešimts farmerhi yra 
atstovų bute.

LYNN, Mass. — čia su
virs savaitė atgal sustrei- 

į darbi
ninkų prieš algų nukapoji- 
mą nuo 9 iki 20 nuošimčių.

Massachusetts Valstijos 
Arbitracijos Taryba išnešė 
nuosprendį, kad algos būtų 
nukapotos.

Bet darbininkai paskelb
dami’streiką privertė darb
davius .ir Arbjtracijos Ta* 
rybą pakeisti tą nuospren
dį. Darbdaviai pagalios su
tiko leisti i__ ________
dirbti senomis sąlygomis; 
sutiko išsižadėti algų, nuka- 
pojimą. Darbininkai dabar 
grįžta į darbą.

BOCHUMj Vokietija. — 
Antradienio vakarą čia įvy

PARYŽIUS.— Trečiadie
nį atsibuvo teismas anti-fa- 
šisto Serge Di Modugno, 
kuris metai laiko atgal nuė
jęs į Italijos fašistų konsu
latą ir su^iginčinęs del pas- 
porto nušovė vice konsulą 
grafą Carlo Nardini.

Kadangi Franęįja neper
geriausiuose santikjuose su 
Italija, tai teismas nuteisė 
Di Modugno tik dviems me
tams į kalėjimą.

Di . Modugno pareiškė, 
kad jis nušovė Nardini del 
to,kad pastarasis atsisakė 
išduoti pasportą jo žmonai, 
kuri buvo Italijoj ir negalė
jo gauti leidimo apleisti ša
lį. J6 advokatas nurodinė
jo, kad tai yra politinė by
la; nurodė, kaip Modugno 
buvo fašistų persekiojamas.

Teisėjas Maitre Torres 
leido teisme kalbėti apie fa
šistus, I 
Mussolinio

A. D. FEDERACIJOS REAKCINIAI S
VADAI PARODE SAVO ŽIOPLUMĄ

Išreiškė Pagerbimą Profesoriui Dewey, o Vėliau, Apkalbėję, 
Kad Jis Prielankiai Išsireiškė apie Sovietus, Pasmerkė 

Jį; Greeno Mašina Vėl Išrinkta ; '

NEW ORLEANS.— A- 
merikos Darbo Federacijos 
reakciniai vadai bjauriau 
nusistatę prieš Sovietų Są
jungą ! ir jai pritariančius 
žfriones, negu kai kurie ka
pitalistai.

Federacijos apšvietos ko
mitetas, išduodamas antra
dienį savo raportą, išgyrė 
ir išreiškė pagarbą profeso
riui John Dewey iš Colum
bia Universiteto. Savo ra
porte komitetas pažymėjo, 
kad profesorius Dewey _
“yra iš visų pusių priyažįs- įįipo komunistinę. 

i tarnas, kaipo žymus švieti- užgirtas tas reakcinis žing- 
o t i 4- r\4- r* n A nui Ir • •mo autoritetas Amerikoj."

Bet ant rytojaus, kuo-

I 7*'

sančios prie Amerikos Dar
bo Federacijos, ir kad jis 
buvo vice-prezidentu Moky
tojų Unijos New Yorke. ;
Užgyrė Tarybos Nusistaty

mą Prieš Brookwood 
Kolegiją

• William D. Mahon, p rėži-; 
dentas Amalgamated Asso- | 
ciation of Street and Eleo x 
trie Railway Unijos, atnąų^ 
jino savo įnešimą, kad būtų^^ 
užgirtas pildančiosios tary-* 
bos uždraudimas unijoms 
remti Brookwood Kolegiją, 

Tapo

snis.
I Konvencija išrinko virsi-

S minėti met tu]i reakciiiiai delega- ninkais tuos pačius reakci- 
--------------  -------4°, ,Apie tai pastebėjo, kad profeso-; onierius su Greenu ir Wollu 
ko didelis susikirtimas tarp mussoiuu leiao tiK tieK pa-| rius Dewey nesenai sugrįžo priešaky.

. sakyti: Žmogus, kuris su- Sovietu Saiuntros ir kad William J Rnonev • Trimkomunistų ir - fašistų. ’ Tris
dešimts asnįenų sužeista. 
Fašistai buvfc užpuolę ko
munistų susiijinkimą užpro- 
testavimui prieš socialde
mokratų ginklavimosi poli
tiką. Darbininkai nugalėjo

Fašistų Parti- jįs prielankiai savo raštuo-
KJVz a A > X1XUX v v xvv

Di Modugno jau atsėdėjo konvencija nutarė išbraukti
l -v* Arti 1•» Inu -w\ e v # * ** #

m - . . .. . . ’ is švietimo komiteto rapor-
Tas_ pnskaityta prie jam išreikštą pagarbą. 
—. Teismas taip- Reakcionieriai * ‘ ~

William J. Rooney- nito 
Sheet Metal Workers Uni- 
.į^s ir William P. Clark nuo 
Stiklo Darbininkų Unijos 
išrinkti delegatais į Angli
jos Darbo Unijų Kongresą.

Nutarta sekančią konven-
WtatL-- įtaria Sovi«t^, ciją laikyti Toronto, Kaną.

Chicagoje ir jos priemies
čiuose randasi visa eilė jaunuo
lių, kurie pereitą vasarą lankė 
Jaunųjų Darbininkų (Komuni
stų) Lygos mokylą. Jie bei jos 
gali puikiai kalbėti susirinki
muose. Kituose miestuose mes 
tokių prasilavinusių •' jaunuolių 
neturime.

Ką draugai manote apie se
kamą “skymą”: Nupirkome
seną “forduką” ir tegul
du ar trys jaunuoliai apvažiuo
ja mūsų kolonijas su maršrutu. 
SuŠauktumėm specialius 
nuolių susirinkimus, kuriuose 
chicagiečiai jaunuoliai kalbėtų. 
Gal pavyktų tulus jaunuolius 
įtraukti į darbininkų judėjimą. 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija galėtų 
lengVai padengti tokio maršru
to išlaidas. i i

Kas nors reikia veikti tojė 
srityje. Jau senai kalbama 
apie jaunuomenės organizavi
mą, bet vis neprisirengiame 
prie konkrečių žingsnių. Tau
pydami centus, nustojame dva
siniai.

San Juan, Porto Rico. — 
Aprokuojama, kad viesulą, 
kuri siautė Porto Ricoj rug
sėjo mėnesį,, nuostolių pa
darė už $85,300,000.

Chatham, Mass. — šioj 
apielinkėj šiomis dienomis 
prisnigta 6 coliai sniego.

DRAUGAI!
Visų dalyvaujančių “Lais

vės” vajuje prašome prisiųs
ti paveikslus.

Vajus baigsis nedėlioję, 2 
d. gruodžio. Užsibaigus va
jui, mes norime parodyti dien
raščio skaitytojams paveiks
lus visu draugų ir draugių,' 
kurie darbavosi platiriimu 
“Laisves.”

Tud pat kartu prašome dar 
prisispaudusiai padirbėti rin
kimu naujų prenumeratų pėt- 
nyčioje, subatoje ir nedėlioję. 
Panedėlyje ir naujiem skaity
tojam “L.” prenumerata $6.00 
metams.

“Laisvės” Administracija.

Nuteisė ant Viso Amžiaus 
Kalėjiman už Būtlegerystę
FLINT, Mich. — Trečia

dienį apskrities teisėjas
Fred. W. Brennan nuteisė 
Channie Tripp, 37 s metų 
amžiaus, ant viso amžiaus 
į kalėjimą už ketvirtą pra
sižengimą prieš Michigan 
valstijos blaivybės įstaty
mą.

Sakoma, kad Tripp yra 
pirmas butlegeris, kuris li
ko nuteistas ant viso am
žiaus į kalėjimą sulig kri
minalinio įstatymo. Sulig 
to įstatymo, asmuo, prasi
kaltęs tris kartus, už ket
virtą prasikaltimą gali būt 
nuteistas ant viso amžiaus.

Peoria, IH.—/ Netoli nuo 
čia ant Sarita Fe gelžkelio 
traukinys užmušė tris mo
teris. Jos važiavo automo
biliu skersai gelžkelio.

Sovietų Sąjungoj Algos 
Padidėjo ant 11 Nuoš.
MASKVA. - Sovietų, Jis*apsivedė su caro __

spauda paduoda > įdomių kės vyriausia seseria. Tai- 
faktų apie darbo našumą ir| - - - - - .
apie algų pakilimą Sovietų 
Sąjungoj. , . '

Vidutinis darbininkų pro- 
duktyviškumas laike ekono
minių metų 1927-28 padidė
jo ąnt 15 nuošimčių palygi^ 
nūs su pirmesniais metais.

Mėnesinėj algos pramo
nės darbininkų 1927-28 pa
kilo, vidutiniai, ant 11 nuo
šimčių,- palyginus su perei
tais metais.

Kuomet buržuazinėse ša
lyse darbininkų algos nuka- 
pojamos, Sovietų Sąjungoj

v

Vokietijos Spauda /Stoja
Už Prekybą su Sovietais

BERLYNAS.— Du stam- 
Berlyno laikraščiai, 

ir “Vos- 
rašydami 
prekybos 

delegaciją, kuri išvyko į 
Sovietų Sąjungą, pažymėjo, 
kad Amerikos ir Vokietijos 
biznieriai turi “bendrai už
griebti Rusijos marketą.”

Boersenzeitung” pareiškė, 
kad Vokietija ne tik turi at
sargiai temyti Rusijos-A- 
merikos prekybos santykių 
vystymąsi, beį; taipgi turi 
žiūrėti galimybės Vokietijai 
veikti ranka rankon su A- 
merika Rusijos marke te. 

------------

jas apie Sovietų Sąjungą, girtavęs. Manoma, kad jis 
i Jis apsivedė su caro Mi- pabėgo Latvijon, nes Vokie- 
11 __ • __ • _____ _ • _ m__  __ ____ _ _ —i.*_ ž —

gi jis carui buvo ir švoge- 
ris. ' .■ ?

______________ ___ .. „ > J

tai nereikia j(o gerbti. ŽL do j. 
noma, jeigu Dewey būtų 
pasmerkęs Sovietų Sąjun
gą, tuomet tie geltonieji 
unijų, vadai būtų jį išgarbi
nę. Bet jie parodė savo di
delį žioplumą: Vieną dieną 
išgarbino žmogų, o ant ry
tojaus pasmerkė.

Profesorių apkaltino prie
lankume Sovietams fašisti
nis Federacijos vice-prezi- 
dentas Matthew Woll ir ki-1 Qabral, pikietuotojų vadą 
V u r?| laike New Bedfordo teksti-
John .H. Walter, Federaci- liečiu streiko, ant šešių mė- 
jos apsvietos komiteto^ pir- nesįų į kalėjimą. Jis buvo 
mininkas, davė įnešimą, j kaltinamas - užpuolime ant

Pasmerkė New Bedfor- 
do Streikierį ant Šešiy

Menesių
NEW BEDFORD, Mass. 

—Trečiadienį čia džiūrė, 
susidedanti didžiumoj iš 
biznierių, pasmerkė Joseph

mininkas, davė ; 
kad pagerbimas profeso
riaus Dewey būtų išbrauk
tas iš raporto.

Victor Olander nuo Na- 
cionalės Jurininkų Unijos 
sakė, kad profesorius De
wey yra didelis mokslinin-

a z
Kalbėtojas R. Mizara /

Amerikos Lietuvių PrieŠ-Fašistinis Komitetas1 ruošia pla
tų prakalbų marš.rutą išjudinimui lietuvių darbininkų masių 
prieš fašizmą, kuris jau du metai, kai smaugia Lietuvos darbo kas ir kad jo pažiūros į 

suaugusių švietimą, kaip 
kad pažymi komitetas, tu
rėtų pasilikti rekorde. Bet 
ir tas reakcionierius sakė, 
jog yra “nelaimė,” kad pro
fesorius Dewey “pasidavė 
komunistinei propagandai,” 
bet jis jaučiasi, kad jeigu 
profesorius “padarė klai
dą,” tai dar nereiškia, kad 
'ir Federacija turi “tą patį 
padaryti.”

Ponas Olander prašė, 
kad pažymėjimas apie 
Dewey nebūtų išbrauktas iš 
rekordo. P. Walker' atsakė, 
kad jis nenori nieko turėti 
rekorduose, kas bile kokiuo 
būdu galėtų paakstinti ko
munistus.

91 balsas^ buvo paduotas 
už išbraukimą, 33 prieš iš
braukimą.

Švietimo komitetas savo 
raporte ’ taipgi pažymėjo, 
kad profesorius Dewey bu
vo narys Amerikos Moky
tojų Federacijos, priklau-

žmones. Sekančios kolonijos ruošia mūs kalbėtojui, d. R. Mi- 
zarai, prakalbas sekamomis dienomis:

Brooklyn, N. Y., lapkričio 80 d. (čia apart Mizaros kalbės 
d.d. Prūseika ir A. Bimba).

' ' Frackyille, Pa., gruodžio 3 d., 7 vai. vakare, Kerelevičiaus 
svetainėje. .v \

■ Minersville, i Pa., gruodžio 4 d., 7 vai. vakare.
Port; Carbon, Pa., gruod. 5 d., 7 vai. vakare. .
Kulpmont, Pa.> gruod. 6 d., 7 vai. vakare, Lincoln Hali.
Shenandoah, Pa., gruod. 7 d., 7 v. vak., Eagles svetainėj.
Girardville, Pa., gruod. 8 d., 7 vai. vak,, Levulio svetainėj. 

’ Mahanoy City, Pa., gruod. 9, 2 v. p. p., Norkevičiaus svet.
Pittsburgh, Pa., gruodžio 11 d., Soho daly.
Pittsburgh, Pa., gruod, 12 d., North Side daly.,

‘ Kensington, Pa., gruodžio 13 d.
McKees Rocks, Pat, gruodžio 14 d.
Youngstown, Ohio, gruodžio, 15 d.
Akron, Ohio, gruodžio 16 d.
Cleveland, Ohio, gruodžio 17 d.
Iš Clevelando kalbėtojas važiuos į Chicagą, kur jam rengia 

prakalbas vietinės priešfašistinės organizacijos. Tas bus pa
skelbta vėliau.

Drg. Mizara kalbės apie Lietuvą ir lietuvius, gyvenančius 
plačiam pasauly, Pietų Amerikoj, Kanadoj, o taipgi ir Jungti
nių Valstijų darbininkų reikalus. Rengėjai prašomi gerai iš
garsinti, kad prakalbos būtų pasekmingos.

i ( J. ALEKšIS,
Prieš-Fašistinio Kom. Sekret.

streiklaužio.
Dešimts liudininkų paliu

dijo, kad Cabral nebuvo tuo 
laiku tariamoj mušimo vie
toj, bet džiūrė ignoravo ta
tai ir išnešė nuosprendį, 
kad s.treikieris kaltas.

Penkiolika iš buvusių 
streikierių, kurie buvo, tar
domi prie teisėjo Williams, 
trečiadienį tapo paliuosuoti 
po $500 kaucijos kiekvie
nas. Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo Naujosios 
Anglijos skyrius pasirūpi
no užstatyti už juos kauci
ją- ..

Griūva Popiežiaus
Namas 'Įį

ROMA.— Toj daly Vati
kano namo, kur popiežiai 
per suvirs 30 metų nuo 
Sikstus V turėjo privati
nius ir oficialius depart- 
mentus, sugriuvo dviejų že
mutinio augšto kambarių 
grindys. Bijoma, kad visa 
dalis namo nesugriūtų.

Vatikano inžinieriai ^ap
žiūrėję surado, kad^ūamas 
buvo ant greitųjų pastaty
tas; dabar jau nusenęs ir 
pradėjo griūti.

Visi ir Visos Šį Vakarą Būkite Prakalbose, Millers Grand Assembly, Brooklyne. Kalbės Bimba, Prūseika ir Mizara. Dainuos Aido ir Lyros Chorai

t
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ATEIVIAI ESA KALTI
Dar labiau suvaržyt atei

vių įkeliavimą į Jungtines 
Valstijas pareikalavo vadai 
ir vadukai Amerikos Darbo 
Federacijos, savo suvažia
vime New Orleanse; jie pa
brėžė, kad dabartinius kie
tus ateivybės įstatymus'val
džia turi vis griežčiau vyk
dyt.
.. Parb° Federacijos pone-! Kam ir Kaip Reakciniai 

Vadai Tarnauja
Tie vadai stoja su Amerikos 

Į imperialistais už kolonijų, už 
svetimų tautų vergimą ir už 
neapribotą jų vergų iįšnaudoji-

siškai nenorėjo prisiimt į 
savo Darbo Federaciją. 
Federacija tai jiems buvo ir 
tebėra brangiau apmokamų 
“džiabų” trustas, kur vieta, 
anot jų, turėtų būt tiktai 
lavintiems darbininkams, a- 
matninkams, o vyriausia 
amerikoniškai darbininkijos 
Smetonai.

liai neišsiteko net tais ke
liais tūkstančiais Kanados 
darbininkų, kurie iš Wind- ' 
soro kasdien važinėja dar-; 
ban per sieną, į Detroito 
automobilių fabrikus. mą. ig tokio išnaudojimo pasi-

Bet Federacijos lyderiai daro nepaprastų pelnų (virš- 
nieko nesako prieš laisvą, Ipelnių) šios šalies biznio ^ tū- 
nevaržom^. Amerikon įva- zams;,0 imperialistiniai iš tų 
žiavimą visokių caristų, po- Viršpelnių ^grobikai numeta lyč- 
niškos veislės reakcionierių G- 
ir visokių aristokratiškų 

’ padaužų. Jie susirūpinę 
vien tuom, kad neprivažiuo- 
tų perdaug darbininkų, 
ypač iš Europos. Ir pasi
klausykite, kaip - jie aiškina 
savo nusistatymą prieš atei-

Inmis; sako, kad ateiviai dar
bo žmonės atiminėją uždar
bius amerikiečiams darbi
ninkams ir tuomi puldą jų 
gerovę; todėl, tos gerovės 
pakėlimui, reikią drūčiai^ 
priverti ateivybės duris.
Kaip Ištikro Jiems Rūpi 

Darbininkų Gerove \;

ną kąsnį nuo stalo savo leka- 
, . Federacijos bosams,

Greenams, Wollams, Lewisams 
ir kitiems; tenka trupinių ir 
po tų vadų komanda einan
tiems amatninkams, tai darbi
ninkiškai Smetonai, kuri pri
klauso prie Darbo Federacijos. 
Bet tuo pačiu tikslu juk Fede
racijos bosai murdo paprastus 
darbininkus, laužo jų streikus, 
padeda numušinėt uždarbius,— 
kad, iki gyvo kaulo lupdami 
plačiąsias darbininktj minias, 
kapitalistai galėtų šmėruot to- 

1 kius vadus ir viršutinį darbi
ninkijos slųogsnį abelnai.

Amerikoj tėra tiktai kokia 
aštunta .dalis darbininkų, susi
organizavus jų i į mnijas; ir tos• 1 11—1 • i * . M* fe**#11"** V UOf -UlllJCIO , XX LVO

e Šitaip kalbėdami, auksuo^j mažinės daliės, organizuotų,
tiniai Federacijos 
dviveidžiauja. Nes jie pirš
tu prikišamai ir pakartotinai 
įrodė, jog del darbininkų 
gerovės jiems 
skauda.

Federacijos
Greeno oficieriai:
Binnsai ir kiti, išvien su 
Socialistų Partija, sulaužė 
streiką New Bedfordo au- 
dejų, kurie išėjo kovon 
pneš naują uždarbio numu- 
šimą; Federacijos vadai veį- 
kė sykiu su socialistais Sig- 
ihanais ir Hillnjanais dra
bužių siuvimo pramonėje 

, prieš darbininkus, ir padė
jo samdytojams įvedinėti 
darbą nuo štukų ir kitaip 
bloginti darbininkų sąlygas. 
Vienas iš stambiausių Fe- 
deracijos-šulų, Lewis, buvu
sios Jungtinės Mainierių U- 
nijos 'prezidentas, naudojo
si kapitalistiniais teismais, 
policija ir galvažudingais 
mušeikomis, kad tik pakrik- 
dyt pastarąjį minkštosios 
anglies kasėjų streiką.

Ar dar, todėl, neaišku, 
jog gerovė Amerikos darbo 
minių—nei šilta nei šalta 
tiems vadams, kurie dabar, 
vardan tos gerovės, šaukia, 
kad vyriausybė dar stan
giau suvaržytų darbininkų 
ateivybę iš užsienių?

Kodėl Tie Vadai Bijosi 
Ateivių Darbininkų

Federacijos vadai bijo pla
tesnės ateivybės iš užsienių, 
suprasdami, jog su tais 

j ateiviais gali atkeliaut dau- 
L giau revoliucinių proletarų 
| į Ameriką.
| Greenas ir kiti Darbo Fe- 
| deracijos lyderiai patyrė, 
L kad ateiviai darbininkai ikj! 
[ šiol nesiduodavo save taip 
I mulkint, kaip “tikrieji”, iš 
| mažens labiau sudurninti, 

amerikonai; į ateivius rank-
■ petnjus jie žiūrėdavo ir te- 
B ©eŽiūri, lyg į karčiuosius 
k pipirus; ateivių paprastų
■ darbininkų tie poneliai vi- ;

vadai lavintų
£

£

r

p

galvos ne-

prezidento
Batty,

JUOKAI NE JUOKAI
Kam Vaistai Reikalingi

Dvi namų darbininkės susėdo 
.s pečiu prie blekinio staluko

ir geriau apmokamų 
užtenka lyderiarąs. A-

Darbo Federacijos, 
vadai galėtų guberna- 
gyventi.

unijistų 
merikos 
kad jos 
toniškai

Paprastų ir vidutinių darbi
ninkų minias jie organizuot 
nenori, kaip kad to nenori nei 
kapitalistai. Jeigu būtų nau
jai suorganizuota milionai ši
tokių darbininkų, Greenai, Wol- 
lai ir Lewisai, jaučiasi, negalė
tų jų suvaldyti; išsivystytų 
platesnės ir griežtesnės kovos 
prieš išnaudotojus.

Taigi dabartiniai Darbo Fe
deracijos vadai įlėra darbinin
kų judėjimo pirmyn varytojai, 
o klampytojai ir atgal stūmė
jai.

Kadangi dabartiniai ateįvy- 
bės Įstatymai atatinka šios ša
lies fabrikantų reikalams, tai 
tuos įstatymus griežtai vykdyt 
reikalauja ir Darbo Federacijos 
vadai. Bet jeigu Amerikoj, 
leisime, dikčiai pakiltų darby; 
metė pramonėje ir prireiktų 
daugiau darbininkų, tai, sulig 
tų ateivybės įstatymų vieno 
punkto,- fabrikantai, pasitarę 
su šalies prezidentu, galėtų 
darbams prisigabent kiek tik 
jiem reikia darbininkų ir iš įųr 
tik nori. O prie^ šitą įstaty
mų punktą Federacijos prąva- 
dyriai nei necypteli; nors sulig 
to punkto, darbdaviai gali kiek 
patinka prisigabent štreiklaužių

i kitų šalių.

Lietuviški Atžagareiviai 
Stoja Su Lietuvių Atei-

; vių Priešais
Visose kairiųjų darbininkų 

kovose eina išvien
Federacijos lyderiais 
žagareiviška lietuvių 
socialistų, tautininkų 
kalų, nors tie vadai, 
tėme, dantimis griežia 
ateivius, tąlgi ir prieš lietuvius. 
Tuo būdu, liet, atžagareivija 
stdja sykiu ir su lietuvių tau
tystės priešais šioje šalyje, 
nors ir skalambijasi esą di
džiausi savo tautos patriotai. .

Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija reikalauja 
panaikint visus ateivybę var
žančius įstatymus; organizuot

iš

su Darbo 
visa at
spaudu: 
ir kleri- 

kaip ma- 
prieš

šiuo laiku buvo 340,000 be
darbių, o šiemet ta armija 
padidėjo iki 671,000. Tik 
paskutinėmis dviemis savai
tėmis 78,000 darbininkų bu
vo išmesta iš darbo.

Buržuazinė socialistinė 
valdžia žiūri per pirštus į 
pramonės savininkus, kurie 
uždarinėja dirbtuves. So
cialistai, kurie žada darbi
ninkams socializmą, kaip 
tiktai pateksią valdžion, da
bar bedarbiams špygą rodo 
kišeniuje. Kaip greitai jie 
atsistojo buržuazinės val
džios priešakiu, taip greitai 
užmiršo savo socializmą. 
Ponios Vileišienės 
Bepartyviškos Plunksnos

Kaip sau norite, bet pc 
niai Vileišienei baisiai nebe
siseka lošti veidmainingą 
bepartyviškumo rolę. Jos 
tas bepartyviškas plunks
nas sulekia ir nupešioja jos 
draugai klerikalai, kuriems 
jinai atsidavusiai dirba. Dar 
taip nesenai jinai bažijosi, 
kad ji dirbanti visoms par
tijoms lygiai, bet štai Bos
tono špitolninkų “Darbi
ninkas” (lapkriičio- 23 d.) 
viešai paskelbia, kad ponia 
Vileišienė yra klerikalų glo
boje. Bardamasis ant tų, 
kurie abejoja apie garbin
gumą Vileišienės misijos, 
“D.” nervuotai klausia: 

mokėjimas aliantams skolų “Nepatinka aktas, kad Vii- 
puikų niaus našlaičius'globoja kar 
dirbi- talikai? Kad p.- Vileišienė 

yra katalikė? \ Bet kur jū
sų prieglaudos;?”; ’ :

Vadinasi, tie \ \ Vilniaus 
“našlaičiai” yra niekas ki
tas, kaip tik ^Ipįaųs kuĮu- 
gai ir davatkoj? Jiems au
kas Vileišienė!‘II: renka.

T"-”

Pavyzdys Amerikoniškos 
“Lygybes”

Šiomis dienomis užvertė 
kojas Thomas Fortune 
Ryan. Tai buvo vienas iš 
turtingiausių žmonių pasau
lyje. Jis paliko savasties 
už $500,000,000!

Ryan buvo vienas iš Wall 
Stryto finansinių karalių. 
Turėjo milionus įvedęs į 
New ’ Yorko transportacijos 
sistemą ir į Afrikos deiman
to kasyklas. Buvo mirtinas 
priešas darbo žmonių. Pas
kutiniais rinkimais, palaikė 
Smitho kandidatūrą. Daug 
milionų buvo sušėręs katali
kų bažnyčiai. Kaip žvėriš
kai Ryan išnaudojo darbi
ninkus, taip nešykščiai au
kojo dolerius katalikų baž
nyčiai. Už tai Ryanui mi
rus, katalikų bažnyčios ku
nigai labai gailiai apsiverkė 
ir užtikrino mums, kąd jis 
tikrai pateks dangaus kara
lystėn. . , .

Ryan susikrovė turtus iš 
varguolių prakaito ir krau
jo. Jis prarijo daug var
guolių gyvybių ir sulakė 
daug jų kraujo.

Bedarbė Vokietijoj
Ir Vokietijoj prasideda 

ekonominis krizis. Iki šio
lei Vokietijos buržuazija 
vertėsi gana lengvai, nes

produktais sudarė 
marketą Vokietijos 
niams. Bet dabar tas mar
ke tas pradeda užsidaryti. 
Aušta Vokietijoj pramoni
nė suirutė, kaip ir kitose 
kapitalistinėse valstybėse. 
Apsireiškia viršperdirbis. 
Dirbtuvės užsidaro. Pernai

.  - ■ — ■ -- -  ■ - - - - i j ■■ - i j i., —   _    
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Nederlius ir Miesto Darbininkai

trumpina 
dienų iki 
tuo kartu 
uždarbiai.

Šių metų nederlius Lietuvoje 
jau visu savo sunkumu užgulė 
miesto darbininkus. Kainos 
duonai ir kitiems produktams 
vis kyla ir kyla. O čia dar 
įmoninkai mažina darbus. Vie
niems darbininkams 
darbo savaitę nuo 6 
5—4—3 dienų ir su 
mažėja darbininkų
Kitus darbininkus ir visai at
stato nuo. darbo. Didėja nedar
bas. Auga dirbančių darbinin
kų vargas. Žiemai atėjus, dar 
labiau pasunkės miesto darbi
ninkų padėtis. x

Todėl komunistų pareiga jau 
šiandien, ruoštis prie aštresnės 
kovos žiemos metu. Smarkiau 
reikia rūpintis legalių profsą
jungų kūrimu. Daugiai? reikia 
darbuotis nelegalių, slaptų prof
sąjungų kųrimu ir naujų narių 
į jas traukimu. Visuose mies*-| 
tuose reikia šaukt viešus ir 
slaptus darbininkų ‘pasitarimus, 
kad juose svarstyt vis 'sunkė
jančią darbininkų padėtį' ig 
tuos būdus, kaip kovot del još 
pagerinimo. Energingiau vei
kią prganįzuot bedarbius, kurt 
bedarbių komitetus. Tų bedar-' 
biri komitetą kūrimui daug ga-| 
lettp padėt viešos ir slaptos! 
profsąjungos. Reikia šaukt be
darbių susirinkimus ir mitin
gus jų organizavimui ir trau
kimui į kovą.

Visuose tuose pasitarimuose 
ir mitinguose reikia nustatyt ir 
kovos reikalavimus. Prie pa
matinių reikalavimų turi pri
klausyt: 1) užmokesnio už 
darbą padidinimas ir viršlaikių 
panaikinimas. 2) kova prieš , 
kainų kėlimą duonai ir visiems 
i’eikalingiausiems plačioms ma-

sems produktams, 3) darbo ir 
duonos^bedarbiams, 4) apdrau
dimas bedarbių valstybės ir 
savivaldybių lėšomis, 5) pa- 
liuosavimas bedarbių nuo mo
kesčio už butą ir uždraudimas 
mest juos iš butų.

Tą visą kovą rišt su kova 
prieš fašistų diktatūrą ir del 
sovietij valdžios. Mūsų parti
jos pareiga vadovaut iąi kovai 
ir traukt į ją plačiausias dar
bininkų mases.

Tačiaus/ to dar ^ištenka. 
Miesto darbininkai, kaip labiau 
susipratę, privalo mokint žemės 
ūkio darbininkus ir kaimo var
guomenę kovos, padėt jiems or
ganizuotis, privalo kiek galima 
vadovaut žemės ūkio darbinin
kų ir kaimo varguomenės kovai 
ir jungt pastarųjų kovą su 
miesto darbininkų kova. Tarįb 
tikslui šaukt bendrus mitingus 
ir organizuot bendras demon
stracijas. O to viso darbo pa
lengvinimui šaukt bendrus mie
sto darbininkų, žemeš ūkio dar
bininkų ir kaimo varguomenės 
pasitarimus, m ;

Aplamai daugiau 
daugiau energijos.

veikimo

'‘Balsas.

Nuskendo! Garlaivis “Rūta”
Kapitonas Išplaukė Kiw- 
tau, Mašinistas Prigėrė

Nesenai nuskendo garlai
vis “Lietuva”. \ Dabar gau
ta žinią, kad Nemune ties 
Klaipėdos kraštu, netoli 
Tilžės nuskendo garlaivis 
“Rūtą” su prękėmis už 30,- 
000 litų. Kapitonas išplau-

visus neorganizuotusv‘darbinin
kus lygiai, nežiūrint, kokiai tau
tai jie priklausytų; ir skelbia 
visų tAutų darbininkų sutartiną 
kovą už buities pagerinimą, ei
nant tuo pačiu laiku ir linkui, 
visiško sudaužymo kapitalisti
nių retežių.

prigęrės. Garlaivio'dugne 
nematyt.. . . _

Nuškėndo -tpjavik'dąpias
HMnetikėtai į "ką1 nors .vprąsįduį
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ba rudenį. Karštligę gali
ma gauti vienu tik būdu — 
nurijant, valgiu ar gėrimu, 
mikroskopines daleles išma
tų to, kuris4 yra turėjęs tą 
ligą, arba nuo to, kuris yra 
nešiotojas, arba toks žmo
gus, kurio-viduriuose karšt
ligės perai auga ir daugina
si, nors jis pats tuom. sykiu 
neserga.

Pradėjus karštligei siaus- 
tiį tuojaus galima surasti 
jos pradžią. Nors kartais 
ima laiko, nes reikalauja la
bai saugaus tyrinėjimo, ir 
kol surandama karštligės 
nešiotojas, daug žmonių nu
kenčia nito tos ligos. Todėl 
svarbu visiems žinoti, kaip 
apsisaugoti save ir savo šei
myną.

Kaip sakyta, perai paei
nanti iš kito žmogaus vidu
rių dažniausia būna prie
žastimi tos ligos, jei tie pe
rai suteršia maistą ir gėri
mą. Karštligės perus, vie
nok, gali užmušti šiluma, ir 
jei gyveni apielinkėj, kur ji 
siaučia, gerk tik virintą 
vandenį, šutintą pieną ir 
kitus gėrimus, kurie yra iš
virti. Taip pat nevalgyk 
nevirtų valgių, vengk ža
lios žuvies, kaip oysterių ir 
kitų.

Karštligės galima išveng
ti įsičiepijant—bet ne taip, 
kaip čiepijama raupams. 
Karštligės čiepijimas susi
deda iš įleidimo vaistų po 
oda su tam tikra adata, ir 
tie vaistai susideda iš negy
vų karštligės perų. Tuos 
vaistus įleidžiama -sykį į 
savaitę; per tris savaites. 
Toks čiepijimas neskauda ir 
pasekmei;: jei yra kokios, 
yra meiikos ir_ tęsiasi tik 
porą valandų. F. L. I. S.

pietauti. #
Katriutė valgo, o Onutė sėdi 

galvą rankom parėmusi.
Katriutė. — Valgyk, Onyte, 

tu šiandien nė pusryčių Neval
giusi.

Onytė.— Apie pusryčius tu

Pasekmingas Parengimas

Lapkričio 17 d. A. L. D. L. 
D. 178 kuopa turėjo surengus 
koncertą ir šokius. žmonių 
prisiriiiko nemažai, tai kuopai 
liko pelno virš $35. Tas labai 
pagirtinas darbas. Tai, tur, kalbi, juk aš nė vakarienes va- 
būt, pirmas tokis parengimas. kar vakare nevalgiau, nes ina- 
buvo mūsų miestelyje ir kaip!no ir ponios armyderis įvyko 
kam gal buvo net nežinoma,. trečią valandą po piėtų, kuo
kas tai yra koncertas. Gal!met aš buvau toilete ir negalS- 
dabar bus kitokios nuomonės jau atsakyt skambinantį telfc£ 
ir tie, kurie buvo atėję prie foną. , ;
svetainės, bet bijojo eiti į sve
tainę ir grįžo namo. 
Tai tik jiems žinoma.

Daugiausiai mus 
draugai hudsoniečiai ; 
vo atsilankę gana skaitlingai; 
kai kuri,e buvo programos pil- 
dytojai, ibet ir jie tikietus pir
ko. Taipgi Hudsono Aido 
Chorui ačiū, kad atsilankė pas 
mus ir parėmė mūsų kuopą.

Dabar apie pačią programą. 
Pirmiausiai sudainavo Aido 
Choras -iš Hudsono porą dainų, 
kurios išėjo puikiai, žinomą, 
Aido Chorui trūksta vyriškų 
balsų. Viena mergina pa
skambino ant piano (vardą 
pamiršau). Taipgi buvo ir 
kvartetas iš vienų vyrų ir miš
rus. Sudainavo solo Si dari ū- 
tė iš Hudson; ji turi gana ge
rą balsą ir patartina kviest ki
tiem miestam ir neapsiriksit. 
Perstatoma drg. J. Rainard iš 
Cambridge. Ji yra gera dai
nininkė ir, tur būt, girt ją ne
reikia, nes visi žino. Pabai
goj dar Aido Choras sudaina
vo ir tuomi programa užsibai
gė. Vėliaus prasidėjo šokiai 
ir tęsėsi iki vėlyvos nakties.

met aš buvau toilete ir negale-

Kodėl ?

paremė 
jie bu-

Paryžius.— Sakoma, 
1930 metais Frąncijos 
mija susidės iš 598,000 ka
reivių ir oficierių. Būsią 
130,000 mažiau, negu 1914 
metais.

Hans Otto Heimei

PASKUTINE IŠEITIS
Vaizdelis iš rinkinio “Meile Karo Laiku."

(Tąsa)
Hubertas Šteinbokas sudejavo...
Vieną gražų rytą jisai gavo nuo Onos 

laišką. Jis biskį nusistebėjo, radęs Onos 
laiške rimtą pranešimą apie tai, jog jinai 
priėmė pas save įnamį, mobilizuotą darbi
ninką, dirbantį amunicijos dirbtuvėje. Nei 
klausimo, nei prašymo, tik vienas įvykęs 
faktas. Niekuomet rieužmirš jisai pirmą 
tuo laiku pasireiškusį nesmagų jausmą. 
Kaip, jo namuose gyvens svetimas vyriš
kis?... Bet jąm gerai atmintin įsispaudė, 
kaip tasai nepasitenkinimas taip pat spar
čiai išnyko. Viešpatie, juk jai reikalingi 
•buvo tie pinigai. • Juk ir gimtinėje _ karei
vinei gyvenimas tapo neįmanomai bran
gus, o kituose dalykuose jisai pilnai pasi
tikėjo savo Ona*. Jisai dargi atsifnena, 
jo^ pats save iškeikė už tą minutiriį nepa
sitikėjimą. Praėjo aštuoniolika ilgų mėne
sių, kolei jis gavo antrąsias atostogas. Aš- 
iūonioliką ilgų mėnesių tęsėsi persiskyri
mas: aštuonioliką ilgų mėnesių per pur- 
;yųš bei trūkumų, ir kančių ugnį vilko jisai 
vVis didėjantį ilgesį naminio jaukumo, .šva
rios ir, (apgailėtina, taip 'tolimos moters. 
Galop' atėjo geistoji diena, kuomet troš
kiame karštame vagone jis pervažiavo 
francūzų rubežių važiuodamas gimtinėn. ■

Kalinys pašoko. Atsiminimas kanki
no jį. Nejaugi tos dienos niekuomet ir ne- 
užsimirš!? Jis karčiai nusijuokė. Juk jos 
buvo jau pusiau užmirštos, užmigdytos ra
minančia naujos meilės laime. Bet ta pra
keiktoji byla naujai iškasė visą, kas tam
su. \Jėgų netekdamas, Šteinbokas vėl pri
tūpę ant suolelio krašto. Jis nepajėgia nu
vaikyti mintis, kurios vėl ir vėl grąžina jį 
į ano laiko atsiminimus. -Jis vėl mato sa
ve gelžkelio vagone kelių valandų važiavi- 
rųo ^atstume nuo gimtinės. Jojo'draugai 
dbjųęją.' puoj pęj^pnčiamo yasaiios ^kąrš; 
č(o. gfisąr n^ttųeįpeįpastębi..to • kąifšcio..
kaipvąikąį Jrdži sfiigihšiĮ Reinosrities. kdty d-, 
niis; irUygųhiomiįs. •!. Ji'š^ifhbęJnąi ‘nieko fnė-,

kad 
ar-

K.—Et, nebepaišyk tokių pa- 1 1 
prastų susibarimų, valgyk.

O.-t Neyalgysiu, mario skil- 
vyje yra ponia, ąš turiu ją iš- 1 
vemt.

K. — Aš Sakiau, kad tavo 
nervams yra reikalinga vaistų, 
štai imk šaukštuką iš šitds ; 
bonkos. į

O.—Ne mano, bet ponios nėr- : 
vams reikalingi vaistai, nešk į 
juos jai!

Organizuokiviės.
Patarlė sako, muštukas mu 

ša, muštukas nemuškit—rėkia.
Lyginai taip mums, moterims, 

šią gadynę su vyrais einasi.
Anuo tarpu gi jau kai pra

dėjo tie vyrai spiegt: “Moterys 
į Argentiną važiuoja “dirbt,” 
moterys Berlyne, Paryžiuje ir 
Londone “dirba,” moterys New 
Yorke Broadway pro vyrtfsT ei
damos, tarsi angys, šnypščia” 
ir visokių niekų tie vyrai ant 
moterų pritaųškė.

Gi moteriai yra žinoma, jog 
jei tik nenori priimt svieto raš- 
kažius, tai nelauk parke saulės 
nusileidimo, nes tave iš visų 
pusių apspis vyrai, kaip pakly
dę bitės. Jei nenorL, lėkt va
kare miesto gatve kai vėjas, 
bet eisi kaip žmogus, tai tuoj 
atsiras šalę tavęs “draugas” ir 
žadės tau visokių kendžiy ir 
net puikių dresių. ‘ ’ ■’

Motėrys, organižuokiniės ko
vot prieis vyrus!

K. S. Lietuvaite.

Kiekvienoje stotyje jisai skaitliavo, 
kiek dar jam liko važiuoti iki savojo mies
to, o tarpstočiuose važiuojant jisai stengė
si nupiešt sau tą džiaugsmingo nustebimo 
paveikslą, kurį padarys jojo parvažiavi
mas. Kartais jis kišdavo ranką kišeniun 
ir čiupinėdavo raktą, užtikrinantį jam ga
limybę nepatėmytam įeit į namus.

Galų gale, jisai gimtinio miesto stoty
je. Pažįstamieji-bandė jį užkalbinti, bet 
jis bėga nuo jų. Prie moters skubinas jis, 
prie vaikų!... Kaip tai širdis gali persipil- 
dyti karštu laukimu!... Jisai net su gera- 
daringu nekantrumu atstūmė plepę kai- 
minką, kuri bandė kalba sulaikyti jį jo pa- 
ties namų prieangyje ir savim pasitikinčiu 
tonu jai pasakė (jis žodis žodin tatai atsi
mena): , , 1

“Rytoj mes su jumis pasiplepėsime,' 
kiek tik jūs norėsite, o šiandien aš turiu 
pirmą pabūti su Ona...”

Tylutėliai pakilo jisai laiptais augštyn, , 
o tai buvo toli nelengva padaryt apsiavus 
sunkiais kareiviškais batais; bet jie nepri
valėjo jį išgirsti. Tykiai, be menkiausio 
brakštelėjimo pasuko jis raktą duryse, tį- į 
Rėdomasis, jog sekantį momentą moteris” * 
bus jo glėbyje, negalėdama prątart žod^ip, 
iš džiaugsmo ir saldaus susitikimo; Ir pas-H'j 
kui... ' III i W H $ S IBS

Kalinys iki kraujo’feukahdo lūpas, kad 
sulailįyt vaitojimus. Ūmiu .rankos moste
lėjimų nubraukė jisai ištryškusias ašaras. H 
Jisai pasiryžo atstatyt atmintyje viską iki | •
pabaigai. Priemenėje jisai išpradžių ne-' 
girdėjo jokio garso, bet. paskui jojo ausis’ 
pagavo atsidusimą. O kuomet jis nedrą
siai atidarė duris į kambarį, tai jau nebe-■ 
galėjo išvengti šlykštaus vaiždo. Prd prie
šais esančias, atviras'į miegamąjį kambarį 
duris jisai pamatė Oną, gulinčią sutaršyto
je lovoje, ir su ja vyriškį, kurio jis nežino
jo. Jisai taip pastyro iš išgąsčio, jog ariįe 
abu visiškai nepastebėjo jį, tyliai stovintį. 
Sumušti, užmušti, užsmaugti-—buvo pirmu
tinė jpjo mintis, kai jis šiek tiek atsipeikė
jo.' Bet čia jis atsiminė apie vaikus—visgi 
jiųai buvo, jų mitina, visgi ji buvo ta; ku
riją jis į.taip. drūčiai mylėjo, kurios taip be- 

ilgėjosi. Begaliniame karo purve 
|^a|/RUV0‘.vienatiniu kietu atramos punk-.

A : p^iįe’ svajonė apię.švaįą.
i . 1 Vertė J. Balkus. 
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Puslapis Trečias

Rengia enrastis “Laisve
SKAITYKITE IR TEMYKITE!

NESIVELUOKITE!
Nedėlioj

Koncertas Prasidės Paskirtu LaikuST. LOUIS, MO

Pradžia 3

PO KONCERTUI ŠOKIAI
Įžanga vientik j šokius 75c

Buvo
StankūnasProf. V. Retikevičiaus Orkestrą

SAVINA

CASTON ROPSEVICH
T4, KO DAR AMERIKOS

LIETUVIŲ ISTORIJOJ

NĖRA BUVĘ

Visiem akompanuos PETROV, garsus rusą pianistas

VASILEVSKI

ŠIEMET “LAISVĖ” DUOS

Mūsų kolonijoj taip vadina
mi socialistai jau pradėjo su 
špitolninkais į vieną dūdą pū
sti. Bet progresyviai darbi
ninkai neprivalo apsileisti, tu
ri smarkiau pradėti veikti. Da
bar, sulaukus žieminio sezono, 
turime dažniau laikyti susirin
kimus ir svarstyti savo klasės 
reikalus. Iki šiol pas mus bu
vo menki susirinkimai, bet nuo 
šio laiko jau turime pasitaisy-

LAISVĖS” KONCERTE JIE PERSTATYS PUIKŲ OPERETIŠKĄ VAIZDĄ, KURIUOM GĖRĖSIS

Vienatinis Lietuvių Bassas Amen 
koje, kuris dainuoja amerikoniš 
kuose teatruose. Jj girdėsime sa 
vo koncerte.

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

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

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

Įžanga $2.00, $1.50, 
$1.00 ir 75c. V. Žukas

Aido ir Lyros Chorų Mokytojas

Jaunų Vyrų 

OKTETAS UFA
Sudarys gražų rinklių naujų dainų, kurias 

dabar jie pasiryžusiai mokinasi

AIDO IR LYROS CHORAI 
iš apie 150 dainininkų 

bendrai dainuos šiame koncerte 
vėliausias dainas

M. E. Česnavičiūtč
, Lyriškas Sopranas 

Pagarsėjusi lietuvių dainininkė 
Ji duos keletą solų mūsų koncerte.

j-.^cia parapijonai rengia savo 
^įrengimus ir daro gerą biz- 
nj. Jeigu mes, pažangieji dar
bininkai, pradėtume smarkiau 
veikti, pradėtume rengti įvai
rius parengimus, tai ir mes tu
rėtume gerų pasekmių. Tik 
reikia pasidarbuoti, o pasek
mės bus geros.

Chesterio Gyventojas.

ŠMIT
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.

Be Atidėliojimo Apsirūpinkite Su Tikietais; Sėdynės Rezervuotos

KARLAS
Karlaš, basso, rusų ope 
ros artistas; dabar dai 
nuoja Philadelphijos ope 
roję.

L-jpgęs Philadelphijos muzikos kon- 
sCTVatorija, duoda lekcijas ant smui
ko#. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tą gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

' Kviečiame draugus į šį koncertą netik iš Brooklyn©, bet ir iš tolimesnių miestų ir miestelių atsi 
lankyti kuoskaitlingiausia. < Dienraščio “Laisves” Bendrovė.

GUSEVA
Dainininkė Guseva, lyriš 

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

Sušaukęs demokratų mitin
gą, mūsų pirmininkas sutvėrė 
demokratų kliubą ir išrinko 
valdybą, ragindamas narius 
užsimokėti po 50 centų kliubo 
išlaidoms.

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

ANDR. SALAMA
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”).

vokeli ligoniai, bet 
draugystės pirmininkas 
nekreipė jokios domės, 
kai kurių ir mėnesinės užvilk
tos ir į šį susirinkimą atėjo 
užsimokėti.

Mūsų pirmininkas jau trečią 
mitingą šiais metais pralei- 
ižia. Narių pareiga žiūrėti, 

kad pirmininkas rūpintųsi 
draugijos reikalais, o ne demo
kratų, kaip jis dabar pasiel-

Lapkričio t 19 d. numirė 
Aleksandras Jurgaitis. Velio
nis mėgo mėnulio spinduliais 
gėrėtis ir buvo geras katali
kas. Tapo palaidotas su vi
somis bažnytinėmis ceremoni
jomis. x Jis buvo pusamžis 
TOnogus.

Gaila, kad mūsų lietuviai 
vis dar negali atsikratyti nuo 
naminėlės ir bažnyčios prieta-

Savina, mezzo-soprano, 
buvusioji artistė "Chauve 
Souris,” kuri dabartiniu 
laiku pasekmingai dai
nuoja ir lošia Philadel

phijos operoj.

LONDONAS.— Anglijos 
žymus diplomatas Viscount 
Cecil išsireiškė, kad jis pri- 

”;a .matematiškai lygybei 
Amerikos ir Anglijos laivy
nų: kad abi šalys turėtų ly-

Gruodžio 9 Dec., 1928
ARCADIA HALL 

Halsey St. ir Saratoga Avenue 
Prie Broadway už Halsey teatro

K. Menkeliūniūte
Dramatiškas Sopranas

jau garsi ir amerikonų scenoje 
kaipo dainininkė. Girdėsim ją
dainuojant solus "L.” koncerte.

Lapkričio 4 d., 2 vai. po pie
tų, turėjo įvykti šv. Kazimie
ro pašelpinės draugijos susi-' 
rinkimas. Bet štai tos d ra u- j 
gystės pirmininkas p. Damase-; 
vičius tą dieną sušaukė demo-j 
kratų susirinkimą, kurį, ma
tomai, jis skaito svarbesniu už 
draugijos susirinkimą. Na
riai apie tai nieko nežinojo,« 
nes jis nepranešė, kad tą die--1 
ną šaukia demokratų susirin-' 
kimą, todėl daugelis atvyko 
tikėdami rasti susirinkimą, j 
bet apsiriko. Reikia posaky-: 
ti, kad buvo daug svarbių 
reikalų, reikėjo išrinkti komi
siją knygų peržiūrėjimui ir bu

rn ūsų

GARSIAUSIŲ RUSŲ ■ DAINININKŲ OPERETISKA GRUPE

VISI

Z -'Šiol



' Puslapis Ketvirtas Petnyčia, Lapkr. 30, 1928

“DARBININKIŲ 
BALSO” VAJUS

Rašant šiuos žodžius, jau 
tik pora dienų paliko iki 
vajaus užbaigai. Draugės, 
kurios tik turite kiek skai
tytojų, skubinkitės juos pri
siųsti. Gi kurios dar nieko 
nedirbote, tai nors šitą po
rą dienų pašvęskite vajaus 
darbuotei.

[laiko dirbti vajuj, i 
man užėjo noras daugiau 
dirbti. Well, d. Andrulienė, 
laikykitės, nes aš nemanau 
pasiduoti, nors jūsų koloni
ja ir dūug didesnė.” \

tai ir| Draugės, visos padirbėki- 
’ me sunkiai per šias paskuti
nes dienas, ir padarykime šį 
vajų pilnai sėkmingu.

E. N. Jestyevičiutė, 
Centro Sekr.

Band Instrument Co.

GARSINKITĖS

“LAISVĖJE”.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

"LA TS VE”
ts’ TEATRAS

PASIULI- 
JIMAS

Wilkes-Barre, Pa. Wilkes-Barre, Pa.
AŠTUONIOLIKOS METŲ JUBILEJAUS

KONCERTAS IR BALIUS

Vajininkių stovis:
A. Andrulienė, Chicago, 

Ill., 32 skait.
M. Paukštienė, Brooklyn, 

N. Y., 30 skait.
Z. C. Mažeikienė, Cleve

land, Ohio, 17 skait.
M. Katinienė, Waterbury, 

Conn., 9 skait.
J. Stigienė, Montello, 

Mass., 6 skait.
S. Petkienė, Great Neck,

Kaiuausi Lietuviški 
Akordai Columbia 

į, 10 inch 75c.

Rengia D. L. K. Keistučio Draugija Iškilmingam 
Paminėjimui 18 Mėty Savo Gyvavimo 

SUBATOJE

1 d, Gruodžio-December, 1928
CONCORDIA SVETAINĖJ

91 So. Washington St. Wilkes-Barre, Pa.
Durys atsidarys 7 vai.; koncertąs prasidės 7:30 v. vakare

R. Mizara, Brooklyn, N. 
Y,, 5 skait.

P. A. Deveikis, W. Frank
fort, Ill., 5 skait.

M. Bacevičienė, Detroit, 
Mich., 4 skait.

L. E. Šeralienė, Elizabeth, 
. N. J., 3 skait.

•Du skaitytojus prisiuntė 
E. Kralikauskienė, Law- 

■ rence, Mass.
Po vieną naują skaityto

ją, šią savaitę, prisiuntė: 
K. Naujokaitienė, So. Bos
ton, Mass., A. Zixiene, Ci
cero, III., M. Stanislovaitie- 
nė, Wilkes Barre, Pa.

* , TRUBADŪRŲ KVARTETAS
irmo f i Su Orkestros Akompan. >.

1 16WJ-1 | Tyliųjų Naktį
j ( Rami Naktis ,
į r TRUBADŪRŲ KVARTETAS IR SOLISTĖS

„ J Su Orkestros Akompan.
iJįlbllO-b •; šventoji Naktis, Pirma Dalis (M. Petrauskas) 
j l šventoji Naktis, Antra Dalis (M. Petrauskas)

MAIIANOJAUS 
Fr. Yolko,

Vilniaus Polka 
Petronėlės Polka

MAIIANOJAUS

Majtdės Polka 
Medžiotojo Valcas

' SU PAM AUGINIMAIS < |
Juokas yra pripažintas vienas iš geriausių vaistų žmogaus^ 
širdžiai ir eina į sveikatą visam kūnui. Bet kodėl ir i&^ 
ko reiktų juoktis?—gal kas paklaus. Ogi iš gražaus 
teatro-komedijos

“LAPKUS”
y kuri bus sulošta Pittsburghe •

Užpereitą žiemą juokėsi visi Didžiojo New Yorko lietu
viai, kuomet “LAPKUS” ten buvo lošiamas, o pereitą 

žiemą kvatojo visa Massachusetts valstija.
Pittsburgho ir apielinkes lietuviai gi juoksis ;

Nedėlioj, 9 Gruodžio-December, 1928
L. M. D. SVETAINĖJ

142 Orr Street Pittsburgh, Pa.
Apart teatro “Lapkus,” bus dainų ir kitokių pamarginimų * ' •

Pradžia 7:30 vai. vakare i ; < 1
ĮŽANGA: Suaugusiems 50c, vaikams virš 7 m. amž., 15ct

\ Rengia A. L. D. L. D. IV Apskritys
Visus kviečia atsilankyti, RENGIMO KO

1611 L-E

I 16112-F

i 161I3-F

16108-F J

16107-F ]

16106-F ■!

16102-F

LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Leader. Singing by A. Šaukevicius

LIETUVIŠKA MA1NIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Puiki Porelė, Polka
Šešupės Bangos, Polka

1 • OPEROS ARTISTE, LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, Contralto 
Bėda, Kad Giltinė No Ėda 
Vasaros Naktys

"UFA” CHORAS, Brooklyn, N. Y.
Vadovauja ir akompan. Vladas Žukas

Dzimdz.i-Drimdzi (Muzika Vanagaičio) 
Nesivalkiok Tu Nakčia

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
Fordukas, Part 1.
Fordukas, Part 2., Jonas Butėnas, Baritonas 

ir Mariona Strumskis

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras,
Bernužis Bernužėlis (Kotr.. A. Vanagaičio) 
Broliai Broleliai (Kom. A. Vanagaičio)

Brooklyn LABOR IYCEUK
JĮURBIN1NKŲ ĮSTAIGA,

fcalės d§l Balių, Koncertų, Sittir 
fidetų, Vestuvių, Susirinkimų Ir Vi 
Puikuti steičius su naujaisiais it*hę^ 
!Wiain0 Keturias bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

—959 Willoughby Ao
T®H, S842 Si***.

LIETUVIS GRABORIUS
Aš 
Di.

Draugės Stigienė ir Pet
kienė tenkinosi stovėjimu 
ant vietos ir štai d. Katinie
nė pavijo ir pralenkė jas 
abi. Ką gi darysite? Ne
galima pasilikti lygiomis, 
nes tik penkios dovanos yra, 
tad viena turite pasidarbuo
ti ir išspręsti, kuri gausite 
dovaną. O gal dar ir kitas I 
pralenksite?

Nors jau,mažai laiko be- 
. liko, bet visgi nesinori tikė
ti, jog Brooklynas pasiduo
tų Chicagai. Ką sakysite, 
brooklynietės?

kuo-
nuo:

Naujų narių gavime 
pų stovis nepasikeitė 
pereitos savaitės.

Pirmoj vietoj stovi 17 kp. • 
Detroit, Mich., su 38 nau-j 
jom narėm; antroj vietoj i 

— 115 kp., Roseland, Ill., 
15 narių ir trečioj vietoj 
62 kp., Shenandoah, Pa., 
10 narių.

SU |

SU I

Draugės, skubinkitės siųs-j 
ti mums visus naujus skai-i 
tytojus ir nares, kad per-j 
daug nesutrukdžius galuti-| 
nos sutraukos padarymą.

Ii4 vėl primename, kadi 
mūsų brošiūra “Krikščiony-: 
be ir Darbininkai” reikia i 
platinti visokiuose parengi
muose ir sueigose. Nepra
leiskite nei vienos progos 
jos išplatinimui.

Tuoj prasidės Priešfašis- 
" . Drg. Mizara 

važinės su plačiu prakalbų 
maršrutu del Priešfašistinio 
Susivienijimo. Jo prakalbo
se ir šiaip parengimuose del | 
paminėjimo žuvusių mūsų 
draugų Lietuvoj, labai gera 
proga pabaigti išplatinti 
mūsų knygą “Kas Tie Ketu
ri Sušaudyti Komunistai.” !

Nedaug jau beturime šios 
knygos, tat skubinkimės ją 
visą išparduoti ir sykiu su
pažindinti darbininkus su i 
žuvusiais mūsų karžygiais.!

tinę Savaitė.&

16103-F

16104-F

16105-F

OPEROS ARTISTĖ LIUDA SIPAVIČIŪTĖ. Contralto, 
Kad Mes Gėrėm Midij Alų 
Oi Kas? (S. Šimkaus)

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
1 Panemunės Gegutė, Polka
i Sprogsta Medžiai, Dygsta Žolės, Polka

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ
Zanavykų Prašmatnybes, Polka 
Dzūkų D/.yvai, I’olka

16100-F 1

LIETUVIU TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Polka . j Aukštaičių Polka

\ _ i, IbuJo-JL » , f. .«Lietuvaite, Polka • Zanavykų Polka

Schute.* t Centennial-Organized bų Columbia Phonograph Company

ese reemfa from your local'dea/er or orderly 
Mad from nearest dea/er and asl for Corny ide Codatyjue.- 

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANYinc.
New York City

Columbia^-Records
Viva ton 'll Recording 

TheRecords 
without Scratch

Made the New Way 
tzfectricaify

PEG. U OFF,

VISI AUGŠČIAU PADUOTI REKORDAI > 
DABAR YRA ANT PARDAVIMO

Mes Turime Visus Lietuviškus Rekordus
Užsakymus Greit Išpildomo

Į ^'Tivo York Storo*
111 East 14th-St. | 

Near Union Square 1 . ...........

- ----------- --

ork Store* \ , I
I 243 We»t 34th St. , 
I Bet Ith <f 8tn Ava. I

C. KAMINSKAS

Store

152 FERRY-ST

Brooklyn 
1225 bro
Near Greene Ave.

---- —

Turiu už garbę praneš? 
ti visiems lietuviams, kad 
mūsų

DEPARTMENT 
KRAUTUVE

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

Puikiausias Pasirinki
mas Kaldry ir Blanketų 
daugelio skirtingą rūšių.

Mūsų p a t a r n avimas 
greitas ir malęnųs kiek
vienam/ . Užeikite) ir pėlr- . 
šitikrink'ite, jbg;
čiair pasakyta,' viskas tyra"-
tiesa

Norintieji ge- 
riausio patar

ei navimo ir už j žemą kainą nu- 
| liūdimo valan- 

W doje, šaukitės 
J' pas:

‘GERAI PATA1K0T*
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j menesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos nę tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio !I 
koštu micriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau 
ima ant syk. VI^I supratlyVf vArai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

, ■ ................... _ M. J, J. Urbffl|į£j
Ifaimiiii n .niLniZA j g? Oak Street,

Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

M. E. ČesnaviČiūte, Lyriškas Sopranas
Savo puikiai išlavintu ir maloniu balsu ji suteiks 

. ; . - malonumo kiekvieno jausmams.
PROGRAMĄ IŠPILDYS GERIAUSIOS DAILĖS SPĖKOS:
M. ČESNAVIČIŪT.Ė, lyriškas sopranas, iš Brooklyn, N. Y., 

Kuri yra puikiai išsilavinusi ir turi malonų, prie kiek
vieno sielos limpantį balsą.

PUIKIŲ $uetų duos geriausi vietiniai dainininkai. EU
GENIA ir IIIPATIA šUKIUTeS šoks sceniškus šokius.

ANUP.dULINSKUTIS grieš smuiko solus. Visiems akom- 
< panuos ANELĖ VALINčIUTė.

Kaip matote, koncertas bus turtingas ir įvairus. Mylin
tieji, dailę ir muziką, norintieji malonumo savo sielai, čka 
gausite pakankamai. Todėl atsilankykite patys ir kitus 
atsiveskite į šį koncertą.

Po koncertui bus šokiai griežiant gerai orkestrai 
Šokiai tęsis iki vėlumai nakties

JŽANGA 75c ir $1; vien tik j šokius 50c; vaikams 25c

332 WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662-1373

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS. Į
Rezidencija: ,

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

Tel., So. Boston 0304 W.

j •
Labai Parankus Kišeninis
lietūviškai-ąngliškas

ft ’ , *«•
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų

REAL ESTATE
* ANT PARDAVIMO 

SO. BOSTONE 
Nepaprastai gura proga įsigyt ge

rą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuves. Dviem šei
mynom viršuj krautuves po 4 
kambarius. Namas, visai naujai 
pertaisytas. Kaina............. $6,500
Trijų šeimynų medinis namas, 4-: 

4-4 kambariai) gesas, elektra, 
skalbynes, piazai. Kaina $5,4500: 
Savininkas sutinka mainyti, ant 
larmos, apie 20 arba 25 akerių 
žemės, kur yra arba galima laikyt 
karves. '' '
Geras biznio kampas City Point. 

Šešių šeimynų mūriniai, namai, 
bėkerno ir krautuve. Labai geroj 
kaip bizniui taip ir gyvenimui vie
toj. Kaina $25,000. Sutiktų■ mai- 
nyt ant neblogo dvieju šeimynų 

. namo.
Viends šeimynos šešių kambarių 

namas: elektra, ,maudynė, šiltas 
vanduo. Įnešti reikia tik $400. 
Kaina’ $2,400. Lengvos išlygos.
So. Bostone, grosernė ir bučernė. 

Biznis' senai išdirbtas, daro įei- 
gų nuo $700 iki $800 į savaitę. 
Kreipkitės tuojau.

north woburnTmassJ
. Devynių kambarių medinis namas, 

tik 10 metų senumo,, galima 
vartoti ivienal arba , dviem šei- 
myrjom;' si Viuais įtaisymais, iš
skirianti šilumą; ir 4,000; pėdų, že
mės, ViŠtiriinUai Jr? t. j p. Kaina 
.$'l,!>oo. ' Įuršti reikia apie $800. 
Lengvos išĮygoy.

DORCHESTER
Trijų šeimynų mediniai namai su 

visais įtaisymais. Kaina $10,500.

INSURANCE

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM

Inšiūrinu ir ant išmokesčio 
(tik Mašs. valstijoj) Automobilius, 
Eorničiuš, Namus, Stiklus, Sveika
tą, Gyvastį'ir t. p. ’

------—-?j - rĄ-v I;
Parūpinu pinigus delei morgicių 
aht namų ir farmų Bostone ir jo 
apielinkėse.

Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų arba antrų 
morgicių, praneškite man.

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis ir Malkas. AN
GUS ŠIUOMUTARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no. / '
Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia negalima suminėti.

Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
PER TELEFONĄ.
________________ - : ■ • j___ >2____  A________________________.

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avtmue, 
Shenandoah^ kaipo agentai, tūks^i^ 
čiais parsitraukia ir pasekmirisJS 
miestuose parduoda; taip Jr > kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur' 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 
birfinkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

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

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 Division Avenue, Brooklyn, X Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas preBen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gerų 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 150 centų. O 15- 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš^ 
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Jūs Pageidavot

MENDELO

•į

Padirbti iš- suderintų pavanos tabakų.^ 

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų^

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos (išdirba
STANLEY PAUL

526 N.

Sulig 
taipgi

11th St. Philadelphia/ Pa

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėjame, 

kaipo užsakymus (orderius)



SCRANTON, PA.
MONTELLO, MASS JUOZAS KAVALIAUSKAS

MARCY BATHS
NaujoviŠkiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

VYRAMS
GRABORIUS

BALZAMUOTOJAS

82-86 MARCY. AVENUE

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

oru
Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

$102 Grand AveKarpetai ir t. t

PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 į SAVAITĘ

■MHI

TURKIŠKA

BROOKLYN, N
Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Miestas
Miestas

"'/.'“‘ir

MOTERŲ 
DIENOŠ:

PanedMiais ir 
UtarninkAia

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ II 

NAKTĮ

__Si. ir Ai*.
State---------- --
State-------

Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me

4 žolių vertės tūkstančio 
Ką tas tūkstantis dolerių 

, jeigu jis yra apimtas 
gos bei vidurių suge- 

Toks žmogus yra susiraukęs, 
‘ _ j*

Jeigli tokiam žmogui- ir auk< 
)« 

būt^ sveikata, negu tas aukso

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Living Room Suite — Bed Room Suite 
Dining Room Suite — Kitchen Suite

Pečiai — Ice Box

Telephone, Stagg 8326
9745

daugyb^puikių rakandų del pasirin 
kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
• VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

Lapkričio 18 d. buvo A. L 
D. L. D. 
koncertas 
pavyko; ]

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

Brooklyno apielinkėje.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

AMERICAN . ■
AUTO SCHOOL

PRONE, REGENT 2177-0474 "Mokykla su Reputacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobiliu Biznio

Musų 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 jtts 
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

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTB

Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 
voju Visokiom Bpaivom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną k 

nedėliomis nuo ®:30 ryte iki >
5 po pietų

Margarieta Valinčius
Room 12 Weitzeneom Bld’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

. PEIPING,: Chinija.—Chi- 
rtijps moterys protestuoja 
piles Kuommtang'o atsisa
kymą suteikti ‘ 
teises.

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

Trys gariniai kambariai delei išsipšrimoj Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, bringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantubtu patarnavimu.
29-31 -Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts..

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVC., BROOKLYN, N. K 
Telefonas: Pulaski 1090

draugai aukojo del A. L. 
D. 39 kuopos labo laike 

_. * -- -— j 1 č“ tą 
es3j dieną lapkričio, šią metų: P. 

Į Astrauskas, K. Draugelis, S. 
i Bagdonas, J. Petraitis, M. Ba
lnys, žemaitis, V. Gluoksnis ir 
A. Petruškevičius po $1.00; po 
pusę dolerio A. Galinauskas, 
Jenčauskas, J. Kareniauskas, 
S. Supranas, XJ. Kupstas, D. 
Sidaras, R. Janušaitis, J. Elin- 
skis, šalnienė, M. Kunsevičie- 
nė ir F. Mankauskas. Smul
kių surinkta $8.00. Viso auklj 
surinkta $21.50.

Jeigu kcno neužrašyta var
das arba klaidingai užrašyta, 
tai teiksitės atleisti. Taipgi 
varde Ą.L.D.L.D. 39-tos kuo
pos tariame širdingą ačiū vi
siems aukojusiems.

v Kuopos Komitetas.

^gruodžio 4 d 
jos 
nas pasižymėti ir visiems pa
žangiečiams būti tuose susirin
kimuose.

Liet. Tautiško Namo Drau
govė?' valdybos nominacijos 
laike.pasirodė ir “viduriečiai,” 
susitarę už sudarymą liaudi
ninkų. ministerijos, bet labai 
silpni. Kad gavus daugiau 
pasekėjų, jie piktumu išpūtė 
muilo burbulą, sakydami, kad 
kairieji, būdami valdyboj, esą 
pavogę draugovės pinigų apie 
50 dol.; taip finansų knygos 
rodą. Bet jie greitai tapo 
nuraminti ir paliepti dar ge-1

Apie Koncertą ir Draugijų 
Rinkimus

tojas. ' “Laisvės” 
buojasi rankoves 
kad gavus kuo 
naujų skaitytojų, 
jis yra Liet. Tautiško Namo 
Draugovės didžiojo bazaro ar
ba, kitais žodžiais sakant, fė- 
rų gaspadorium, kur jau su 
lapkričio 23 d. tasai bazaras 
prasidėjo ir tęsis veik pusant
ros savaitės laiko. Tai buvo 
jclaug darbo, kad jį prirengti, 
,0 dabar prisieina dirbti kas 
vaitaras iki vėlumai 'nakties'.

Beje, George Šimaitis yra 
.nominuotas į Liet. Taut. Na
mo Draugovės pirmininkus, 
nes senasis pienininkas, K. 
Navickas, del savo aplinkybių 
nebeapsiėmė ant sekančių me
tų. Taipgi George yra nomi
nuotas ir i šv. Roko Draugijos 
pirmininkus. Todėl verta ųž 
George paduoti balsą laike tų 
rinkimų, nes jis yra ne tik ge
ras darbuotojas, bet ir gero 
būdo žmogus, kuris be reikalo 
nesipyksta, nesikarščiuoja, 
kaip kai kurie “viduriečiai” 
daro.

Liet. Tautiško Namo Drau
govės valdybos rinkimai įvyks 

L, o Šv. Roko Dr- 
Todel verta tas die-

TELEFONAIi
-------------- Oregon 5186
-------------- Main 9669

Specialistu
Tūkstančiai vyrų ir moterų 

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

^-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI .
IR EGZAMINAVIMAS DYKA?

D R. ZI NS
110 EAST IMi ST.. N T.

Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl.
Va*an<te»J 9 te ryto iki 8 vakaro 

Nedclioqus: 9 iki 4 po pietų

ant balto apie tai.
sakau, kad tie “vidurie- 
su savo tokiu “gudru- 
audros nesukels prieš

198-200 GRAND ST.,
Tarpe Bedford

1 šie
D. L.
drg. Mizaros prakalbų

CVTDAU Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EA LAIIlR* Nuo 8 v. ryto iki C v. vak.; po 6 vai.—75fc'vV vvBlų
M. TEITELBAUM, Manadžeria

NaKjai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrimi vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

šiuo metu drg. George Ši
maitis yra energingas darbuo- 

vajuje dar- 
pasiraitoj^s, 
daugiausiai 

Apart to,

. Ą1 tU*-'.’*. t, V

PHILADELPHIA, PA.1023 MT; VERNON ST.,

Sere domis U j : 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis ; j
Nedėliomis

dieną ir naktį

įAaluij Pagelbingas nuo 
Reumatiškų 
Skausmų,

Strėnų Dieglio, Neuralgijos.
Dargana ir .sniegas, 

lietus ir purvynas; šal- 
tai šiurpulingas šlapu- 
mas — tas viskas ateina 
kartu su blogų oru ve- 

'/ lyvo Rudens ir 'Žiemos, 
/L U tekiu oru kartų 

jfį? f\ ateina daugelis nc7el“ 
' * kūmų Sąnariuose, Mus

kuluose ir Nervuose. Ar jus prisirengę apsisaugoti nuo 
Muskulų Gėlimo ir Skaudėjimo, kurie paeina nuo 
kaus darko ir išstatymo savęs oro sa.Visuomet laikykite bonką PAIN-EXPEXLER1O sa 
vo vaistų šėputėje. Jį rasite tenai tuomet kį p E 
prireiks. Su pirmų skausmo* ;durimu _ g^PELLE- 
trinkite gerai skaudamas vietas su PAIN-K A 
RIU. Skubus palengvininmas yra už
tikrintas. Tikrai susilauksite malonios 
šilumos ir sustiprinimo pajautimą.

Savo turiniu brangi ir lįo™ 
įdedama kiekvienam. FAIN-EXI*EL<- 
LERIO pakelyje, — kurioje išaiškina
ma naudojimas visokiuose atsitikimuo
se šito šeimyninio linimento,J<uriUomi 
naudojosi per suvirs pusę šimtmečio 
datifelis ir jums žinomų žmonių.

Taipgi geras nuo Kosuliu, Galvos Skaude- 
\ jimtb Skausmų Krutinėję, Dantų Skaudėjimo 

| "Mažesne bonką 35c. Didesne—70c. 
į; Thtj Laboratories eįfi

RICHTER SuCO, 
jį BERRY AND SOUTH FIFTH STS. x

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kae yra žmogaus amžina* priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo Šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 75 eentus už baksą apsiginkluok buo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopataškų ir kt. vaistų tegalima gaut >as
F. URBONAS

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

ANTRA AF'l’IEKA:
Kamp. Clermont, Ma&pcth, L. L, N. Y.

Tek j Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, nžraiyfritec -

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
181 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
-------------------------------------ORDER BLANK!_________________________

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

Vardas ________________________ •_____________________ _______k»

čiai 
mu’
G. Šimaitį ir kitus, nors ir ka
žin kaip jie norėtų. Ir jie 
tuomi nei kiek neprisivilios 
pasekėjų tautininkų “ragaišį” 
nemnioti. . .

Apie tuos rinkimus labai ne
norėjau rašyti, kad šie geri, 
o tie negeri. Bet kuomet ke
letas susipyko su pora drau
gų, o dabar prieš visus organi
zuojasi, nesuprasdami patys 
kodėl, tai del visko ir buvau 
priverstas tuo klausimu šiek 
tiek išsireikšti, kad neįsi
skverbtų nesusipratimų. Pa
galinus, jeigu tokie “vidurie
čiai,” kurie nei su kuo nesi
skaito, gali tokius šposus kel
ti, tai kodėl šičia 'negalima 
pasakyti, kaip dalykai ištik- 
rųjų yra?

A. Paprūsietis.

6 kuopos surengtas 
i, kuris vidutiniškai 
publikos buvo nema

žai. Įžanga 50c ypatai buvo, 
tai šiek tiek liko pelno kuopai.

Programa pusėtina. Draugės j 
seserys Pauliukoniūtės iš Hav
erhill, Mass., puikiai dainavo 
lietuviškas dainas, kas publi
kai patiko. Drg. J. Kubiliū
nas iš Mattapan, Mass., savo 
juokingomis dainomis pilnai 
publiką patenkino. Drg. J. 
Zabaliauskas iš Worcester, 
Mass., taipgi gerai dainavo. 
Jis turi gerą ir augštą balsą ir 
pirmą kartą pas mus pasirodė, 
i Vietinės seserys Benevičiū- 
tės ir A. Potsius irgi dalyva

vo programoj. Ir, prie užbai
gos, Liuosybės Choras, po va
dovyste E. Sugar, sudainavo 
tris naujas dainas.

Pertraukoj P. Vizbaras, ku
ris šiuo tarpu pas savo pažįs
tamus svečiuojasi, pasakė į- 
spūdingą prakalbėlę, iš perei
tų laikų prisiminimų ir kas da
bar dedasi šioj kolonijoj. . .

Kaip šis draugas apleido 
mūsų koloniją, veik dešimts 
metų sueina. Tai buvo malo
nu klausyti jo išsireiškimų.

George Šimaitis jieškojo 
“Laisvei“ ir šiame susirinkime 
skaitytojų.

BOSTONAS IR I j ** Į | n .išnešti juodai pažymint ant 
balto apie tai.

Mat, dalykas buvo taip. 
Viename susirinkime pasisiūlė 
ir apsiėmė jie finansų knygas 

Į peržiūrėti, nes ten 
I “kriuk,” nepaisydami
kad tos knygos esti kas metai 
tam tikros komisijos peržiūrė
tos ir raportai priimti, kad vis
kas gerai. Apart to, juk anais 
metais tautoklerų nusamdytas 
advokatas žiūrėjo tas knygas 
ir nieko panašaus nesurado. 
Ir aš nenoriu tikėti, kad šie 
žmonės būtų gudresni už ad
vokatus, surastų “pavogtų” 
pinigų ir paskelbtų juodai žy
mint

Bell____
Keystone.

$1,000 Tik už 60 CenlęĮi 
i Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių i 
i stebūklingų 
' dolerių. .' „ 
žmogui roišk 

' kokios nors 
i dimo ? 
j nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- 
į imtas.; Jeigli tokiam žmoguj Jr auk- 
į sinį kalną parodytum, tai jam malo- 
j nesne 1’ 
kalnas. Taigi, jeigu jaunes 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 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą,’ tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
šų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. 1^

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

M. ZUKAIT1S į ± -------------
25 Gillet Road, Spencerport, N.
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VIETOS ŽINIOS
286-287

IŠRANDA VO JIM AI

PAJIEŠKOJIMAI

PARDAVIMAI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Rengėj

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS

TEATRAS IR BALIUS Maspeth, N

Tel., Štagg 504?

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS(BIELIAUSKAS)

ĮŽANGA 50 CENTŲ IR 75 CENTAI čepronėlių
UNDERTAKER

GRABORIUS

mane,

3194 Fulton Street

fyįtf

PASKUTINIS
PRIMINIMAS

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

kad 
varė

NUMAUSTĖ VYRAMS 
KELINES IR PASIGROBĖ 
$3,000

Mizara, Bimba ir Prūseika Kalbės Brook- 
lyne Šj Vakarą, Miller’s Grand Assembly

DAR SYK| PRANEŠU
APIE LYGOS VAKARUŠKAS

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0788

TEISMAS NENUIMA
VALDIŠKO GLOBĖJO NUO
LIETUVIŲ KATALIKŲ
SUSIVIENIJIMO

94 KJETŲ MOTERIS 
AREŠTUOTA Už 
UBAGAVIMĄ

gara- 
109th 

Richmond 
286-288

Assembly, 318 Grand St., 
Brooklyne, 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.

jų tarpe ir $750, 
Pusė to turto pa 
National Banke

IŠTEISINTAS NUDŪRĘS 
ŽMOGŲ “KREPŠININKAS

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

čylčių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių

atsilankys, tai paskui gailusis.
Svetainė randasi netoli Lefferts Ave. eleveiterio linijos, 
palei Greenwood stotį. > RENGĖJAI.

kuomet mūsų kuopos statė scenoj veikalą 
‘ " ............... ..... ’ ' n Mes

nes vei- 
Jūs pa-

’ z DUODA LEKCIJAS
Piano skambinimo lekcijas, duoda

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

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 t Brooklyn, N. Y.

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

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

Gerbiami vietos ir apielinkių lietuviai! Pas mus mažai 
būna perstatymų.- Bet kuomet mes surengiame, tai at
silankiusieji pilnai pasitenkina. ’Kurie buvote pradžioje 
Šių metų, ? '
“Lapkus,” visi gėrėjotės, visi pilnai pasitenkinote 
užtikriname, kad ir dabar pilnąi pasitenkinsite, 
kalas “Gyvieji Nabašninkai” be galo juokingas, 
matysite, kaip seniai paverčiami kūdikiais, kaip “gyvieji 
nabašninkai” randasi tarpe žmonių ir t. t.

Todėl .visi ir visos būtinai atsilankykite, nes kurie ne-

R. Mizara kalbės apie 
lietuvių padėtį Argentinoj. 
A. Bimba kalbės apie Lie
tuvos ekonominę padėtį. L. 
Prūseika kalbės apie Lietu
vos politinę padėti.

Labai senai buvo tokios 
įdomios prakalbos. Visi ir 
visos jose dalyvaukite.

Anna Hurplienė, 94 metų 
amžiaus, išėjo į subvę (pože
minį gelžkelį) elgetaut; tapo 
areštuota; teisėjas Simpsonas, 
Bronxe, 
bausmę, 
daugiau 
teriškė 
kad turi 
rių gaunanti paramos 
parama

rinkimai
rime
tiems metams
Tat

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla 
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičiu$

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A.- M.; 6 iki 
S P. M Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

Isaac Treadwell, gyvenantis 
po num. 26 Fleet PI., Brookly
ne, buvo areštuotas, kad nudū
rė savo partnerį Happy Sto- 
vallą, su kuriuo lošė “krep- 
sus” ir susivaidijo del $1. Tei
sme pasirodė, kad Stovallas 
pirmas su peiliu puolė ant 
Treadwellio; tuomet Tread- 
wellis ištraukė iš jo peilį ir jį 
patį nudūrė.

TĖVO MIRTIS IŠVADAVO 
VAGILIŲ NUO BAUSMĖS

Brboklynietis George Man
cuso, pastatytas prieš teisėją 
MėLaughliną, kaipo vagilius, 
ūmai pradėjo raudoti, nes jis 
ką tik buvo gavęs žinią apie 
savo tėvo mirtį. Teisėjas pa
sigailėjo vyruko; paskyrė jam 
tik 102 dienas kalėjimo. Bet 
kadangi vagilius buvo jau 
102 dienas išsėdėjęs kalėjime 
iki teismo, tai teisėjas tą laiką 
priskaitė jam prie bausmės; 
tuo būdu Mancuso negavo 
daugiau nei vienos di'enos ka
lėti. (

Mirus tėvui, tas vyrukas li
ko beveik vieninteliu maitinto
ju $avo motinos, keturių jau
nučių seserų ir dviejų brolių.

Matomai, neturtas ii\ skur
das pastūmė jį prie vagišiavi- 
mo.

Tek, Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Patarnauju vXeros skirtumo 
įsitikinimų ir Adymas nedaro del 
manęs atstumo. Ms.no ofisas at
daras dieną , ir naktį. Darbą at-

I visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir 
švaistai. T’ . ' \ .
i kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių b 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau
Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių f 
Bernardinų ' 
Bezdų žiedų

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20-tos kuopos metinis 

susirinkimas bus nedelioj, 2 gruo
džio, Lietuvių svetainėj, 10-tfį vai. 
ryte. Visi nariai ateikit, turime la- 

svarbių reikalų aptarti. Bus 
centro valdybos, taipgi tu- 

išrinkti kuopos valdybą sekan- 
Gausit naują knygą, 

visi atsilankykit laiku.
Sekr. A. žolynas.

(285-286)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza < 
(Priešais “Bridge Plaza” 

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

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

REIKALINGAS janitorius. ^Iga pu
se randos 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)

Lelijų šaknų 
Rūtų ,
Rožių 
Remunėlių "
Beneso plokščlukių 
Šalmėčių 
Šalavijų
Seneso lapelių 
Šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin avi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas _ _

229 Bedford Avenue
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Flu»e, Greenpoint 1017. 1160-1114 - '

ĮSIGYKITE.
Rašomąją Mašinėlę

Jau buvo rašyta, kad nede
lioj, 2 d. gruodžio, 4:30 vai. 
vakare, svetainėj Our Civic 
Club, Liberty Avė., tarpe 113 
ir 114 gatvių, Richmond Hill, 
bus sulošta viena juokingiau
sių komedijų “Gyvieji Nabaš
ninkai.” šį veikalą stato sce- 
non A.L.D.L.D. 185-ta ir L.D.

111 kuopos. Komedija 
lošimas' užims 

dvi valandas. Aktoriai 
visas pastangas, kad vei- 
atvaidinus kuo geriau- 

Mes tikimės, kad atsi
bus pilnai paten- 

nes juoko turės užtekti- 
Tik prašytume publiką

|R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 
NEBUS SUNKUS. KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO
__ .Keptuvei

šį sykį dovanojo jai 
perspėdamas, kad 

neitų ubagaut. Mo- 
prisipažinus teisme, 
vyrą ir vaikus, iš ku- 

bet ta 
matyt, buvo permen-

PA SI RANDAVO J A 4 šviesūs kamba 
riai, garu apšildomi. Vieta švari ii 

tyki. Taipgi galima gauti ii 
džių. Kreipkitės po No. 9741 
St., tarpe 101 ir 97 Avė 
Hill, N. Y.

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Vienas iš drąsiausių apipiė- 
Išimų tai buvo padarytas Bush 
'Terminal Buildinge, Brookly- 
| ne, gale 51st St. Keturi plėši- 
I kai įsikraustė laiptais i Con- 
itinental Popieros Kompanijos 
ofisą, ant penkto augšto. Ofi- 
san buvo iš banko parvežta 
$3,044.61 išmokėt darbininkų 
ir tarnautojų algoms. Atstatę 
revolverius, piktadariai įsakė 
visiems nei iš vietos nepasi ju
dint. Merginas tarnautojas 
suvarė į vieną kambarį, o vy
rus—į kitą. Vyrams visiems 
numovė kelines ir išmetė dir
žus pro langą laukan. Viena 
mergina taip persigando, kad 
apalpo; tai ją vienas plėšikas 
nešte nunešė į kambarį pas ki
tas merginas.

Prie vieno kambario durų 
buvo pastatytas vienas plėši
kas su revolveriu, o prie kito 
—antras, kaipo sargai; trečias 
dabojo ofiso duris, o ketvirtas 
glemžėsi pinigus. Pasičiupo 
visus, kiek tik buvo.

Taip apsidirbę plėšikė, bėg-| 
darni laiptais žemyn, perser
gėjo, kad niekas nei necypte
lėtų, nes, kitaip, būsią “priva
ryti pilni skylių,” suprask per- 
varstyti revolverių kulkomis.

Policija kol kas dar neturi 
jokio nurodymo, nei kas tie 
plėšikai buvo, nei kur ka 
gyveno.

Plėšimas įvyko apie 5-tą 
landa vakare.

2 d. Gruodžio-December, 1928 <■
' 'SVETAINĖJ OUR CIVIC CLUB

Liberty Ave.„ tarpe 113 ir 114 Richmond Hill, N. Y 
t Pradžia 4:30 vai. po pietą; po perstatymui šokiai

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. RALCHUNA.S, HMvininlrMM T<rianhon*«

BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A,. 22-ros kuopos susirinki

mas bus panedėlyj, 3 gruodžio, “Lai
svės” svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, nes turėsime išrinkti 
kuopos kohaitetą 1 sekantiems metams. 
Atsiveskit ir naujų narių. 1

• Sekr. A. Baltaitis.
• ■ (286-287)

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbias prakalbas rengia 

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

. (284-286)

teismas paskyrė 
darbui,

Nepamirškit, jog subatoje, 
1 d. gruodžio, vakare, “Lais- 
\^s” svetainėje įvyks šaunus 
vakarėlis, su programa ir ce
lt erių kontestu. čekerių mė
gėjai įš aplinkinių kolonijų 
apsiėmė dalyvauti, ir gana 
smarkiai šūkaudami, visi sako, 
kad jie bus laimėtojai. Todėl 
ir mes, brooklyniečiai, turim 
irgi nesnausti.

Programa bus gana įdomi. 
Dainuos merginų Oktetas Aida 
ir vaikinų Oktetas Ufa, kurie 
yra visų pageidaujami, kur tik 
pasirodo parengimuose. Taip
gi J. Martišauskas yrą pasi
rengęs juokingą monologą su
lošti, kur bus juokų. O juk i 
juokas kai kada yra gerai del Į 
sveikatos, kaip daktarai pripn-1 
žįsta. . j

Muzikantai irgi bus svarbes- ■ 
ni, negu būdavo kituose vaka
rėliuose, nes grieš orkestrą, o 
ne paprasti du muzikantai.

Prieš programą ir po pro
gramai galima bus smagiai pa
sišokti prie puikios muzikos. 
Kriaučiai lygiečiai rengiasi 
prie šio vakarėlio su visu 
smarkumu, ir visi atsilankę į 
šį vakarėlį bus patenkinti.

Kviečia Komitetas.

C. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 24-tos kuopos susirinki

mas bus panedėlyj, 3 gruodžio, J. 
Gervės svetainėj, 85 Hudson Ave., 
7:30 vai. vakare. Draugai ir drau
gės, šis susirinkimas Įvyksta savaitę 
anksčiau, negu turėtų Įvykti; todėl, 
kad yra tokių svambių reikalų, ku
riuos reikia tuojau atlikti. Tat visi 
atsilankykit laiku. Atsiveskit ir nau
ju nariu. M. Yuškienė.

(286-287)

PAJ1E.ŠKAU 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)

Augščiausio Teismo teisėjas 
Selah B, Strong, Brooklyne, 
atmetė reikalavimą Susivieniji
mo Lietuvių Romos Katalikų 
Centro Komiteto. Komitetas 
reikalavo, kad teismas nuimtų 
valdišką globotoją (risyverį) 
Ęd. J. Pickupą, į kurio rankas 
buvo laikinai pervesta visi fi
nansiniai Katalikų Susivieniji
mo reikalai 
000 turtas, 
dėta First 
Brooklyne. 
. Pirmiau 
Pickupą tam kontrolė1 
sulig pareikalavimo Petro Lūs 
kovičiaus, nario 135-tos Kata
likų Susivienijimo kuopos, ku
ri kiek laiko pirmiau buvo su
spenduota.

Luskovičius tvirtino 
Katalikų Susivienijimas 
“insurance” (apdraudos) biz
nį per 20 metų, neturėdamas 
tam legalės teisės, ir kad Kat. 
Susivienijimo valdyba dabar 
ruošiasi perkelt organizacijos 
turtų iš (New. Yorko. i -Pennsyl- 
varriją. * ' f . h / <

Lorimer Restaurant
J.. MARČIUKIENĖ L

Savininkė

f . 'Trijų Veiksmų Komediją 

GYVIEJI NABAŠNINKAI
. ; i . NEDĖLIOJ

Turime garbės pranešti, kad mes atidarėme puikią

. Q Auksų ir Brangakmenų 
Krautuvę

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

ĮjgĮĮĮpF. Taisome Laikrodžius ir įvairius 
Kitokius Auksinius'Dalykus

'■ 1 • ‘

Reikalui esant, kreipkitės šiuo antrašu:

, IV. GARSON

UETUVRJ VALGYKLA I
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

labhi juokinga 
apie 
deda 
kalą 
šiai.
lankiusieji 
kinti 
nai.
nesivėluoti, ateiti paskirtu lai
ku. Ilgas vilkinimas pradžios 
labai kenkia mūsų , parengi
mams, todėl aktoriai pradės 
lošti paskirtu laiku ir kurie 
pasivėluos, tie jau pradžios 
nematys. * Mes ir garsiname 
vėliau, negu kiti savo parengi
mus, kad publika galėtų laiku 
ateiti ir aktoriai .laiku pradė
tų*' lošti. Po lošimui bus šo
kiai.

Nedelioj visi pasimatysime 
svetainėj.

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

daugybę kitokių

PHILADELPHIA, PA.
L-D.S.A. ll-tos kuopos susirinki- 

prityrusi mokytoja iš Rygos: Elena mas bus panedėly, 3 gruodžio, po 
Šuipaitė, 25 Scholes St., Brooklyn,: No. 1214 Spring Garden St., 8 val. 
N. Y. 286-288; vakare. Visos nares ateikit, yra
________________________________ svarbių reikalu. J. S.

PARSIDUODA 5 kambarių fomišius 
mažai vartotas. Pardavimo prie

žastis—rengiamės į Lietuvą. Taipgi 
pasirandavoja fornišiuoti kambariai. 
Kreipkitės po No. 234 Grand St., ant 
antrų dubų, Brooklyn, N.Y. (285-287)

RĖliCALAVIMAI ’

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

kitokie naminiai 
Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

>.
largabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie

pj y NI Pert <7646

RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue

MASPĖTH. N. Y.- ’’U'-

f




