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f Darbininkai Visų Šalių, 

1 Vienykitės! Jūs Nieko 

j Nepralaimesit, Tik Re- 

j težius, o Išlaimėsit 
I Pasaulį!

“Vilnis” iškėlė naują suo
kalbį socialistų su tautinin
kais. Šiuo tarpu ne “alie
jaus” bei įvairių bendrovių 
spekuliacijoj, bet čia augu
sių jaunuolių su tikslu juos 
parduoti protestoniškiems 
dievams už pluoštą dolerių. 
Drg. Pakaušis, kuris daly
vavo kaipo tėmytojas to vi
so cirko, plačiai aprašo su
sirinkimo “derybas,” kokios 
buvo vedamos delei pardavi
mo čia augusio lietuvių jau- jieškančiu užkariauti nau- 
nimo. jus kraštus del Wall Stryto.

--------  “Diario del Plata,” vienas
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Sako, Hooverio Apsilanky- DAUGIAU KAIP 200 ŽMONIŲ ŽUVO
mac I 31 l7Pirlim3C £ -mas, Tai {žeidimas

MONTEVIDEO, Uruguay. 
— Šios šalies gyventojai ne
draugingai atsineša- linkui 
išrinkto Jungtinių Valstijų 
prezidento Hooverio, kurį 
jie skaito nauju Aleksandru,

Šį ir kitą mėnesį įvyksta iš įtakingiausių Uruguajaus 
mūsų ALDLD. apskričių 
bei LDSA. Rajonų konfe
rencijos. Iš praeities yra 
žinoma, kad tokiose konfe
rencijose priimama galybės 
rezoliucijų. Bet mano su
pratimu, nėra reikalo (1 
menkiausio dalyko rezoliuci
jas priimti ir jas spaudoje publikonų partijos vedama 
talpinti. Esu įsitikinęs, politika Nicaraguoj. 
kad jas skaito tik tie, kurie 
jas parašė bei priėmė. Pa
vyzdžiui, vasaros laiku vie-

V noje moterii konferencijoje 
priimta daug rezoliucijų 
mūsų spaudos klausime ir 
kitais dalykais, kuriose kal
bama mūsų dienos klausi
mais. ALDLD. Antras Ap
skritis yra liuesas nuo tų 
rezoliucijų.

laikraščių, rašo:
“Pono Hooverio vizitas 

yra įžeidimas. Mes jam 
kaipo svečiui parodysime 
mandagumą, bet jis klysta, 
jeigu jis mano, kad jo apsi
lankymas čia panaikins blo
gą įspūdį, kokį padarė re-

Iš Guayaquil, Ecuador, 
Hoove ris išvyko į Callao, 
Peru. Jo karinis laivas 
Maryland ten pribus trečia
dienį.

Ruhr Metalo Darbininku 
Lokautas Atšauktas

Darbininkai Turės Sutikti 
Su Socialisto Nuosprendžiu

NUO ŽEMES DREBĖJIMO ČILĖJ
Sužeista Suvirs 500; Nuostoli y Padaryta už Milionus Dole

riu; Didžiuma Namu Sugriauta Miesfe Talca
SANTIAGO, Čilė.— Ank-jtuose Talca, Constitucion, 

sti šeštadienio rytą Čilėj {Pelequen, Uąncagua, Curi- 
(vienoj iš ‘ Pietų Amerikos Į co, Placilla. Į
X ii l i 1 t \ i x tI r m •w'x ri r n vvį I x zJ « ••šalių) įvyko smarkus žemės 
drebėjimas. Skaudžiausia 
paliesta pietinės Čilės da
lys.

Laikraštis “La Nacion,” 
vaduojantis savo korespon
dentų pranešimais, priskai
to žuvusių 221 asmenį. Su
žeistųjų priskaito 535.

Nuostolių padaryta už 
milionus dolerių. Daug na
mu sunaikinta.

Daug gyvasčių žuvo mies-/

Talca, industriniam mies
te su 39,000 gyventojų, pa
skelbta karo stovis. Didžiu
ma namų sugriauta arba ap
gadinta. Tik penki nuošim
čiai namų yra saugūs gyve
nimui. Aprobuojama, kad 
tame mieste žuvo suvirs 
100 asmenų; sužeista iki 
300. Nuostolių padaryta 
už apie $12,00Q,000.

Organizuojama šiokia to
kia pagelba nukentėjusiems.

Fordas Budavos Dirb- Gręsia 50,000 Darbinin- 
tuvę Konstantinopoly ky Streikas Austrijoj

ūkininkas jei Nederliaus ir Komunistu Internacionalas Ragina Narius
V n vau Anlmdn vnimn v *-*

ŽIDIKAI.— Praeitą pava
sarį daugumas Mažaičių 
kaimo ūkininkų ėmė vasa
rojaus sėklas iš žydų. Da
bar, atėjus rudeniui, visi 
skolintojai kimba į skolinin
kus. Bet, del blogų metų 
ūkininkai neturi iš kur 
skolas išmokėti. Skolintojai 
ima paskutinius gyvulius. 
Vienas šio kaimo ūkininkas, 
del minėtų priežasčių, išsi
žadėjo savo šeimos, apleido 
ją ir pats kaž kur be žinios 
dingo.

PASIUTUSI KATĖ AP
DRASKĖ KETURIS 

ŽMONES

Mobilizuotis Kovai Prieš Trockizmą

Už mano Krislus jau du 
kartu d. Pruseika nuo prie
šų "gavo per jų geltoną 
spaudą apipurvinti. Kasitrikte paskelbtas lokautas 
tik parašo bei pataiko į ant-{prieš 250,000 metalo dąrbi- 
akį mūsų geltoniesiems, tai ninku užsibaigė, įsikišus Vo- 
vis d. Pruseika kaltas; kieti jos socialistinei val

džiai. ' Darbdaviai paskelbė

BERLYNAS.— Ruhr dis-

d. Pruseika kaltas;
u

kusijos iš “Vilnies” persike- reikalavus pakelti algas
lė į “Laisvę.” Mūsų rašė jai
prakaitą lieja, rašydami nas tarėsi 
vieni už, kiti prieš.
šėjai mažai klauso. “Grigu- vadais ir su industrialistais 

šį sežoną vaidinamas lokauto • klausime. Tarėsi.

Konstantinopolis, Turkija. 
— Turkijos valdžia pasira
šė sutartį su Fordo Motor 
kompanija, 
ties, Fordo 
džiama čia 
tomobiliu 
dirbtuvę.

Žemė, ant kurios dirbtuvė 
bus pabudavota, bus skaito
ma “laisva zona” ir automo
biliai, traktoriai ir jų sūdė-

Centralinis Pildantysis Komitetas čia talpina seka
ma kablegrama, kurią aplaikė nuo Kominterno lapkričio 30 d., 1928 m.: ‘ mW

Mes raginame leisti mažumai išreikšti savo atsisky
rimą nuo trockizmo.

Duokite plačiausią publikaciją visiems pareiškimams 
prieš trockizmą.

Mobilizuokite visą Partiją atskyrimui ir nugalėji
mui Trockio pasekėjų.

Centralinis Pildantysis 
plačiausią publikacjją visoj 
mams prieš trockizmą.

Draugai! Kominternas 
narius sukoncentruoti visas savo spėkas uždaviniui galu
tino smūgio trockizmui ir jo pasekėjams.

Mobilizuokime visą Partiją prieš trockizmą. Tokis 
yra įsakymas Komunistų Internacionalo.

Mobilizuokimės prieš dešinumo pavojų ir prieš troc
kizmą, kuris yra jungimosi centru visų oportunistinių 
elementų viduje ir išlauk Komunistų Partijos.

Centralinis Pildantysis Komitetas, 
Darbininkų (Komunistų) Partijos.

Komitetas nutarė suteikti 
Partijos spaudoj pareiški-'

atsišaukia į visus Partijos

Merečių miestely pasiutu
si katė apdraskė keturis 

I žmones: Vieną vyrą ir tris 
■moteris, kurių viena jauna 
mergaitė.

Yra pavojus, ar tik ji ap
draskytųjų neužnuodijo.

Nukentėjusiems suteikta 
mediciniška pagalba.

Tai gana retas atsitiki
mas, kad pasiuto katė, daž
niausia pas mus pasiunta 
šunes.

450 Šilko Audėjų Patersone Prisidėjo 
Prie Nacionalės Tekstiliečiy UnijosVIENA, Austrija.— Val

džios telegrafo, telefono ir 
pašto tarnybos 50,000 darbi
ninkų pradeda kampaniją, 
kad priversti valdžią' pakel
ti algas ant aštuonių nuo- 

subudavojimoišimčių. Jeigu valdžia atsi- 
I sakys išpildyti jų reikalavi
mą, tai gali kįlti streikas.

Darbininkai* įrodo, kad 
Austrijoj pragyvenimo > kai
na pakilo ant 200 nuošim
čių nuo karo, o darbininkų 
algos veik tokios pat buvo 
visą laiką. . •

Sulig tos sutar- 
kompanijai lei- 
pabudavoti au-

.9* j lokautą, f darbininkams < pa- tįnos dalys bus liuosi nuo
TX I . i , • n • I muitų. Už tai Fordo kom-Per pastarąsias kelias die-lpanija užtikrina samdyti 

ministerial su | (išnaudoti) tūlą proporciją
Bet lo- reformistiniais darbo unijų Turkijos darbininku.

tis” šį sežoną vaidinamas lokauto • klausime. Tarėsi, 
kaip ir pereitą žiemą. Reiš- kaip apmulkinti darbinin- 
kia, kolonijų veikėjai paty-jkus ir pagalios susitarė, Priima Algy Nukapojimą
rę, kad lietuviška publika1 kad lokautas dabar būtų at- 

r>au- šauktas, .kad darbininkai 
perstoto tuojaus sugrįžtų dirbti, o V .“.4... I __•*< V _ ____ -M 1 į

socialistas Dr.
Severing. Kaip jis išspręs, 
taip su tuo nusprendžiu tu
rės abi pusės sutikti.

Darbdaviai mielai su tuo 
sutiko. Žinoma, kad jis 
išspręs darbdaviu naudai.

Sakoma, kad jis neišneš 
nuosprendžio pirma kalėdų. 
O darbininkai grąžinami 
dirbti senomis sąlygomis.

3000 Darbininkų Streikuoja 
z Meksikoj

GriguČiu” patenkinta. Dau- šauktas 
gumas kolonijų ] 
antru kartu. Na, ir būtų Į ginčą išspręs vidaus reikalų 
laikas mūsų rašėjams nu- ’ministeris socialistas Dr. 
stoti vesti polemiką tuo 
klausimu.

Mūsų dienraštis “Vilnis” 
dar įvedė vieną naują sky
rių, tai Roselandas ir Apie- 
linkė. Manau, kad nei vie
nas lietuvių kalba laikraštis 
neturi tiek skyrių, kiek “Vil
nis,” ir skaitančiam kitame 
krašte padaro nuobodumą. 
Nežinau, kokį pasisekimą 
turi vietoje, bet iš toliaus 
nekaip atrodo.,

K \ Dar vienas antausis mūsų 
rėksniams, ekstriniams, tai 
tas, kad jų “Gaidžiui” už
darytos / durys į Sovietų 

, / Rusiją. N Drg. Žalpis, rašy- 
I damas “Vilnyje,” aiškiai 

apie tai pabriežia, sužino
jęs iš užrubežinės kontrolės 
komisijos rekordų. Kažin, 
ar ir dabar tie “didvyriai” 
nepaliaus plepėję, kad juos 
“remia” Rusijos draugai.

“Laisvės” namas gerina
mas. Pereitais metais įves
ta šiluma. Taipgi pirkta 
naujos mašinos: šiais me
tais išmaliavotas išlauko ir 
viduje, ir nors neturi milio- 
no dolerių kapitalo, kaip S. 
L.A., bet namas daug šva
resnis ir puikesnis, negu 
minimos organizacijos. Gali 
būt, kad , Pildomoji Taryba 
“neturėjo” laiko namo tai-

• Pir-Vera Cruz, Mexico 
madienį sustreikavo 3000 
darbininkų prieš Di. Giorgio 
Fruktų Kompaniją bananų 
srity. Kompanija yra .ame
rikonų kapitalistų.

Darbininkai streikuoja 
prieš : samdymą neunijistų 
darbininkų. Kompanija
prašo valdžią įsikišti..

ninko rūpesčio,” kolei sura
do advokatą Gugį ir pastū
mė į šalį turintį pirmenybę 
Gerdauską.

Bostone įvyks mūsų dien
raščio “Laisvės” naudai 
koncertas,’ 16 d. gruodžio, 
Lietuvių Svetainėje, E ir 
Silver Sts. Kiejcvieno toj 
apielinkėj gyvenančio lietu
vio privalumas atsilankyti 
ir paremti mūstį dienraštį. 
Šiais metais mažai pasižy
mėjo ta apielinkė .mūsų

remime

PAWTUCKET, R. I. — 
Francis J. Gorman, reakci
nis vice-prezidentas United 
States Textile Workers of 
America Unijos, pareiškė, 
kad streikas nebus skelbia
mas, kad darbininkams įsa
kyta “priimti algų nukapo
jimą su protestu.”

Čia tekstilės dirbtuvių sa
vininkai nukapojo darbinin
kams algas ant penkių nuo
šimčių. a Algų nukaposimas 
galion įėjo pereitą pirma
dienį.

Gelumbės Fabrikas 
Šiauliuose ~

, Pranešama, kad t. greitu 
laiku Šiauliuose, arti ' sto
ties, bps įrengtas didelis; ge
lumbės, fabrikas: 1 Fabriką 
steigią'kėlioj 1 užsienių -fir
mos. Kalbama, kad ir sil-mcs. Kalbama, kad įr šil
ko fabrikas ne Kaune, kaip 
spaudoj buvo minėta, bet 
Šiauliuose bus statomas:

z '' 1 . i - . .

DIDŽIAUSIAS PASAULY 
, LOKOMOTYVAS

NEW YORK.— Amerikos 
Lokomotyvų Kompanija jau 
baigia gaminti Northern 
Pacific, Gelžkelio kompani
jai didžiausią pasauly loko
motyvą, kuris galės traukti 
dviejų mylių ilgumo trauki
nį. Į vieną valandą sude
gins tiek anglių, kiek užtek
tų per visą žiemą užšildyti 
dvi vienos šeimynos štubas. 
Į vieną valandą sunaudos 

____________  __ * v tiek vandens, kiek sunaudo- 
Oklahoma Mokslo Akademi- į ja JLOO šeimynų per dieną, 
jos narių metinė konvenci
ja, tai mokslininkai studi
juos ją.

Allison nupirko gyvatę 
nuo tūlo negro vaikėzo, ku
ris sugavo ją> medvilnės 
laukuose netoli nuo čia.

Gyvatė yra apie 18 colių 
ilgumo. 

—-—,---- ----- -
50 Metų Moteris Apsivedė 

Su 21 Metų Vaikinu

PATERSON, N. J.— šeš
tadienį įvyko didelis ir en
tuziastiškas Plataus Šilko 
Department© Associated 
Silk Workers Unijos narių 
susirinkimas. Su virš 450

Studijuos Gyvatę su 
mis Galvomis

Dyie-

’ Stilwatei\ OklarU— Čia 
gaisrininkų viršininkas Al
lison turi gyvatę su dviemis 
galvomis. Kuomet Čia įvyks

Turės 6,000 arklių spėkos. 
Kainuos nuo $150,000 iki 
$175,000. Ilgumo bus 175 
pėdų. Svers 1,000,000 sva
rų.
LENINGRADAĖ 900

TŲ SENUMO
ME-

Švedijos mokslininkai tvir
tina, kad Leningradą įstei
gė švedai suvirs 900 metų 
atgal.

ir jau susitaikiusių ir .su
grįžusių darban, vienbalsiai 
nubalsavo nutraukti ryšius 
su Associated Silk Workers 
(reakcionierių kontroliuoja
ma) Unija ir prisidėti prie 
Nacionalės Tekstilės Darbi
ninkų Unijos. Susirinkimas 
atsibuvo Carpenters Hall, 
56 Van Houton St.

Negalėdami taliaus pakęs
ti pardavikišką geltonųjų

vadų taktiką ir negalėdami 
atimti iš reakcinių biurokra
tų unijos .vadovybę, Plataus 
Šilko Department© nariai 
nieko kito negalėjo padary
ti, kaip tik atsikratyti nuo 
pardavikiškų vadų ir prisi
dėti prie budavojimo galin
gos tekstiliečių unijos, kuri 
kovos už jų reikalus.

Kovingieji nariai turėjo 
didžiumą streiko komitete. 
Tas nepatiko reakciniams 
vadams, ir jie nutarė pra
šalinti tą komitetą. Deši
nieji pradėjo teroristinę 
kampaniją prieš kairiuosius 
darbininkus.

Lietuvos Paskola Vokietijoj

Boston.— Ponia Theresa 
Elisa Deane iš Lynn, buvu
si kunigo pagelbininkė “pir
mųjų krikščionių” bažny
čioj/ apsivedė i su Leonard 
Clarke 'Wade, 21 metų< am
žiaus vaikinu; ,

Jaunikio motina sako; jog 
ji gailisi, kad jos sūnus ap
sivedė su sena moteria.

Jaunavedžiai, nepaisyda
mi jokių kalbų, išvyko pra
leisti “medaus mėnesį.” .

Pakėlė, “Algą” Bulgarijos 
Karaliui iki $43,000

Sofia, Bulgarija.— Bulgą-

“Fossische Zeitung” pra
neša,' kad Lietuvos vyriau
sybė; šiuo metu svarstanti 
paskolos Vokietijoje klausi
mą. Artimoje atejty Vokie
tijon vyksiąs Lietuvos Ban
ko atstovas derėtis del pa
skolos su Vokietijos valsty
bės banko direktorium 
Šachtų.
x Kadangi įbuse viso Lietu

vos eksporto einanti į Vo
kietiją, tai sudarius su Vo
kietija prekybos sutartį ir 
kilo paskolos sumanymas.

L. Paskola būsianti sunaudo-

NELAIMĖS LIETUVOS 
GELŽKELIUOSE

Lapkričio mėn. 13 d. ke
leivinis traukinys 1 nr. nak
ties laiku važiuodamas iš 
Virbalio link Vilkaviškio 
stotięs 4-tame klm. užvažia
vo ant porinio vežimo pil. 
Sakalo vi jono iš Tarospolės 
kaimo, Kybartų valse. Įvy
kus katastrofai du arkliai, 
patekusieji po ratais, visiš
kai suvažinėti. Žmonių, au
kų nėra. Traukinys buvo > 
kiek sustojęs katastrofbs 
vietoj.

Užsidaręs “Amerikos Lietuvis” už Skolas
WORCESTER, Mass:, —• 

Skolintojai-kreditoriai teis- 
miškai užareštavo (užatači? 
no) ' fašistinį tautininkų 
savaitraštį' “Amerikos Lie
tuvį” už skdlas. ’ Jo darbi
ninkai per advokatą sulaikė 
net priduotą SLA.: 57-tos 
kuopos apmokėjimą už pa
darytus spaudos darbus’ de-
lei teatro; tai} 'esą, už neat

mokėtas algas. Pats “Ame
rikos Lietuvio” leidėjas Mi
kas Paltanavičius kažin kur 
pasišalinęs, niekam nesiro- 
dąs. ■*

Paltanavičius dar buvo 
norėjęs viską parduoti už 
labai prieinamą kainą vie
nam savo darbininkui; bet 
tas apsižiūrėjo, ir nepadarė 
klaidos.

Reporteris,

rijos .karalius Boris sakosi, geležinkeliams statyti ir j Tą pačią dieną iš trauki- 
kąd jis^rar Wząi apmoka- žemės1 ūkio reikalams. Inio nr. 117 Libiškių stoty 
mas monarchą^., Todėl, jdm ~ • - • • • - > * _
Šiomis dienomis “alga” pa
kelta ant 50 nuošimčių — 
iki 6,000,000 levų arba $43,- 
000. / !U ' / ‘

Jo, šalininkai sako, kad jis 
esąs mažiausia apmokamas tuvoje. 
monarchas pasauly. Zogu, 
naujas Albanijos karalius, 
sakojna, gauna šešis kartus 
daugiau, negu Ęoris. O Ru
munijos vaikui karaliukui 
mokama dešimts kartų dau
giau, negu Borisui.

Tai, matote, dabar yra ir 
karalių “labai biednų.” Juk 
taį tiesiog “ubagiškas” gy
venimas su $43,000. . x

Klaipėda.— Klaipėdos ka
ro komendantas nubaudė

■ Turėdami galvoje naudin
gą jiems sutartį, vokiečiai 
sutiksią kredituoti Lietuvos 
vyriausybę. Paskola bū
sianti nauju žingsniu su
stiprinti vokiečių įtaką Lie-

iškrito keleivė Cho ja Gra- 
maite 28 metų iš Skaudvi
lės miestelio. Graniaitės 
smarkiai sužeistos abi ko
jos. Suteikus medicinos pa
gelba, nukentėjusi tuo pačiu 
traukiniu nuvežta į Šiaulių 
ruožo ambulatoriją.

Vakar 3 vai. 58T m. siau
rojo geležinkelio traukinė
liui einant iš Čiurlionio sto
telės į Karmelitus, vyr. 
konduktorius Engelis, pe
reidamas iš vieno vagono į 
kitą, užkliuvo už praei
nančio automobilio^ kuris jį 
ištraukė iš vagono, nutren- 

pjovė sau gerklę, bandyda-;kė žemėn ir sunkiai sužeidė 
mas nusižudyti. 'galvą, rankas ir 1.1. Sutei-

Pašaukti daktarai išsireiš- kus greitą pagelbą geležin-

Bedarbis Persipjovė Gerklę 
Bandydamas Nusižudyt

Milwaukee, Wis.—Kadan
gi jis negalėjo gauti darbo 

‘jokioj dirbtuvėj, Anton Fa
bian, 63 metų amžiaus, per- 
ęitą nedėldienį čia persi-

kė, kad 
sveiks.

veikiausia pankelių ambulatorijoje, Engė

Į
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KAM TARNAUJA BAŽNYČIA?
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Polemika ir KritikaPęrąąi

rasis

Kas

PASTABOS

PLYMOUTH. PA.

0era jo

klebo- 
matė 
Rusi

tai /vietai? ,PiĮd 
s^brodkešteris’

sulaužė 
punktą? 
kiai apri

niai 
dabar

Sutrempė S. L. A. Konstituciją ir Nariu Teises, 
o Dabar Teisinasi ir Bažijasi Prieš Juos

M. Beržas,
Balsas”,

įVjetainiriA Z sOn* 
visą užįįl

Theodore Dreiser, apysa

Kituš bemokindamas, taip to 
Ii 'liuvažiavo, kad pradėjo už

Laisvės” šaliriih

SUBSCRIPTION RATĘSti 
--------- |6.00 Į Foreign Countries

bąįujt,” Sodietis padarė gana 
teisingą pastabą. < ’■ , ( .

'J^as link mano- palios kriti
koj; taį vienas paragrafas pri-

pirmutiniam rašinyj 
kaip pasakyta

mūsų sceną '

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

teisėtai toj vietoj sėdėjo ke
lias mėnesius, o dabar pa
stoviu iždininku paskyrė p. 
Gugi, kuris netgi nebuvo 
kandidatu pereitais rinki
mais. Čia aiškus konstitu
cijas laužymas.

Pild. Tarybos Galia 
Apribota

Laisvės” 
matai vis daugiau, 
tokių gąiąi tolimų 

kaip Wilkes-Barre,

tiškas, o p. Gerdauskas ne
kompetentiškas? Vitaitis 
nepasako, kodėl Gerdauskas 
“nekompetentiškas,” bet pa
sako, i kodėl i Gugis /‘kompe-i 
tentiškas.” Ogi todėl, kad 
jis (Gųgįs) buvo '“finansų 

! Komisijos pirmininku ir 
ipereitose' nominacijose gavo 
jnemaža balsų į tą iųredą.”

bet p. Geį’dąuskhs, irgi y- 
/ finansų komisijoj. J Kas

ti nariams smiltis į akis, p. 
Vitaitis turėjo , paaiškinti 
narianįs, kodėl pild. Tąryba 

Šitą < konstitucijos 
,’ TaSi piunktas aiš- 

„bpja Tarybos galią. 
Jinai negili užpildyti tuš
čios vietos, bile nariu. Jinai, 
sulyg konstitucija, turi sur 
teikti pirmybę tam, kuris 
paskutiniais rinkimais gavo 
•dauginusia balsų po ano, ku
ris buyo •išrinktas ir kuris 
del vienokios ar kitokios 
priežasties iš tos vietos pra- 
sįfalino arba tapo praša- 
Ijįntas.^ Tik tokiam atsitiki
me Pud. Taryba turi teisę 
neužkišti vietos sekamam 
daugiausia balsų gavusiąm 
narinį jeigu jisai ’yrą ne- 
komp^ntiškąs.

Ar įį Gerdauskas nekom- 
neten 
Triryf
Vitaitis bando nariams į kai

tiįiįkąmą vięįfą koncerte. Vie

kštaš;: todėl , nuo j; 
aišvė” .savo '’koncertus pef-

drovėsj Bet' vargiai 
vienas Susivienijimo narys, 
išskyrus ; :sąųjęlę-: .vitąitinių 
ponų,: ku rie no retų, kad tas 
atsitiktų (,sų : ^ųąįvięnjjųuu, 
kas1 atsitiko su '‘Naujienų” 
bendrove. .,. ,, , ,. , :

Taigi, Vitaičio sieksninis

kritikos; į Tai tik bandymas 
figos lapeliu uždengti sau
jelės sauvalingų Susivieniji
mo fašistinių diktatorių 
murzina veidą.

Pranešimas A. L. D. L. D. 97 
Kuopos Neriams

Atsidarius propagandos mo
kyklėlei, nekurie nariai nega
li dalyvauti nedėlios ryte. To
dėl A. L. D. L. D. 97 kuopos 
susirinkime valdyba nutarė, 
kad ateinantis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, gruodžio 9 d., 
2 vai. po pietų, pas drg. šimo- 
kaitį, 211 E. Main St.

Kviečiame visus narius atsi-; 
lankyti ir, jei galinga, atsivesti 
naujų. Taipgi kurie dar ne
atsiėmė knygas, tegul ateina 
atsiimti. Draugai, A. L. D. L. 
D. išleidžia knygas nariams 
todėl, kad jie jas skaitytų, o 
ne. tam, kad jos pas fin. sek
retorių ant lentynos pelėtų.

Fin, Sekrętorė.

kuris me- ifinansU komisiją?
O dabar paimkime nomi- 

jnacijas ir rinkimus. Gugis, 
girdi, “logiškas” iždininkas 

■ bei kandidatas į iždininkus 
todėl, kad “pereitose nomi- 

i nacijose'gavo pemaža balsų 
j tą urėdą.” Ar girdėjote, 
iponai atsiminė ir ' narius! 
Bet, žinoma, tik tuos, kurie 
nominavo G ūgį. O tie, ku
rie nominavo Gerdauską, 
jiems nieko nereiškia.'

• 0$ .1 **•>>' *’ * * * į _•

Kaipgi, sii toipią piominąf 
ęijoih|s?n josp. ndipĮna^įjb- 
įė; Gugis giyo 62?i balsus, 6 
Gerx)aūska$ 1,823. Vadi; 
nąsi; Gerdauskas gavo. tris' 
sykius daugiau balsų, negu 
Gugis, vienok p. Vitaitis ir 
Pild, Taryba logišku kandi
datu rado ne Gerdauską, 
bet Gugį. Jie “susimylėjo” 
ant 627 narių, o spjovė į 
veidą 1,823 nariams.

Eikime toliau. Atėjo rin
kimai. Gugis. nebuvo netgi 
kandidatu . į iždininkus, o 
Gerdauskas gavo 3,662 bal
su, pagal tų pačių ponų sų- 
skaitymą. Seime" už Gu-' 
gį nepaduota nė vieno, balso, 
o už Gerdauską balsavo 186 
delegatai. O vienęk Gugis,x 
ponų patvarkymų, yra ^lo
giškas” , kandidatas ; į iždi
ninkus; o Gerdauskas ^nelo
giškas.” .

vietos” (žiūr. SLA. konsti
tucijas skyriaus 5-to para
grafą 10-tą ir skyriaus 6-to, 
paragrafo 6-to sub-paragra- 
fą b). Ir būtent šitą punk
tą Pild. Taryba sulaužė. 
Pirmybė priklauso Ger- 
dauskui, o Pild. Taryba, 
tuojaus po seno iždininko 
mirties, pasiskyrė laikinu

Šiuose keliuose žodžiuose ma
tosi, jog Vi S. yra laisvos mei
lės šalininkas. y

Gi kritikuodamasų dainelę, 
‘‘Vėjas ūžia, audra sukas,’’ kur 
sakoma—“kamgi čja jam apsi$ 
vesti, kamgi žmohą imti, kad 
kai minką turi jauną, pas ją 
gal nurimti,” užbaigia šitaip: 
“Čia jau yra sklėbimas ‘laisvos 
meilės’.” Tai kokią jis (nesu
klumpantis) palaiko pusę šiam 
klausime?

Paskui tas gyrimasis nežmo
niškas: “Kas skaito komunisti
nę. literatūrą, tas žino tą ir 
tą.” Supraskite, kad tik jis 
vienas skaito j 
o kiti skaito "laraaaiKas," 
“Linksmas Valandas” ir, ve, 
čia; jus turite sekti paskui ma-

giarizme, tai yra švietimų 
raštų bei minčių pasisavi
nime. Tuo tarpu kaltina jį 
Dorothy Thompson už pla
tų panaudojimą ' jos raštų, 
savo veikalui, -kurį Dreise- 
ris parašė apie Rusiją.

Nestik paprasti žmone- 
liai kartais “sugriesija,” 
bet, kaip matyt, nėra Ruoši 
nuo to iP dideli, plačiai pa- 
sįžymėję rąšytojąįTai 
sąvo rūšies ligą tas sveti
mą lįtjąrątįpįo darbpvsąvipį- 
mdšiš.1 ’ '■ *, * e ‘

• Triasas.

Idėjiniai
kai, žiūrį ,į metinį mūsų kon
certą, kaipo į’ brangią iškilmę; 
ten jię traukia su draugiškiau
siais jausmais ir pilni’pagar
bos visiems tiems, kurie savo 
dalyvavimu prisideda prie tos 
iškilmės. Kiti sueina vien pa
sigrožėt programa. Tačiaus, 
visi dalyviai persiima kokia 
tai ypatinga draugingumo 
jausmo dvasia; ir jaučiasi, 
kaip gražiausi anie pažmųny- 
je. Tuom dalinai reikia aiš
kinti ir_ tas faktas, kad kiek
viename metiniame 
koncerte matai vis 
žmonių iš 

tyietų
Connecticut valstija; Uhijadel- 
phija, net Am.s.tęrdamaį ir 
Šcheneętądy. (į šiemet y^a, 
nurodymų, jo^ šyečių r iš /td|i- 
m.ųjų kolonijų turę$įm daU- 
gįaū, ąegu kuriame pirm^snįa* 
me koncerte.

Kiekvienam

- -----  -
/ ■ .

rbu įsigyt ti-

Statistikos biuras Washing
ton, D. C., praneša,1 kad tuo 
.tarpu Jungtinėse Valstijose 
randasi 5,000 milionierių ir 
multi-milionierių. Girdi, 90 
metų atgal šioje šalyje, bu
vę tik 16 milionierių, iš kurių 
tik vieno, John Jacob Astoro, 
turtas sjekęs $25,000,000. 
Šiandien gi kai kurių kapita
listų turtas skaitomas jau ne. 
desėtkais, bet šimtais milionų 
dolerių.
• Juk tai didelė armija, mie
las. skaitytojau!

Bet čia dar ne visi, ką nęuž-? 
įdirbę duonos valgo, jų yra 
dąugiau. Sprendžiu, kad ant 
Mękv-ieno , yjr^pąžymėto - frpkį- 
to 'pilnai šimtas yra tokių/ kū

jį mas 
savo fi 
ninku 
vintas 

: nansų tvarkyme.

Vadinasi,’ sulyg šituo “Tė
vynės” pareiškimū, iki šio- 

jimo finansus 
žmogus “vien gerais 

norais,” o apie finansus nie
ko nenusimanė. Nežiūrint 
to, tas pats Vitaitis ir kiti 
ponai Paukštį į padanges 
kėlė ir narius agitavo už jį 
balsuoti. Antra, “Tėvynė” 
turėtų dabar pasakyti, ar 
todėl ėmė kelius mėnesius 
Susivienijimo iždą “sutvar
kyti,” kad iki šiolei iždinin
ku buvo “vien 
rais” žmogus? 
simas: Kodėl 
Pild.- Taryba 
“vien geru 
ka?

Kodėl Gugis yra taip “pa
tyręs žmogus finansų. tvar
kyme”? Well, kiek ;mųms 
žinoma, tai p. Gugio svar
biausia finansinė karjera ir

visus tuos turtus (žemes, 
namus ir kitus), kuriais ji 
valdė dar tais laikais, kada 
Lietuva priklausė Lenkijai, 
ir jei žemesnioji mokykla 
bus atiduota pilnai katalikų 
bažnyčios globai. /

Ir kitose valstybėse kata
likų bažnyčia vis tampriau 
riša savo likimą su fašizmu. 
Fašizme ji mato vienatinį 
išgelbėjimą nuo proletari
nės revoliucijos. Ko taip bi
jos katalikų bažnyčia prole
tarinės Tevoliucijps? Ji pui
kiai supranta, ką neša pro
letarinė revoliucija vysku
pais buržujams ir 
nams. buožėms. Jie 
kas atsitiko. Rusijoj

bėt, kad Gerdauskui buvo 
suteikta ta pirmybė užėmi
me iždininko vietos, b^et jis 
pasirodė nekompetentišku. 
Bet kodėl jis nekompetentiš- 
kas? Kodėl Pild. Taryba 
nei Vitaitis nepaskelbia tų' 
faktų, kurie Gerdauską pa- j 
daro nekompetentišku, jei-[ 
gu jie tokius faktus turi? i Jei Susivienij 
Kodėl jie bijo parodyt ir ne.-įvedė 
parodo Gerdausko nekom- 
petentiškumo ? Ot, čia ir 
yra šunytis paslėptas. Tas 
ir parodo ponų veidmainys
tę. Paskelbė žmogų ne
kompetentišku, bet nepasa
ko kodėl. Jau net kapitalis
tiniam teisme pasako kalti* 
ninkui, už ką jį baudžia. 
Pasakymas, l\ad Gerdaus
kas yra nekompetentiškas 
užimti iždininko vietą, bet 
nepadavimas priežasčių, yra 
jo paniekinimas, apšmeiži
mas ir įžeidimas. Tai yra 
nubaudimas žmogaus, ir la- 

na-1 bai skaudu?. . nubaudimas, 
nepasakant, už ką jį bau
džia.

Veįdmąinystės Negali 
į. Paslėpti j

tųą “Laisvės” ofise arba iš, ti
kintų platintoj ų. Tolimesnių 
kolonijų gyvęnjojąi ląi išanks- 
to užsisako tikietus' nes kuo
met laiku nepasirūpina, atsi
dėdami ant paskutines dienos, 
tai būna nesmagumų: kai ku
riem pritrūksta kėdžių arba 
net ir stovėti svetainėj būna 
perankšta vietos.

V. Laisvietis.

gerais no- 
Kitas klau- 
tik dabar 

surado, kad 
noru” neužten-

kad 
Pild. (Taryba užpildo Pildo- 
inojoj Taryboj atsiradusias 
tuščias vietas. Bet juk tai 
tuščias Vitaičio burnos au- 
šinfmas, ir .eikvojimas, lai k-; 
faštyjė Vietos.' Niekur hiė-: 
kas nė nebandė tą teisę at
imti ip; Pild; Tarybos. Klau- 
simasj ėjo ir eina tik apie 
tą konstitucijos punktą, ku
ris sąko, kad “sekanty s na- 

jįįvųsis laike rinkimų} 
daugiausia balsų, jei yra:' . . - .A .
kompetentiškas, turi pirmy- JI toĄ vietęę pastate? Ogi «. _  >•___ • '»f ii. v\oniii i^nnn ta r>ati Vnmi.

AIŠKUMO DĘLEI •
Pastabos Valstiečio Sūnui 
Kas sekė “Vilnyj” diskusijas 

•proletmeno reikale, tas žino, 
kad Valstiečio Sūnus yra di- 
džiausis' besmokis vedime pole
mikos. 

* T i 
7 Mano 
buvo ve 
skandyti 
se be idėjos, idėjos atstovaujan
čios darbininkų klasę, prašali- 
nimui šios sistemos, kurioje nė
ra nė biskio žmoniškumo, esu 
priešingas. Bet visuomet vai
dinti tik agitatyvius veikalus, 
neduodant žmonėms nieko leng
vesnio, būtų apsilenkimas su 
pačiu gyvenimu, kuris pilnas 
įvairių įvykių, įvairių scenų.

Paskutiniam rašinyj, tilpu
siam “Vilnyj,” šitaip pasaky
ta: “Kas sekė šias diskusijas, 
tas žino, jog aš idėjinius kūri
nius statau pirmoj vietoj. ‘Gri- 
gutis’ ir komedija yra tik del 
praplatinimo žiemos sezono vai
dinimų repertuaro. ”

Gi Valstiečio Sūnus nubrau
kė “idėjinius kūrinius,” pasi
ėmė tik “Grigutį” ir komediją 
ir, kaip jau matėte, apšaukė 
mane suklupusiu, šitokią suva- 
dą gali padaryti tik besmokis.

Sekant 'šias diskusijas,* aiš- 
ikiai pąsirodė, kad V.; S. atsisė
dęs-rašo, ka§ .tik papuola1, bile 
tik; mušti oponentą. :

Viepam savo rašinyj sakiau, 
jog galima vaidinti tokią kome
diją, kaip “Lapkus,” kur įna
mis parodomas daugiau turintis 
privilegijų prie šeimininkės, 
negu pats šeimininkas, tai V. 
S. sekamai atsakė: “Kas čia 
mum svarbu ką moteris dau
giau myli—šeimininką ar įna-

Tai yra visiems žinoma tię-1 kietus išąnkšto, kąd ųžsitikrint 
sh,: nieks šioje rytinėje Ame
rikoj dalyje nesuręngia tokių 
turiningų, artistiškų lietuviškų 
koncertų, kaip “Laisvė”; į jo
kius kitus lietuvių koncertus 
nesuplaukia tiek publikos, 
kaip į “Laisvės” metinį kon
certą.

Pirmiau mūsų metiniai kon
certai buvo laikomi gana dide
lėj Labor Lyceum svetainėj, 
kur sueidavo iki 1,700 žmonių. 
Bet kas metai augant miniai 
“Laisvės” koncertų lankytojų,

statė ir p. Gugį. Dabar gi; 
matote, GugiSi “kompęten- 
tiškas,” o Gerdauskas “ne- 
kompetentiškas.” Argi čia 
neaiški ponų meklerystė ? 
Jeigu p. Gerdauskas buvo 
nekompetentiškas, tai kodėl 
to ponai- nepasakė pereitam' 
seime ir kodėl jie jį skyrė į

Kaip pasirodo, tai ponai 
iš Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomosios Ta- 
rybos^ nelabai-kaip jaučiasi, 
sulaužę organizacijos kon
stituciją ir sutrempę narių 
paprasčiausias teises. Jie 
jaučią,' kad nariai piktinasi 
jų žygiu reikale Susivieniji
mo iždininką ir todėl bando 
rėkinĮU paslėpti savo dar
bus, • ’ pragaištingus organi
zacijai.

“Tėvynės” Nr. 48-tam 
PildOjpęsiąs Tarybos “brod- 

ponas Vitaitis, 
pririšęs' virš dviejų špaltų 
ędįtorialą ir kitų dviejų 
dviejų špaltų apžvalgą teisi- 
lųjnųi Pild. "Tarybos nelem
tų Žygių vir užrėkimui tų, 
kurie tuos jos žygius kelia 
i viršų. Vitaitis pasiraito
jęs rankoves prakaituoja, 
barasi, koliojasi, stenėda
mas Verda smalą ir dūmus 
laidžia į Susivienijimo 
rių akis.

Paimsime Vitaičio edito 
rialą.: Pusė editorialo 
švęstą kartojimui t 
siemą žinomo fakto

1-ialjfey * į5t. ir ' feąratoga ? Avė. ■ 
feooĮdyne .-T^yra ,vietta.. iš 
pačių ; didžiausių ir . dąįąųjų 
koncertinių. • ^Vjeiąi^iiiį v-!: siapie 
mieste. Petfnąi j‘4 visą 
dė armija publikos, šiemųų 
gruodžio 9 d.,' tikimasi, kad 
ta svetainė bus ne tik pilna, 
bet ir su kaupu. ’ > . L.

Kaip jau net patarlei! įėjo, 
metinis “Ląisvės” koncertas 
virto regulįą^e to darbininl^ų 
dienraščio ! įstaiga. Kasdien 
skleisdama darbininkišką ir 
abelnai naudingą apsvietą, 
“Laisvė” neužmiršta dailės, 

j dainų, muzikos.
Joks kitas lietuviškas laik

raštis nepatarnauja tiek, kai
po dailiškų koncertinių ir te
atralių . parengimų skatinto
jas, kaip “Laisvė.” Meno; dai
lės veikimas vis ryškiau darosi 
dalim kasdieninio i mūsų dar
bininkiško veikimo. Metinis 
gi “Laisvės” koncertas yra ap
vainikavimas ir geriausia į iš
raiška .vi.ŠPŠ riarbiuOš dailės 
srityje lietuvių koldmjose tdis 
metais. L ; . ' H 

.• • ■ • >1

“Laisvės”. , kdąęėrtaštai 
nepaprastas dainų, muzikos ir 
teatre. 1 u m o p ękilis ; tai yra rei- 

'^kinysį ilifejijailfW iapib: ičįyąsi- 
nės darbininkų kultūros kėli
mą. Mes nesame nuo pašau; 
lipi It į‘kįyiętoį-■>ąniąsčių?ĮtĮ.žf 
sidarę davatkos; ir rifes savo 
mediniais -koncertais stengia
mės suteikti draugams ir sve
čiams tokio dailiško pasitenki
nimo, kokio jie veikiausia nie
kur kitur negautu tąja kaina. 

| Daugelis “į^yįės” skaityto- 
!jų, draugų ir patarėjų važiuo- 
Ija ir eina į VLąfeyes” koncer
tą iš simpatijoj -bet dar di
desnis skaičius-!/suplaukia, ži
nodami, »kad biis;; puiki dainų, 
muzikos ir scenos programa, 
kuriai visuomet parenkama 
gabiausias artistinės spėkos, 
kaip lietuviškos, taip ir kifa- 
tautiškos. '

Koncerte, kuris įvyks atei
nantį sekmadienį, apart lietu
vių dainininkų su naujomis 
dainomis (Menkeliūniūtės, Če-’ 
snavičiūtės, Stankūną), turėsi
me operatinio kalibro daini- 
ninkus-ąrtistus Gusevą, Kar- 
lašą, Vasileyskį, Saviną ir ki
tus, gu Andr. Salama prieša- 
jkyje, kuris; buvo pirmuoju 
žvaigžde garsjojo Baljevo pa
rengimų Century Teatre, New 
Yorke. Su tais parengimais 
Baljevas apvažinėjo Paryžių, 
Londoną, Berlyną, visas Euro
pos sostines, ir visur turėjo ne
paprasto pasisekimo. 1$. to ga
lite suprasti; 'kad; Šąlama 'yra 
pirmosios rūšies artistinė spė-

yfA' susirišę ir instinktyviai, 
W šuneliaį, daboja ir , giną 
pamatinių turais.
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Visokių tikybų kunigai 

mėgsta dūmt akis apie ti
kybos reikšmę. Jie sako, 
kad tikyba—taį doros šalti
nis, ji tobulina žmogų, ji 
atidaro kelią į amžiną ka
ralystę, į dangų. Iš tikrųjų 
gi tikybos seniau tarnavo 
dvarininkų reikalams, da
bar tarnauja buržuazijai. 
Tikyba tai naudotojų įran
kis, kurio pagelba naudoto
jai laiko paklusnybėj nau
dojamus. Nors imam kata
likų tikybą ir .katalikų baž
nyčią. Jos priešaky stovi 
milionierius, stambus bur
žujus Rymo popiežius, da
bar papa vadinamas. Po
piežius gyvena ; rūmuose, 
kur randasi daugiau 10,000 
kambarių. Jam tarnauja 
šimtai ir tūkstančiai tarnų. 
Bankuose laiko sudėtus n e 
vieną dešimtį .milionų litų. 
Jo metinis pelnas pervirši- 

/ Pa- ja dešimts milionų 
veikaluo- Aiškus dalykas, kad 

papa-buržujus negali

' Kaip į tą kląusiriią nežiū
rėsi, visur matosi Pild; Ta
ryboj nesiskaitymas su na
rių teisėmis ir ląužymas Su
sivienijimo konstitucijos. Ir 
jokia p. Vitaičio demagogi
ja to paslėpt negali.
Kaip Iki šiol Buvo Vedamas 

Susivienijimo Iždas?
Pagaliais “Tėvynė,” ofi- 

cialis Susiviėnijimo organas, 
padaro sekamą labai įdomų 
pareiškimą: (,

Tie laikai Susimu lėni jimč jau 
praėjo, kad 'vien genį, norų 
užtektų. Susivienijimo milioni- 

tyaĄjfyti.\ ■ feųsiyiehi-; 
ligą! tolįips įtadjjosi 
&i|,! kaliOft
Ii: pūtii ! !pilįiiąį j išĮū-; 
patyręs žmogus fi-

iždo, bijosi nustot apgavi
mu ir kitais būdais užgrob
tų ir įgytų žemių, namų,' 
fabrikų, batikų ir kitų tur
tų., Ji bijos nustot ir kas
dieninio pelno iš savo para- 
pijohų, nes žmones, nesibi
jodami kunigų monų; ne 
taip lengvai duosis kirpt 

j vilnas. Pirmučiausiai pel- 
■ no klausimas, pirmučiau- 
isiai litų klausimas spiria 
Į katalikų, bažnyčią remt 
I buržuazinę valdžią ir remt 
fašistų diktatūrą Lietuvoj. 
Katalikų kunigai išsijuosę 
mokina, kad buržujų, buo
žių ir dvarininkų nuosavy
bė šventas dąlykas, kad kė- 
sytis prieš tą nuosavybę 
didelė nuodėmė. Jie moki- 

(nį, kad peikia į klausyt vy
riausybės, jie keikia komu
nistus, kaip buržuazinio pa
saulio griovikus. Jie gązdi- 
iria. žmones dievo bausme ir 
Įamžinu pragaru,’ jei tie ne- 
Isiduos5 ramiai lupt nuo sa- 
Ivęs devynius kailius.

Įą ne tik katalikų bažny
čia tokia.* Visos Lietuvos 
ir visos viso pasaulio tiky
bos vienodos. Visų jų tiks
las vienas — tarnaut nau
dotojams, padėti jiems nau
dot darbininkus ir kaimo 
varguomenę. Tik metodai, 
būdai įvairūs, o tikslas vie
nas. X «

Todėl, kas yra tikrai susi-: 
pratęs darbininkas negali 

Į priklausyt nei prie vienos; 
I tikybinės sektos. Kas pri
klauso prie tos ar kitos ti-^ 
kybinės sektos, kas ją tuo, 
ar kitu būdu remia, vi$! 

j vien, ar ji katalikų, žydų,; 
j pravoslavų, kalvinų ar kitų, : 
i tas tuom pat remia ir stip-į 
rina naudotojų įrankį, tas, 
tuom pat padeda savo prie
šams.

Tą;' pąstebėj o ' S ėn as V i n ca s i r 
del to nesiginčinu. Bet ir tai 
nusitvėrus sakinio pačią galū
nę,-. nėra išrokavimo lakštyt, 
kaip katei su pūsle.

Kaip kas man pastebėjo, būk 
manyje yra pasididžiavimo, ir 
rūsčių žodžių.. Girdi, reikia po
lemikoje vartoti rinktiniai žo
džiai. Kam nę kam, bet V. S. 
vartojau visus rinktinius žo
džius. -Kalbėti švelniai į tokį 
draugą, i kuris. net sa.yo , žodžius 
bąildę’ man pi’imęsti ' 
kįo’ ręjįka’Įą*. ■ , ,,

i*yk(s.taę ka$ primenu demago- 
gi.p J . Nevartokite jos; veskite 
pole m i ką teisinga 1 i n i j a ir nie
kas jums nieko nesakys 1

' " . J. N,

įjoj proletarų revoliucijai 
laimėjus nuo pravoslavų ir 
kitų bažnyčių buvo atimtoj 
žemės (didžiausi dvarai ir 
miškai ir 1.1.) namai, fabri
kai ir kiti kapitalai. Dva
siški j a daugiau nebegauna 

Į tenai algų iš valstybės iždo, 
tikybos mokslas išvarytas 
iš mokyklų, nuo dvasiškijos 

i atimtos pilietinės teisės. Vis 
daugiau ir daugiau žmonių 
atsimeta nuo tikybos ir lie-?, 
ka bedieviais. Kartu su tuo 
mažta dvasiškių pelnai. 
Dažnai dvasiškiams prisieik 
na darbo jieškot, kad iš ba-, 
do nenumirt. Seniau caro, 
valdžia varu spyrė savo pa-' 
valdinius tikėti ir reikalavo, 
kad visos tikybos tarnautų 
carizmui ir kapitalui. Dabar 
Sovietų Sąjungoj kas nori; 
tas tiki. Kas nenori, tas 
netiki. Nieks val’u nevaro 
prie tikybos. Ot tokių lai
kų katalikų bažnyčia ir bi- 

toks josi susilaukti Lietuvoj. Ji 
būti bijos nustoti milionų litų, 

darbininkų reikalų gynėju. | kuriuos gauna iš valstybės. 
Jis gal būt tik buržuazijos 
reikalų gynėju, nes jei Ita
lijoj darbininkai nuverstų 
buržujų viešpatavimą, tai 
striuka būtų ir R^mo papai. 
Tuo tarpu, ką popiežius įsa
ko tikybos clalykuose, tas 
skaitosi pas katalikus šven
ta, nes katalikų tikyba mo
kina, kad papa neklaidin
gas. Papa gi kišasi ne tik 
į tikybos dalykus, bet ir į 
kitus klausinius' ir juos da
ro tikybiniai^/ - Jis jau. se- 

prakeikė socialistus, 
i keikia komunistus, 

jis moĮkina, kad buržujų 
nuosavybė ir būržujų val
džia šventos ir todėl dagi
ninkai negali jų paliesti. > O 
visa1 katalikų bažnyčia mo
kina darbininkių pū^lušųy-l 
bęs i buržujams ir jų val
džiai/ Kas eis prieš buržu
jus ir valdžią, tas nepaklius 
į dangų. G:

Lietuvos kunigai ir vys
kupai nėra taip turtingi, 
kaip Rymo papa. Bet ir jie 
dažniausiai buožių ii\ bur
žujų vaikai ir jiems pirmo
je eilėje rūpi buožių ir bur
žujų reikalai. Ir Lietuvoj 
katalikų bažnyčia ir kuni
gai turi nemažus turtus: 
namus, žemę, fabr/kus, ban
kus ir 1.1.--Be to, Lietuvos 
katalikų bažnyčia nemažai 
gauna pinigų iš valstybės 
iždo. O kiek išvilioja pini
gų iš žmonių tamsumos? 
Vyskupai gali gyventi ne 
prasčiau, kaip Lietuvos bur
žujai, o klebonai neprasčiau, 
kaip buožės. 

\ ■/

Lietuvos katalikų bažny
čios likimas labai tampriai 
surištas su buržuazijos ir 

minimą literatūrą, *bUOžijOs likimu. Paskutiniu 
gi laiku Lietuvos katalikų 
bažnyčia vis labiau lieka fa
šistų diktatūros įrankiu. Ne 
veltui fašistai duoda viso
kias katalikų b.ą^nyčiąi eko;

> įr kitas.' privilęgi- 

dabar ištikimai
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10.00
V. prisiuntė

21.00
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GRABORIUS

ARCADIA HALL BALZAMUOTOJAS

10.00

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA10.75

27.50

ORĄPO KONCERTUI ŠOKIAI 51.00

9.55

PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘ25.00

40.00

29.50
Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai5.00

13.97 Kitchen SuiteMACYS BROS. FURNITURE CO
Tarpe Bedford Driggs AvenuesLEWISTON, ME

Telephone, Greenpoint 2372

9.40
1.00

30.15 
2,.00 
4.00

šv. Baltra
buvo su

Dainuos ir Mūsų Mylimi Dainininkai 
K. MENKELIUNIUTĖ (Januškiene) 
M. E. ČESNAVIČIUTĖ ir 
F. STANKŪNAS

T. Bartkus 
nuo sureng-

Jauną Vyry

OKTETAS UFA

LAISVĖS” BENDROVĖ

F. Grybas 
surinktų 'ant

JBERRYAND SOUTH FlFTH,STSj''“ 
BROOKLYNjiN*^.

. Nalivaika
nuo vietos

Terzienė 
nuo

Ragino vi- 
rašytis' prie

Įžanga vientik j šokius 75c

Living Room Suite - 
Dining Room Suite 

Pečiai — Ice Box

Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Sudarys gražų rinkinį naujų dainų, kurias 
dabar jie pasiryžusiai mokinasi

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

Brooklyn© apielinkėje.

OPERETIŠKAS AKTAS
Puikų operetišką aktų duos rusai, 

pasauliniai garsūs dainininkai:Andrew 
Salamą, dainininkas ir kompozitorius; 
Guseva, lyriškai dramatiškas sopra
nas; Karlas, garsusis basas; Savina, 
mezzo-soprano, žvaigždė Philadėlphi- 
jos operos; Vasilevski, žymus tenoras, 
šmit, lyriškas sopranas.

Įžanga $2.00, $1.50, 
$1.00 ir 75c.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVE”

AIDO IR LYROS CHORAI 
iš apie 150 dainininkų 

bendrai dainuos šiame koncerte 
vėliausias dainas

Halsey St. ir Saratoga Avenue
Prie Broadway už Halsey teatro

susinn- 
lietuvių buvo 
daugelis ne-

Kas Remia Lietuvos Politi 
nius Kalinius ir Priešfa- 

šistini Veikimą

Išstatymas savęs 
šaltam ir šlapiam 

orui yra priežastimi reųma- 
tiškų skausmų

Įsigykite Įžangos Tikietus
Sėdynės numeruotos, todėl norėdami 

’ geresnių vietų tuoj aus įsigykite 
tikietus J

Tokio muzikos kavalko, kaip minė
tas rusų operetiškas aktas nematysite 
niekur kitur, kaip tik operoje. Bet ten 
darbininkam peraugšta įžanga. Todėl 
storokitės būti “Laisvės” koncerte, kad 
matyti ir girdėti šį puikų dalyką.

laike parengimo 
Ont., Canada, J. 
prisiuntė aukų su- 
ant aukų rinkimo 
' Aukojo sekančios 
J. Slumba, P. Sa-

ligų. Atsiųsk 50c, tai 
žolių, I _ .
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
sų Nervai Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

J. Weiss pri- 
surinktų ant 
blankų. Au-

UetavaitS : 
F0T0GRAFIST8

Fotografuoju, Didinu Ir N urnai Įb- 
▼oju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną Ir 

aedėliomis nuo • ryte iki
I po pietą

Margarieta Valinčius
Room 12 Weitzencorn Bid’s.

PUBLIC 8QUARB
< Wilkes-Barre, Pa.

Lapkričio 23 d.j 
miejans svetainėj 
rengtos prakalbos Amerikos 
audinyčių unijos. Kalbėjo uni
jos organizatorius anglų ir 
francūzu kalbomis. Nurodė, 
kokia padėtis tų audinyčių 
darbininkų, kurie nepriklauso

$1,000 Tik už 60 Centą 
; Atsiųsk 60 centų, tąi gausi visokių 
stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk*' 
sinį kalną parodytum, tai jam malo* 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagupių, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžųlių nuo 
bile vienos' žemiau pažymėtų' ligų ir 
atgaut feavo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall* 
md, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
kurios jums sugrąžins sveika**

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
., Rezidencija:
313 W. 3rd Street
So. Boston,. MAss.

’el., So. Boston 0304 W.

galėtų , ko.v.oti u? dąrbįninkų 
klasės reikalus. Atsirado ir

kurie d ai* pradėjo bar
tis ant pirmininko, kad jis sve
timtaučiams leido svetainėj 
prakalbas laikyti.

Draugai darbininkai, mes 
niekad savo tikslo neatsieksi
me, kol 'nesusiorganizuosime į 
vieną didelę uniją. Tik susi
organizavę galėsime iškovoti 
geresnes darbo sąlygas.

Unijistas.

Pasitarki! su Dr. Zins
; . : _ i i . ..

Specialistu
Tūkstančiai vyrą ir moterų 

buvo -sėkmingai išgydyta 
i . i , . • ’ i

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

X-SPINDULIAI TR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI 
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZFNS
110 EAST 16d> ST., N. Y.

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

Nedėlioinis: 9 iki 4 po pietų

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

Haverhill, Mass., A. Žilionis 
prisiuntė pelną, likusį nuo 
surengto pikniko vietos 
priešfašistinio komiteto

Lawrence, Mass., M. Stakionis 
prisiuntė aukų, surinktų 
draugi} šleivių vestuvėse

Montreal, Canada, A. Jonusis 
prisiuntė aukų, surinktų lai
ke drg. R. Mizaros prakalbų 

Elizabeth, N. J., P. Taraške
vičius pridavė aukų per drg. 
V. Paukštį, kurios tapo su
rinktos

Toronto,
Kansas 
rinktų 
blankų; 

'■ ypatos:
maška, J. Slukas, V. čurins- 
kas ir K. V. po 50 centų; 
V. Mikšis, M. Dodvorskis, P. 
Zezis, V. D., J. Bacvinskas, 
P. Karpus, A. Grapstas, V. 
Vitkus, D. Indriūnas, A. Ga
linantis, J. Miller, J. Kiškis 
ir S. Blažaitis po 25 centus; 
S. Karpus 75c; kitų pavar
džių, paišiuku rašytų, jokiu 
būdu nebuvo galima įskaity
ti už tai ir nepaskelbiu. 
Aukotojai, kurių pavardės 
nepaskelbtos, teiksis atleisti. 
Taipgi neskelbiu ir tų vardų, 
kurie aukojo mažiau 25 cen
tų. Viso aukų prisiųsta

Milford, Conn., drg. A. Murei- 
ka polit. kaliniams

Chicago, Ill., J. V. Miller pri
siuntė aukų surinktų ant 
rinkimo blankų (Aukotojų 
vardus' i paskelbsiu kiek ."vė- 
liau.) ,
Aukos prisiųstos iš Gardner, Mass., 

yra .suaukotos sekančiai; Lietuvos 
Sūnų draugija .$10.00, L. D. S. A. 
50-ta kuopa $5.00, pelnas nuo su
rengtos vakarienės $4.61, nariąi su
aukojo $4.15, A.L.D.L.D. 53-čia kp. 
$2.00.

Aukos prisiųstos per A. L. D. L. 
D. 185-tą kp., Brooklyn, N. Y., yra 
suaukotos sekančių draugų: Eiduke
vičius $2.00, L. Burdulis $1.00, K. 
Mockus ir G. Norkus po 50c. V. 
Paukštys ir P. Bieliauskas po 25c.

J. ALEKŠIS.
A.L.O.P.S. Centro. Sekretorius.

PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST.,

prie unijos ir tų, kurie pri' 
klauso. Nurodė, kad organ! 
zuoti darbininkai dirba trum 

6.25' pesnes valandas ir gauna di-|t°ki
Į dėsnį atlyginimą 

18.00' sus darbininkus 
unijos.

žmonių į prakalba1 
ko tik apie 100 
tik 5. Mat, 
žinojo, kad tokios prakalbos 
įvyks. O kai kurie atėję apa
čioj kazyriavo ir į prakalbas 
nėjo. Mat, vietos darbininkai 
laukia, kad kiti jiems pagerin
tų būvį, bet patys nesirūpina 
kovoti už pagerinimą būvio. 
Jie nesirūpina, kad čia sutvė- 

stiprią uniją, kuri paskui

/ į j Rcumatiški Skausmai be jokio 
! j persergėjimo užpuola tuos, kurie 
/ L dirba lauke visokiam ore.

! Į Kuomet pradedate jausti Musku-
rftAn į L lų Skaudėjimą ar Sustingimą vik-

N rjaj patrinkite su PAIN-EXPEL-
LERIU. , Pridengkite skaudamas dalis su kavalkėliais flane
linio audeklo. Pats pirmutinis ištrynimas sumažins skausmus. 
Po kelių ištrynimų, skausmas visai pranyks.

.jr^nriiiį. PAIN-EXPELLERIS taipgi pagelbingas nuo
(Pečių Skaudėjimo, Nusimušimų, Išsinarinimų, Iš- 
sitempimų, Influcnzos, Neuralgijos, Strėndieglio, 
Skaudamų Muskulų, Galvos Skaudėjimų, Peršali
mų, Skausmų Krutinėję ir t. t.

Nusipirkite bonką PAIN-EXPELLERIO šian
dien. Knygutė, paaiškinanti pilnus nurodymus jo 
naudojimo daugely atsitikimų, pridedama prie kiek
vienos bonkos. Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį. Ant kiekvieno jo pakelio yra INKARAS.

Dvejopo didumo ~ 35c. ir 70c. bonkutes.

Baltimore, Md., A. Stanis pri
siuntė aukų, surinktų drg. 
Bimbos prakalbose

Brooklyn, N. Y., S. Dambraus- 
/kas, paaukojo

1«įSęranton, Pa., I. A. Klevinskas 
prisiuntė aukų, surinktu ant 
aukų rinkimo blankų. Au
kojo sekančios ypatos: P. 
Vilčinskas, A. Petruškevi
čius, D. Sidaras ir J. Sa
dauskas po $1.00; A. Anta
naitis, V. Medelis, S. Lin- 
kenavičnis, K. Genys, A. Ja
nušauskas, J. Pūras, P. Kru
čas, V. Valukas ir P. Savic
kas po 50 centų; J. Dabu- 
liškis 30 centų; A. Galinaus- 
kas, A. Navalinskas, P. Na
valinskas, A. Ruseckas, F. 
N. Indriulis, M. Banys, M. 
Zablackas, P. Kumskis, A. 
Gedrimas, A. Stasis, P. šuk- 
lis, K. Rimša, J. Rimša, K. 
Glazauskas, F. Štasinski, J. 
Antanavičius, V. Ragaišis, 
V. čepauskas ir Ig. Bukaus
kas po 25 centus. Viso

Ga nd Rapids, Mich., J. Ur
bonas prisiuntė aukų nuo A. 
L. D. L. D. 10-to Apskričio 
Brooklyn, N. Y., J. Poškus

Stamfo rd, Conn., A. Philips 
Kleck, N. Y., P. Griške- 

'vičius prisiuntė auką nuo 
vietos į'riešfašistinio komite-

, surengto vietos priešfašįsti- 
nio komiteto • ’ ’: * ■ \ 4 ’■ ■ -10.00 
Norwood, Mass., 

prisiuntė aukų, 
rinkimo blankų 

Brooklyn, N. Y., 
18.30 i prisiuntė aukų

j priešfašistinio komiteto
i Rockford, Ill., M. Kulienė pri

siuntė auką nuo vietos prieš
fašistinio komiteto

Chester, Pa., J. Pusvaškis pri 
siuntė auką A. L. D. L. D. 
30 kuopos

Hudson, Mass., F. Grybas pri
siuntė aukų, surinktų ant 
rinkimo blankų. Aukojo se- 
kančios ypatos:'F. Grybas ir 
A. Zdanskas po $1.00; Ch.- 
Grigas, J. Gaidis, F. Jacas, 
L. Buividavičiūtė ir P. Vai 
tiekūnas po 50 centų; M. 
Kazlauskas, Ch. Gaidis, M. 
Rimkus, S. Kukauskas, M. 
Lakštutis, J. Nevenglanskas 
ir P. Zanavas po 25 centus. 
Viso

Rochester, N. Y., A. Sireika 
prisiuntė pelną nuo sureng
to pikniko vietos priešfaši,',- 
tinio komiteto

Rochester, N. Y., 
prisiuntė auką 
D. 50 kuopos 

i Detroit, Mich., 
prisiuntė likusį pelną 
vasarinių parengimų, 
rengtų vietos priešfašistinio 
komiteto

Pittsfield, ' Mass., 
prisiuntė aukų

Bellevue, Alta, Canada, Ed. 
Zdanauskas prisiuntė

Brooklyn, N. Y., Eidukevičius 
prisiuntė aukų surinktų A. 
L.D.L.D. 185 kuopoje

Bristol, Conn., E. Kosmach 
prisiuntė auką L. D. S. A. 
133 kuopos

Rockville, Conn., A.Chekas pri
siuntė

Worcester, Mass., E. Repšienė 
prisiuntė
Paterson, N. J., V.Prapiestienė 

prisiuntė auką L. D. S. A. 
38 kuopos

Montello, Mass., G. Shimaitis 
prisiuntė auką A.L.D.L.D. 
7-to Apskričio 

Chicago, Ill., S. 
aukų

Montello, Mass., 
prisiuntė pelną 
tų šokių

Philadelphia, Pa., J. Mikitas 
prisiuntė auką A.L.D.L.D.
6-to Apskričio

Elizabeth, N. J., S. J. Liutkus 
prisiuntė aukų, surinktų ant 
rinkimo blankų. • Aukojo se
kančios ypatos: L. D. S. A. 

4-ta kuopa 5.00; M. Budreckis 
50 centų; 'P. Vaičionis, G. 
Basilevich, P. Kardoka, J. 
Brugis, B. J. Barkauskas, 

’ M. Gigminienė, J. Krakaus- 
kas, V. K. Sheralis, M. Ra- 
žanskienč, J. Kazlauskas, J.

Motuzą, S. Vaičionienė, B. 
Makutėnienė ir J. ‘ Kentrus 
po 25 centus; M. Beleski 40 
centų ir S. šeralienė 35 
centus. Viso

Hamtramck, Mich., J. Jurge
lionis prisiuntė aukų surink
tų vestuvėse

Chicago, 111., J. V. Miller pri
siuntė aukų surinktų pas X. 
Sadauskus privatiškame pa
silinksminime

, 25.00
S. Gendrėnas

I ADOLFAS F. STANKŪS

W. Frankfort, III., O. Dran
ginienė prisiuntė aukų, su
rinktų L. D. S. A. 10-to 
rajono konfėrencijoje

Southbury, Conn., S. Sinkevi
čius prisiuntė aukų, surinkti} 
privatiškame' pasilinksminime

W. Frankfort, Ill.,B. Yuškaus- 
kas prisiuntė aukų nuo vie
tos draugijų susivienijimo

Easton, Pa., M. švegždienė 
prisiuntė auką L. D. S. A.
14 kuopos

Brooklyn, N. Y. 
siuntė aukų, 
aukų rinkimo 
kojo sekančios ypatos: U. 
Simpson, L. Uses, K. S., L. 
Mockevičienė, J. Usialis, P.

‘ Bernadiška ir drg. J. J. Kaš-
čiaučius po 1.00; M. Beat 50 

centų; V. Dijokas, K. Jonu
šą, V. Unikas, M. Laurinas 
ir G. Paršonis po 25c. Su 
smulkiomis aukomis viso su
rinkta

Detroit, Mich., M. Mikas
Los Angeles, Calif.M. Pūkis 

prisiuntė pelną, likusį nuo 
pikniko, surengto vietos 
priešfašistinio komiteto

Philadelphia, Pa., A. Galkus 
prisiuntė pelną, likusį nuo 
pikniko, surengto vietos 
priešfašistinio komiteto 350.00

Gardner, Mass., S. Rainis pri
siuntė aukų nuo vietos prieš
fašistinio komiteto

Cleveland, Ohio, J. Žebrauskas 
prisiuntė pelną likusį nuo 
surengto pikniko Clevelando

' ir Akrono priešfašistinių ko- 
. mitetų bendrai

Worcester, Mass., J. J. Bakšys 
prisiuntė pelną nuo pikniko,
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DETROITO ŽINIOS
VALGYK

reikalaujama

Stagj* 5043

UNDERTAKER

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

CBIEMAUSKAS)

MENDELO

Pada
PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Philadelphia, Pa*

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

Padirbti iš suderintų Havanos tabąkų 
Vidurys vien tik iš importuotų tabaką

Lošima
Sulos-
žiūre-

TEN IR Iš LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Musų Populiariškais Laivais

į$> įtikinimų 
mąųęs t'/.' 
darafs dic/i 
liąkii gerai, 
mane, <

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

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

Sulig pareikalavimo šiuos cigarui 
taipgi ir per paštą *išsiun tinę jame, 

kaipo užsakymus (orderius)

apąr yra gera 
iippoms pasi-

vajams uz musų 
spaudą “Lais- 

ir “Darbininkių 
yra sumanymai 
gavimui nauju

Priešfašistines Prakalbos 
vyko Puikiausiai

Juos išdirba

STANLEY PAl/L

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

J. BARKUS (A)
• Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

fašizmu. .. Aukų «surinkta .50 
dol. su centais. ’ ’

A. L. D. L. D. 52-ros kp.
koresp. Aif. Misevičius.

Nenorėdamas turėti su durnium rei
kalo, ar tapti sužeistu, pasukau į' šalį kelio 
sustabdžiau mašiną ir tik norėjau šokt 
lauk, kaip pasigirdo trenksmas, i stiklv 
žvangėjimas, moterų kliksmas, ir tuoj vis
kas nutilo; užgeso ir automobilių šviesos.

“Tikrai bus užmuštų,” pamaniau sau 
spustelėjau anl “giaso,” ir tuoj atsidūriau 
nelaimės vietoj.

Scena prastutė. Priešais važiavęs, 
sklaidinė j antis į visas puses didelis auto
mobilis, stovi pasistojęs ant pro rtiane tft 
ką pralėkusio Forduko, o šis guli parblokš
tas ant šono su nulaužtu sprandu. Didy
sis automobilis, pasistojęs savo pirmuti
nėmis kojomis ant nelaimingo Forduko, iš
didžiai laiko savo sulankstytą kaktą iškė
lęs augštyn, tarsi didžiuojasi aną pergalė-

“Klausykit, vyrai,” įsikišau aš. “Pirm? 
pasižiūrėkite, kiek turite,užmuštų, o. pas, 
kui argumentuokite, kuris iš jūsų kaltas/ 

“Gerai tu sakai,” burbtelėjo storulis 
ir pradėjo šaukti savo pasažierius: "Ei. 
Berta, Meime, Džimi, ar dar jūs gyvi esa
te?!” 1 \ ; o

Tuoj iš didžiojo karo išsirangė* dvi. 
gražios išveizdos, apygirtės damos ir dide- 

s, gremėzdiškos išveizdos vyras.
Pas mane visi O. K.,” išdidžiai pareiš

kė storulis.
“O keli pas tave užmušti?” pasiteira

vau pas Forduko savininką.
“Tai musėt tik viena nabagė liziukč 

atidavė savo dūšelę dievui... Bet šis, šun
snukis, turės nors už jos skūrą užmokėti 
Matai, tamsta, kad aš važiavau gerai, o jis 
atvažiavo mano puse ir įvažiavo’į mane,!c

“Gelbėkit!” pasigirdo silpnas moteriš
kas balselis iš didžiojo karo.

“Dievo prakeikimas!” suniurnėjo vy
riškas balsas ir pradėjo rangytis storokas 
vyras iš didžiojo karo.

“Ar nematai, kur važiuoji, ju. asile?!’ 
storu balsu užgriovė Forduko savininkas 
išlysdąmas iš ant šono gulinčios ližės.

“Tai tavo, prakeiktas kvaily, kaičia!... 
Apjakinai mane su savo .perkūniškomis 
šviesomis,” atkirto storasis.

“Tu, kai... ės vaike, girtas,” riktelėjc

visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose' klesosfe 
Pinigai gifeit- ir. saugiai- 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway Nevy York

Mūsų Draugijinis Veikimas
Lapkričio 18 d. A.L.D.L.D. 

52-ra kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimą. Iš kuopos valdybos 
raportų pasirodė, kad kuopa 
finansiniai stovi neblogiausiai. 
Naujų narių kas susirinkimas 
nemažai prisirašo. Pakeltas 
klausimas padidinti mūsų kuo
pą iki 500 narių su pabaiga 
šių metų ar pradžia ateinančių 
metų tikrai bus atsiektas. Ei
nantiems dar 
darbininkišką 
vę,” “Vilnį” 
Balsą,” narių 
pasidarbuoti 
skaitytojų per šiuos visus me
tus. Kuopos raštininkas pažy
mi prie raportų, kad prelekci- 
jų sveikatos klausimtf surengti 
nebuvo galimybių, nes a. p lai
kytai laiškas* nuo daktaro J. 
Kąssk'iaučius, kuriame nurodo, 
kad važinėti su prelekcijomis 
negali. Bet valdybos nariai 
pabrėžia, kad greitoj ateityj 
mano surengti vietiniam dr.

(iš Tikro Atsitikimo)
Tai buvo jau vėlokos vasaros išvaka

rės, kuomet aš grįžau namo nuo savo kai
myno, kuris apie trejetas angliškų mylių 
nuo manęs gyvena.

Aš važiavau apie 25 mylias greitumo 
į valandą, kaip mane pasivijo kitas auto
mobilis, pralėkė pro mane ir, tarsi viesulą, 
sukėlęs dulkių debesį,—nuūžė sau. Dulkių 
driekena ant tiek buvo tiršta, kad aš turė
jau sustoti ir laukti, iki dulkės prasiskirs- 
tys, kad neįvažiuočiau į griovį.

Kaip tik dulkės prasisklaidė ir aš pra
dėjau važiuot, pamačiau iš priešais atle
kiantį automobilį, kurio šviesos mėtėsi į vi
sas puses, kas davė suprasti, jog automo
bilistas yra arba girtas, ar lekia vogtu au
tomobiliu, kurio negali gerai sukontroliuo-

x lekcijas ant sniui- 
Norintieji, kad jūsų vaikai _bū-

o gausite tikrai profesionalę 
Kreipkitės

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA 

Seredoniis ir ketvergais:
1218 So. 10 th St., Camden, J

še. Tikimasi, kad draugė 
M. Bacevičienė ir ateityje 
energingai pasidarbuos. Kiti 
kuopos nariai irgi prirašė po 
vieną, du ir t. t. Mes daugelį 
kartų diskusavome, kad mūsų 
kuopa turi būti didžiausia vi- 

Krikščįonybė ir soj A. L. D. L. Draugijoj. Tai 
Nemažai yra visi dar turime energingai pa- 

Kalendo- si darbuoti naujų, narių gavi- 
atsišaukia ' me. Drg. L. Jonikis raportuo- 

vrsi kreiptųsi ja iš A.L.D.L.D. 10-to Apskri- 
Per jį galima čio veikimo. Pažymi, kad ap

skritys yra nutaręs vesti vajų 
naujų narių gavimui iki naujų 

Vaitkevičius metų per visas kuopas, ku-, 
rios priklauso pyie apskričio.

i Kuri kuopa daugiau narių 
! gaus, tai apskritys skiria $10 
[dovanų. Tąi 
p]roga visoms
darbuoti naūjųį Marių > gavime 
ir atsiimti dešimtinę, j i

Naujuose sumanymuose pa
keltas klausimas,, kad 52-ra 
kp. savo varde surengtų pra
kalbas M. X. Mockui. ' čia ki
lo nemažai diskusijų. Nuro
dyta, kad mūsų kuopa turi sa
vo centruose kalbėtojų, keli jų

A. D. P. subdistriktas ren
gia vakarienę su programa, 
kuri įvyks gruodžio 26 d., sve
tainėj 206 S. Main St. Vaka
rienė prasidės 7 vai. vakare. 
Prašome kitų draugijų nieko 
nerengti tą vakarą. Taipgi 
kviečiame visus' darbininkus, 
kurie atjaučia savo klasei, da
lyvauti šiame parengime.

Narė.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurių
Jūs Pageidavot ■ -į£

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $ 1.25c

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

Lapkričio 25 d. Priešfašisti- 
nis Draugijų Komitetas su
rengė svarbias prakalbos su 
programa. Pirma prakalbų 
buvo sulošta dviejų veiksmų 
koniedija “Bomba.” 
išpildė P. M. S. 4 kp 
tas be jokių trūkumų 
tojams buvo daug juoko iš bu
vusių caro valdžios bernų 
žioplumo. Atlošus veikalėlį, 
Detroito Priešfašistinių Drau
gijų pirmininkas d. J. Baronas 
perstatė kalbėti d. A. Bimbą, 
“Laisvės” redaktorių iš Brook
lyn, N. Y. Kalbėtojas kalbė
jo'apie Amerikos darbininkų 
padėtį, ką duos darbininkams 
praėjusieji rinkimai. Išparo- 
dė savo <prakalboj ir grynais 
faktais parėmė lietuvių srio- 
vių skirtumą. Pasirodė, kad 
klerikalų, sandariečių ir ponų 
menševikų spauda sulošė labai 
negražią, rolę praėjusiais rin
kimais. Jie parsidavė už do
lerius, vįfgitaVo " * darbininkus 
balsuoti už milionjerių bernus, 
kurie nieko gero neduos dar
bininkams, kaip tik eiles be
darbių ir streikų. Nušvietė 
mašinerijos vystymąsi, kaip 
kapitalistams sukrauna m i bo
nus ir kaip išmeta darbo ver
gus ant gatvės. Nupiešus kal
bėtojui Amerikos darbininkų 
padėtį, pradėję kalbėti apie 
11 metų suklaictuves Lietuvos 
Respublikos ir S. S. Rusijos 
Respublikos. Čia daugelį aiš
kių faktų iškėlė, kur link eina 
ir kokioj padėtyj stovi Lietu
vos darbo liaudis. Kaip ją fa
šistai šviečia. Priparodė, kad 
Lietuvos fašistų budelis Smeto
na nei per tūkstantį metų Lie
tuvos darbo žmonėms nesu
teiktų laisvės sulyg jo dabarti
nio švietimo ir pramonės to
bulinimo. Kalbėtojas turėjo 
išpiešęs Lietuvos pramonės nu
puolimą ir Lietuvos žemlapį, 
kur aiškiai buvo klausytojams 
matyti ir Vilniaus sostinė, kaip 
Lietuvos fašistai vaduoja ją iš 
Lenkų ir neatvaduoja, r’čia 
nupiešia, del kokių priežasčių 
taip yra daroma ir dar toliau 
tęsis tas Vilniaus atvadavimas. 
Paskui padarė palyginimą 11 
metų Lietuvos sukaktuvių su 
Sovietų Sociąįistines Respubli
kos 11 metų sukaktuvėmis. 
Pasirodė, kad Rusijoj kas me
tai pramonė kyla, apšvieta ky
la, darbininkai apdraudžiami 
nuo bedarbių, aprūpinami li
goje ir t. t. Pasirodė, kad So
vietų Rusijoj darbininkai yra 
padarę šalies tvarkyme milži
nišką progresą.

Drg. Bimbos kalba klausy
tojai likosi pilnai patenkinti. 
Buvo duodami klausimai, į 
kuriuos kalbėtojas tinkamai 
atsakinėjo ir tuomi . publiką 
patenkino. Po prakalbų buvo 
renkamos aukos kovai prieš

87«1 JOS. CAJflPAU AVĖ., -ir 6046 CHfcaVE ST., DETROIT

važinės su prakalbomis, ir ku
riems rūpi laisyamanybės 
klausimai, mūsų kalbėtojai 
gvildena ir neatsisako. Bet 
kiti stojo, kad*.Mockaus rei
kia ir gana. Tam reikalui iš
rinkta komisija: Baronas, 
Šlakstys, Mikas. Susirinkime 
duotos komisijai instrukcijos, 
kad ji laikytųsi kuopos nuta
rimo, kad Mockaus prakalbo
se aukos nebūtų rerptamos 
jam, kaipo ypatai, kaip kad 
buvo pirma daroma. Tik už 
prakalbą atmokėti $10 ir ke
lionės lėšas. Jei Mockus su
tiktų ant tokių išlygų, tai ko
misija rengtų prakalbąs su į- 
žaūga 25c ypatai. Įsteigimo 
mokyklos lavinimosi komisija 
raportavo, kad nariai jokios 
ątydos nekreipia į lavinimąsi, 
visai nesilanko į ją. Ištikrųjų 
ręikėtų nariams lankytis, nes 
yrą įvesti keli skyriai: lietu
vių ‘ rašybos, anglų rašybos, 
studij avimas parlamentarinių 
taisyklių i jr kitokių bėgančių 
klausimui . Pamokos / būna 
kiekvieną ketvergą, 8 vai. va
kare, 24-th ir Mich. Avė. 
(Draugijų Svetainėje).

Senas Vincas

KIRVIS KOTĄ ATITIKO

Norint būti sveiku ir stipriu—j , 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK

VAR PO
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John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti.. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūketan- 
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip fr kiti 
Brooklynė ir kituose miestuo^ėMkur 
yra geri i lietuviai ir .išmintingi aay- 
bininkai, pripažino, kad JOHNd’ge- 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir prq« 
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-1 
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems. žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame. , ji

Reikalaujant, adresuokit:

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

’.Patarnauju video ne skirtumo

M. -D. Paiėvičiui’ protekcijas. ne lik laikraščius užrašinėja, 
Finansų ‘sekrl; pranešk* kbbpos bet ir narių daugiausia prifk- 
nariams, kad atsiimtų naujai v‘ ' 
išleistą A. L. D. D. Draugijos 
knygą “Argentina ir Ten Gy
venanti Lietuviai.” Apart .to 
priduria, kad jis yra knygius 
ir turi naujai išleistą Liet. Mo
terų Darb. Susivienijimo Ame
rikoje knygą 
Darbininkai.’1 
užsisakęs “Laisvės 
riaus 1929 metų i 
į narius, kad 
■prie knygiaus. 
gauti visokios literatūros. P( 
to eina pramogų komisijos na 
rių raportai 
raportuoja, kad A.L.D.L.D. 52 
kp. ir A.L.D.L.D. 188 kp. bu
vo surengtas vakaras lapkr. 4 
d. Veikalas “Farmazonai” 
davė pelno $32.23.’ - Pusiau 
padalinus pelną, kuopa gauna 
$41.11.

Susirinkime 
kiek kas naujų, narių prirašė. 
Sąrašas priduotas nemažas, vi
so prirašyta 15 . naujų narių. 
Paaiškėjo, kad naujų narių ga
vime didžiausį sąrašą pridavė 
draugė M. Bacevičienė.. Ji

“A, a...” pamislinau sau. “Tai judu 
■ šitokie paukščiai? Palaukite, mes jus pa
amsime trumpai, o storai.”

Tuo tarpu minimas konštebelis atsisėdo 
ant karo palaipos ir pradėjo dainuoti. Ar 
jis dainavo iš linksmumo, ar kad mudu pe
nu girstumėme, ką moterys kalba ir visą 
paslaptį neiškeltumėme^ į aikštę, negalima 
buvo žinoti.

Bet kadangi vienas teisėjas, o antras 
konštebelis ir abudu girti ir dar važinėja 
su svetimomis moterimis, tai jau perdaug. 
Pasivedžiau nabašninko Forduko savinin
ką truputį toliau jr pašnabždėjau jam į 
ąusį:

“Nebūk durnas ir tų paukščių lengvai 
nepaleisk.” \

“Du šimtai dolerių už ližės marškinius 
ir taškas,” atsakė jis.

“Būk vyras ir sustovėk.”
“Kuršas ližės savininkas?” suriko vi

sa gerkle storulis.
“Aš čia, o ką sakysi?”

1 “O ‘kiek tu už tą savo sukoneveiktą li
žę nori.?”;

- “Du šimtu dolerių.”
? j ? ;“Į)uįjimtu dolerių ?... Kas, tu manai, 
aš esu i mockefelleHs, Morganas, ar kitas

Įžias šviesas, aš nebūčiau į tave įva 
sjgirdi, tu, — — - -----?!”
Geriau sakyk, jei nebūtum buvęs gir

“O kas man darbo, kas tu esi? 
rei iškadą, tai ir atsilygink.”

“Ar tu, kvailas asile, manai, ikad man 
pinigus šunes moto, jei tįek reikalauji už 
savo ližės grobius, tu....’ z .

Tuo tarpu, tarsi bitė, atzvimbė ant 
motorsikelio ir taip Vadinamas “steit-triū- 
pas,” nusirito ir pradėjo klausinėti: “Kaip 
tas atsitiko, kurio tas didysis karas, kaip 
pavardė, parodyk automobiliaus metrikus, 
ar turi leidimą automobilium važinėti” 
ir t.t.

t : ji. Moterims irų bluąps> nųpiire,. Juodvi 
prikibo 1 prie manęs,•’ t$r$i • ptie {išganytojo, 
pradėjo ;gldstytęvęidusi vifeija.? net pabučia
vo: ir,, meldėų kaįd į kūogrei^iausia vesčiau 
juodviį į 'Philadėlphiją1 už\ gerą; atlyginimą, 
bęt koks ‘ tas • atlyginimas būtų t. b(ųyęįs,' , be- 
taip jau!1 lengva atspėti. . į (Tąsa - bus)

“Ką?... Aš girtas?!... Aš esu pro- 
bišinas ir taikos teisėjas, o tu gal koks 
“butlegeris” esi, ar taip koks teisių laužy
tojas? Jeigu neužsidarysi savo armoniką, 
tuoj tave suareštuosiu, girdi, tu-----------
—!... Štai ir konštębelį turiu su savim. 
Džimi, ei Džimi, kur tave velniai kumščio- 
mis daužo? Tuoj pažiūrėk, kas jo toj su- 
koneveiktoj ližėj randasi!”

“Klausyk, tamsta. Tu čionai nerė
kauk perdaug, nes aš iš tolo mačiau, kad 
tau vieškelis buvo persiauras, tai viena. 
Antra gi, tamsta esi iš Pennsylvanijos, o 
randiesi Niudžcrzes valstijoj, tad nesvar
bu, kas tu esi, bet jeigu nenori būt teisia
mas mūsų valstijos teisėjo, atsiteisk su tuo 
žmogum ir važiuok sau po velniais,” piktai 
riktelėjau jam. ■ - ;!

“Į kokią peklą aš galiu važiuoti su su
daužytu karu?” A ,

Tuom tarpu priėjo prie jo abidvi da
mos, pasivadino jį į šalį ir patyliukais, bet 
karštai, pradėjo' jam kalbėti. Apie ką jos 
jam taib karštai, kalbėjo,, sunku buvo nu
girsti, J)e t atkartotinąf atsimušinėjo į ma
no ausiŠ Šitokio žnIrl’žHT!* ki I U P '

“Mano
seisk ir Įvažiuokime Įnamon 
‘pavardės, mano vyras.”<

Iš tų žodžių galima buvo suprasti, kad 
de ponai, teisėjas ir konštebelis, turi išsi
vežę antį gerų laikų svetimas motelis ir 
[juodvi bijosi, kad jų vyrai apie tai nesuži- 
■notu.

‘GERAI PATAIKOT’
Taią 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 tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai mylų 
nes už penkių blokų nuo mano bisnio 
kostumieriai ateina ir saujoms pd 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi v^rai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.” ,

M. J. J. UriĮzo, 

187 Oak Street, 
Lawrence, Mass.,

Į į i savo krautuvę
kas mčnesis po 
kelio^iką šimtų

I parsitraukia. Net
j to)imą St. Louis 
(Mo.) A. Lejpo- 
nis, 2759 Arsenal

Maskva.— Gruodžio 5 d. 
Copenhagen, Unijoj,. įvyko 
Sovietų Sąjungos, No’rvegi- 
jos ir Danijos jūrimpkū at
stovų konferencija j * • C ’

/vy/mas nedaro del 
tU/UO. Ms.no ofisas at- 
ą ir naktį. Darbą at- 

Reikale kreipkitės-paš 
o pitarnausiu kuogeriausia.

73< Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
Ax''Mi: 'BALCHUNAS. Ha vnu n k m Tala n b on o

DETROITO LIETIMO DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos ąptLkos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne Vaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

NEW WRK, AS.BER.T SAtW 
HAMBURG, nECrZSCJSLANIJ, 

RESOK.U7K, RELIANCB# 
ClfEVEXAND,

NewYorko į 
ir Atgal 

(Karo įaksai ekstra)
1 ‘ TliEČIA KLĖSA

Baigęs Philadelphijos muzikos kory 
servatoriją, duo................
kos. Norintieji, 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės J 
mane, i 
pagelbą šiuo adresu

1
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■ '© 1923, The American Tobacco Co., Manufacturers

RUSIŠKA

Lygietis,

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedilial* ir 
Utarainkaio

State 
State

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR, 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12-tus 
ralandos dieną per visą 

naktį
Utaminkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12; vai. 

nakties

CVTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki ZA fAnhi uĄlrUll Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vaL—76* vU vt/lliy
M. TEITELBAUM, Manadžeria

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarę naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia Įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 
ir ipąžeenis prūdas su sūrum vandeniu 

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

; r i:: : c :

PORTLAND, OREGON

r ■

naujų

SPARROWS POINT, MD.

VYRAMS

tu '

VIETOJ SALDUMYNO.

NEW HAVEN, CONN

Lietuviškas Skaptukas.

VIETOS ŽINIOS
KRIAUČIŲ lygos

d ra u-

BALTIMORE, MD. nu-

r

50 yp.ątų

1

N utar- 
Darbi- 
sekan-

ri\ Tuo tarpu būtlegeris iš 
dytojų ir slaugių rankų 
spruko.

is
VAKARĖLIO

Gi- ta M

’. i ii'.-.

I

f,..

pranešti, kas jį nušovė. Poli
cija spėja, kad tie užpuolikai 
buvo nusamdyti kitų būtlege- 
rių.

1439 South 2nd Street

Seredomis
Ketvergais

9745

t

TELEFONAI:

Main

-tR RALZAMUOTOJA8

MOTERIMS

Utarninkais 
ikį 12 valandai nakties

VAIKAI

Bell-

4' Utarninkas,: GruocL 4,; 1928-

: ->• iLWf

A l ’ 1 - V' J ■

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Lapkričio 9 d. įvyko A. L. 

D. L. D. 4 kuopos susirinki
mas. Nariai, gavę mūsų Drau
gijos leidinį, knygą “Argen
tina ir Ten Gyvenanti Lietu- 

likosi patenkinti ir 
įsi, kad taip greitai 

jau gavo antrą šiais metais 
knygą.

Nutarta surengti balių ben
drai su Willamette’o 223 kuo
pa apie naujus metus, 
ta užsisakyti 10 egz. 
ninku Kalendoriaus” 
tiems metams. Nutarta, kad 
visi nariai užsimokėtų sekan
čių metų metines duokles pir
mame susirinkime po 
metų.

Gruodžio 22 ir 23 
bazaras svetainėj 340 
St.

d. bus 
Russell

Yra bazarui jau parūpin
ta ir brangių dalykų, kurių 
vertė siekia iki 100 dolerių, 
Visas nuo bazaro pelnas ski
riamas karo Belaisviams ir 
main i erių šelpimui. Todėl ku-

Ą rie dar turite kokių nors daik: 
tų, gąlite juos paaukoti ir tūb
ini sušelpti nelaiminguosius.

Draugas.

Komunistai labai pasekmin
gai platina “Sparrows Point 
Worker.” Bet tas platinimas 

• nugązdino ir dirbtuvių bosus.
Kompanijos turi šnipus, kurie 
patiria, kada darbininkai pla
tins tą laikraštuką, tuomet pa-, 

k stato sargybą ir saugoja, kad 
niekas nedalintų darbinin
kams tą laikraštuką. Aną die
na einu į darbą, žiūriu, dirb
tuvės sargas nešasi glėbį tų 
laikraštukų. Tyčia užklau
siau, ar jis jau pradėjo laik- x 
raščius pardavinėti. Tuomet 
jis pradėjo keikti bolševikus, j 
kad jie dalina tą laikraštuką !

’ ir pasigyrė, kad jau glėbį at
ėmė iš dalintojų ir dabar ne-j 
ša juos naikinti.

> Dirbtuvėse darbininkams už
drausta net ir pietų laike skai- 

_^tyti laikraščius ir jeigu tik pa-1 
<■ ^rpąto skaitant, tai ne tik bošai, 

tyėt ir sargai atima, o Sergu 
lias pasipriešina, tai ir iš dar- 

j bo išvaro. Daugelį darbinin
kų jAi iš darbo išvarė vien tik 
už skaitymą laikraščių.

Darbininkų padėtis sunki. 
Apart išnaudojimo, persekio
jimo, dar daugelį darbininki] 
sunkiai sužeidžia, o kaip ka
da ir ant vietos užmuša. Bet 
apie tai stengiamasi nepaduo- 
ti žinių į spaudą.

Darbininkams yra tik viena 
išeitis, tai organizuotis j uni
ją ir paskui pradėti kovoti už 
pagerinimą savo būvio. čia 
jau dalis darbininkų priklauso 
prie naujai tveriamos unijos, 
todėl ir lietuviai darbininkai 

✓4.turėtų dėtis prie šios unijos.
Vięt. Unijos Narys.

L. D. S. A. .42 kuopos susi
rinkime, kuriame dalyvavo 15 
draugių, kilo sekamas klausi
mas. “Darbininkių Balso” va
jaus komisija pranešė, kad lai
bai darbavosi surengti vaka
rėli su prakalbomis ir kreipe

damos kalbėtojo. Bet nežinia 
kodėl centfo viršininkės nei at
sakymo .nedavė, * Tai labai 
prastas centro viršininkių pa
sielgimas. Ir jos pertankiai 
taip pasielgia. Pereitais me
tais net kelis laiškus rašiau ir 
atsakymui štampas įdėjau, tai 
j mūsų laiškus atsakė, kad ne
galį. Tai šitokis pasielgimas 
nupuldė energiją tarpe 
gių veikime.

^Kuopos Valdyba:
Org. O. Latvienė, 
Sekr. E. Alisiūniūtė, 
Fin. Sekr. B. Medelienė, 
Ižd. Z. Šukaitienė.

Pastaruoju laiku blaivybės 
agentai vėl pradėjo judinti lieJ 
tuviškus karčiamninkus. Wa« 
shingtono’ valdžia į mūsų mie
stą atsiuntė šešiųs specialius 
agentus, kurie pradėjo dar
buotis, Jau suareštavo kelių 
viešbučių • savininkus ir kelio-

w t1* r

LIETUVOS GRABORIUS

Užtikrinu, kad mano patarnavimaa 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą

Nuliūdimo valandoj® praiau J
kreiptis prie manęs.
kainą.

PHILADELPHIA, PA.

----- Oregon
Keystone___

bin toj us

vietoj ju

Cecil “Babe” Dye 
/ Vadovaujantis Lošėjas, 
National Hockey League

“tfoękey! Tai yra vadinamas 
‘smarkiausiu lošimų pasaulyje/ 
Ir tikėkime man, jog tikrai taip 
yraj Be tiųkarno fizinio stovio 
žmogus negalėtų išlaikyt nei pen
kių minučių ant ledo. Perdidelis 
svoris yrą pavojingas-—t^ii taip^ 
kaip nešimas per didelio bagažo* 
—Aš pastumtu šalin kūno rie- 
bintą jus—duokite mąn ^Lucky 
vietoj jų. V ięnintelis būdas j1 kaip 
aš galiu rūkyt tr pis dėlto pasilai
kyt sveikas ir vikrus, tai yra lai
kytis įsikibus į Luckies. Senieji) 
mylimieji Lucky Strike turi ftokį\ 
kvapsnį, kad jis yra O. ft. del 
manęs, kuomet po akių pąiniojasi 
sąįdunj^ndį f tąį aš ir patraukiU: 
užsirakęs Lucky su pasitenkini 
mu, žinodamas, jog Luckies nie
kados nepakenks mano gabumui 
žaisti tą žaismę, kurią aš myliu”

TAM tikra^, aprubežiųota {cukraus 
proporcija maiste yra patartina, bet 
žinovai griežčiausiai pabrėžia, jog per- 

didelis daugis riebinauęių saldumynų 
yra kenksminga ir kad Amerikos žmo
nes perdaug valgo tokių saldumynų. 
Todėl, vardan apsirubežiavimo, mes 
sakome:—

mu

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE REGENT 21774)474
Būkite Savystovųs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų. karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas m\is išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visyien vertą 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 įsteigia ' New York City

Mokykla su Reputacija”

“Babe Dye
Dešiniojo 

Sparno N, Y. 
Americans 

Hockey Kliubo

Linkite
Lucky vietoj 
saldumyno

It’s toasted’5 Nei Jokio Gerklės Ko»uljk>.

likos kabaretų savininkus. Ir 
lietuvių daug sėdi už mūn- 
šainą. Bet laikraščiai rašo, 
kad nuo 1 d. gruodžio valdžia 
dar daugiau paskirsianti, į čią 
blaivybės agentų. Manoma,; 
kad jie pradės per stubas ir 
krautuves vaikštinėti. Jeigu 
tas įvyks, tai kai kuriems bus 
labai riestai.

Beje, čia vienas būtlegeris 
labai gudriai pabėgo. Jis ka
lėjime apsirgo. Tuomet jį at
gabeno į ligoninę ir perdavė 
gydytojams apžiūrėti. Kalėji
mo sargai išėjo į kitą kamba
rį Tuo tarpu būtlegeris iš gy-

pa-

Lapkričio 24 d. čia tąpo 
šautas vadinąrųąs būtiegeęių 
karalius. Policija sako, kad 
jis turęjęs kur tai už miesto 
didelį bravorą. Netoli jo nąr 
mų šeši juodukai užpuoli tą 
karalių ir spyą^ė jam keturias 
kulkas. Policija rado jį pų#r 
gyvį, nugabeno į ligoninę ir, 
ten jis numirė, nęgąlėdarnąs

1 d. gruodžio buvo “Lais
vės” svetainėje kriaučių lygi-e- 
čių vakarėlis, žmonių atsilan
kė skaitlingai, ir lygiečiai tu
rės apsčiai zpęlno. Programa 
buvo gana puiki, ką kiekvie
nas atsilankęs..' pas lygiečius 
pagyrė už surengimą tokio 
šaunaus vakarėlio.
b ,U^os,.; dvįeįlis kvartetas ir 
Aidos oktetas sudainavo $ra? 
žiu, (įąipeĮįų. Skučo sūnus su 
Sku.^iūjįę puikįąį pą$oko, už ką 
nuo susirinkusiųjų dikčial ga
vo aplodismentų.

ČeUerninkų kontęste daly
vavo, virš. 50 ypatų,. V.kivt

pora Įiuvo.ir, šachmatistų.
Geriausiais čekerių lošėjais, 

pasižymėjo: J.’ Mačiuta. A. 
Duoba, Kasakaitis, P. Lengvi
nas, M. Karalius ir iš Great; 
Necko P. Balsys. Neblogai 
lošė F. Bepirštis, F. Krungr 
klis, Lukauskas, Bernotas, K. 
Jankaitis ir dar keli destėkai 
kitų. 1

Už čampionato karūną lošė 
iš Great Necko Balsys ir M. 
Karalius. Balsys iš eilės su
pliekė J. A. Bekampį, Lengvi
ną, K. Jankaitį ir dar kelius 
kitus. M. Karalius iš eilės su
pliekė : J. Mačiutą, Kasakaitį/ 
Ridgewood o čampįojią, ir d^F 
kelis gerai išsilavinusius čekė-: 
rių lošikus. Taip kad tik du 
iš virš 50 lošikų tapo išrinkti 

-eiti už, čampionatą. Išrinktais 
tapo Gręąt įNecko ;Balsys. į ir1 
Masjpetho•" M; Karalius. Lošė 
abu' tris partijas, ir M. Kara
liui? iš trijų partijų dvi laimėk 
jo prieš Great Necko čempio
ną P. įBalsį (pastarasis išlošė 
vieną, iš trijų). ’h ■ 

. .Kriąų$ąi labo! nudžiugo, nes

M. K. yra kriaučius, kad jis.su
pliekė pagarsėjusį “farmerį” 
čekerių' lošėją Balsį ir išgelbė
jo kriaučių garbę. Kaipo per
galėtojas parijijkitino 'lošėjo 
Balsio,. M. Karalius .laimėjo 

; 5 .dolerius, aųkpu. Q kjriaų^iąį 
sukibę M. Karalių pakelė 
augštyn, surikdami: “Ura už 
Maspethą!” Balsys padavė 
Karaliui ranką - už gerą loši
mai - •v

Dabar, jau yra lietuviuose 
viepas, čekerių Čampionas, Bet 
ir . negavę kirstis už čampio
natą ■ vyrai gerai išsilavinę 
yra: Mačiuta, Kasakaitis, 
Duoba, Lengvinas ir keli kiti.

Balsys, nusiskundė, kad jis 
iš karto perdaug griebė savo 
oponentus taršyti, tai iki lošio 
galo bųygš dik^įąi^ pavargęs, 
tuom ir tapo Karaliaus nuga
lėtas galutinoj kovoj už čeke
rių čąmpibnatąį Bet abudu, 
k'aįp^ Bąlgyš,!*tąįp ir M.' Kara
lius,' aįieM'vieną.ą. kitą\ turi ge
rą. nupijioįię^lįad abudu gerai 
čefce’riūš • -lošia.' * ’ ■ 1

Telephone, Stagg 8326

MARCY BATHS
Nauioviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©

Panedeliais
Dieną ir naktį

Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedaliomis

įleidžiami utajrpinkais dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Ka» yra žmogaus amžina* priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 76 centus už-bakaą apsiginkluok auo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(26 centai už skrynutę)

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

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

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

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

Tel.: Juniper 8796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite!

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
-------------------------------------ORDER BLANKt________________ ________

Aš, žemįaa pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malontsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBO LA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas —____________________ _
No-------- ------------------------- ----------
Miestas ______________________

> Miestas .__ _____ ________________
■W

TURKIŠKA

’ Trys gariniai kambariai delei iSsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas
. gafd. vanojimosi* kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 

taip, pąt RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
j 29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,
■ TIES BROADWAY IR FLUSHING AVEk, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090



Puslapis šeštas

Trepeika, 40 
568 Driggs

a

VIETOS ŽINIOS
DRG. V. STUKO 
LAIDOTUVĖS

L. D; S. A. 111 KUOPOS 
NARĖMS

v Į ’ ■ •

rėti laikraštininkai šešis raun
dus paskyrė Maloney’ųi, tris 
raundus Riškui, o vieną pa
skaitė išėjusiu lygiomis. Bet, 
esą, jei šiomis rungtynėmis bū
tų skirta 12 arba 15 raundų, 
tuomet Risko- būtų nugalėjęs 
Maloney knockoutu arba lai
mėjęs bent teisėjų sprendimą.

Bostoniečiai dabar kalba, 
jog šis Maloney’o laimėjimas 
prieš Risko pagrindė* kelią ki
tam jo susitikimui \su Jack 
Sharkey, kuris jį nugalėjo 
knockoutu.

I šaulio bokso sunkiasvoris čam- 
į pionas. Kai kurių laikraščių 
Į sporto skyriuose buvo pasaky- 
i ta Tuffy adresu labai puikių 
dalykų. Beginant jį, tūlais 
atvejais pasiekta net isterijos 
laipsnio.

Bet kaip gi negirsi ’ Grif
fiths©, jauno lengvaus sunkio
jo svorio boksininko iš Sioux 
City, Iowa, kuomet jis atvyko 
i New York a turėdamas už 
savo diržo penkiasdešimts 
penkis nugalėjimus? Nugalė
ti penkiasdešimts penkis bok
sininkus juk tai ne juokai! I 
jo nugalėtų knockoutu boksi
ninkų eilę įeina Mike McTigue 
ii* Joe Anderson, kurie, ar 
šiaip ar taip imsi, vis del to

PARSIDUODA 4 šeimynų medinis ' 
namas su štoru, yra visi įtaisymai, j 

Kaina $10,500, įmokėti reikia $2,- • 
50Q. Taipgi pasirandavbja Storas, 
tinkamas bile bizniui. Kreipkitės po 
num. 57 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. 289-94------------------------- - -----------(---------- ; 
PARSIDUODA minkštų gėrimų biz

nis. Geras žmogus gali daryti ge
rą pragyvenimą. Pardavimo - prie
žastis—nesutinka partneriai.—K. De
gutis ir J. Luksevičius; 2196 Flush
ing Ave., Maspeth, N. Y. 289-92

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 

ir Amerikonišku Stilium

Netekome dar vieno gero, 
ištikimo draugo, 
revoliucionieriaus. Žiauri mir
tis išpešė drg. V. Stuką, narį 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos. Dar taip nesenai, tik 
kelios dienos atgal, jis buvo 
sveikas, dirbo su mumis, dali
nosi mintimis, džiaugėsi ko
munistinio judėjimo stiprėji
mu, o dabar jis jau miega 
amžinu miegu. 1

Drg. Stuko laidotuvės atsi
bus šiandien, gruodžio 4 d., 2 
vai. po pietų. Bus palaidotas 
Mt. Olivet kapinėse.'

Visi draugai, visi -susipratę 
darbininkai, raginami ir pra
šomi atlikti paskutini patar
navimą mūsų draugui. Ku
riems tiktai sąlygos leidžia, 
dalyvaukite laidotuvėse, paly
dėkite į kapines. Tie draugai, 
kurie dirbate, išlikite iš darbo 
ant pusės dienos. Mūsų par
eiga savo draugą gražiai ir iš
kilmingai palaidoti.

Drg. Stuko kūnas paŠarvo- reikalų apkalbėti.
tas .po num. 215 Sands St., mokestis esate užvilkę, malo

nėkite užsimokėti, kad nebū- j Scranton© angliakasį, 
tumėte 
gos.

Taip 
dybos del sekančių] metų. To
dėl kožno nario pareiga šia
me susirinkime dalyvauti ir 
parinkti valdybon tinkamus 
narius.

Central Brooklyne.

MIRĖ

pasiryžusio

metų 
Avė.,

Juozas 
amžiaus, 
Brooklyne, mirė gruodžio 2 
d. Bus palaidotas gruodžio 
4 d.; kūną išlydės 10 vai. ry
te iš kun. Kodžio bažnyčios; 
pakasynos bus šv. Traicėš ka
pinėse.

Laidoja graborius J. Levan- 
dauskas.

KAIP SUNKU APEIT 
DVI PAČIAS

Tatai Privedė Prie 
Saužudystės

Italas būtlegeris Angelo 
Dastone, 29 metų amžiaus, lai
kė dvi* pačias. Italijoj buvo 
palikęs savo moterį Marę su 
8 metų sūnum, ir apsivedęs 
Bronxe su kita jauna, 18 me
tų* mergiščia Anna Dešeo.

Pirmoji ir tikroji jo pati, 
nugirdąs apie antrąsias savo 
vyro vedybas, išnetyčių atva
žiavo iš Italijos į |New Yorką. 
Bet tuo sykiu jam pavyko iš- 
sisaugot, kad pirmoji'pati ne
pamatytų jo su antrąja. Pa
ėmė jis- pirmajai su sūnum 
kambarius ir pradėjo lošt, 
kad esąs ištikimas vyras ir 
geras tėvas. Tuo tarpu savo 
antrąją pačiutę buvo, per 
įvairius prikalbinėjimus, pa
siuntęs laikinai pagyvent pas 
jos tėvus. Bet antrajai greit 
nusibodo pas tėvus ir jinai pa
reikalavo, kad vyrelis vėl pa
imtų atskirus kambarius, kur 
jiedu vienudu galėtų gyventi.

Pagalinus, būtlegeris, dviejų 
pačių vyras, ir vėl turėjo pa- 
samdyt apartmentą, kur dalį 
laiko, po num. 1796 Bathgate 
Ave., pasirodydavo savo ant
rajai pačiukei, o kitą dalį lai
ko turėdavo praleisti su savo 
pįirmąja moteria ir sūnum, po 
num. 501 W. 176th St., New 
Yptfcer, '

, Paskutinį ? sykį užėjęs pas 
antrąją p^čią jis užsipuolė i tu 
n)an esi neištikima, tu myli1 lu
tą, vyriškį., Pasigriebė revol
verį, p pati šoko laūkah pro 
langą gaisrinėmis kopėčiomis 
ant šaligatvio; o jis į parkri
tusią ir be sąmonės gulinčią 
šovė iš revolverio, bet nepatai
kė., Tuomet paleido 'kulką 
sau į galvą ir nusižudė.

APSIRIKIMAS IR 
PASITEISINIMAS

Mill W. Johnson, Yonkerse, 
buvo areštuotas, kad jis gat
vėje iškoliojo ir apdaužė Ru- 
thą Costellienę. Teisme John- 
sonas teisinosi, kad jis apsiri
kęs; jam atrodė, kad tai jo 
pati; o savo pačią namuose jis 
taip dažnai bausdavęs. Sveti
mai moteriškei aš, girdi, nie
kuomet to nedaryčiau.

'■ Teisėjas Baote neskirs kal
tininkui bausfnės, jeigu -pasi
rodys, kad čia btivo dar tik 
pirmas jo prasižengimas.

Left Hook.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5) 417 Lorimer Street

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

Tiems, kurie sau arba draugui 
pirks kalėdoms prezentą 50 John’s- 
Jono Cigartj boxą, special 3 dol. 50 
centų, atėję brooklyniečiai arba iš 
kitų miestų atsiųs reikalaujant, tat 
apturės nė tik visiems patinkančius 
malonius rūkyt cigarus, bet, ir pui
kų kalendorių 1929 metams dovanų!

Tas kalendorius ne tik patinka vi
siems lietuviams, bet ir progresyviš-* 
kiems komunistams! Apart puikaus 
piešinio,' telpa Įdomios eilės, labai 
sujudinančios mintį visiems. (Apgar
sinimas kitoje vietoje.) Adresuoki-, 
te:

NAUJOKŲ CIGARŲ MFRS.,
267 Division Ave.', Brooklyn, N. Y., 

289-90,

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

L. D. S. A. 111 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 6 d. gruodžio, sve
tainėje 218 Van Sicklen Avė., 
East New Yorke. Pradžia 8 
vai. vakare.

Visos narės dalyvaukite šia
me susirinkime, nes bus labai 
svarbus. Reikės išrinkti valdy
bą sekantiems metams ir kiti I

skaitosi gerais boksininkais.
Laukiama jo pasirodymo 

New Yorke, kai kurie lankia 
net su dideliu nekantrumu. 
Pagaliau,’ prisiartina ir lapkri
čio mėn. 30 d. vakaras. Į 
Madison Square Gardeną su
sirenka apie 20,000 asmenų 
pamatyti “būsiantį” sunkia-1 
svorį čampiona’. Apie Tuffy!-.- ■ . , ,
oponentą, apie James J. Biact- | 1929 metams, tat kiekvieno naxio ir

reikalai. Pabaigus kuopos rei
kalus, bus lavinimosis. Atsi
veskite ir pašalinių.

Sekr.
(289-91)

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

šv. Jurgio Draugijos susirin
kimas įvyks trečiadienį (sere- 
doj), gruodžio 5 d., 1928 m., 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten

džia 7:30 vai. vakare.
Visi nariai, būtinai dalyvau

kite, nes turime daug svarbių 
Kurie jau

suspenduoti laike li-

pat bus rinkimas vai-

“SUBVIŲ” PELNAI

S.L.A. 83 KUOPOS SUSIRINKIMAS
S. L. A. 83 kuopos metinis susirin

kimas įvyks ketverge, 6 d. gruodžio, 
’svetainėj, * 46 Ten Eyck 

Pradžia 8 vai.
“Laisvės’
St., Brooklyn> N. Y. 
vakare.

Kadangi, kaip jau augščiau mi-
Apie Tuffy! nėjau, susirinkimas bus metinis, ku-

docką iš Jersey City, mažai 
kas ir tekalba ir laikraščiuose 
apie jį mažai tebuvo rašyta, 
nes jis, mat, tik šiaip sau bok
sininkas, nors ir ne visai blo
gas. Brad dock as šiek tiek 
pagarsėjo po to, kai pasiuntė 
į ligoninę Pete Latzo, buvusį

narės pareiga yra dalyvauti jame ir 
išsirinkti atatinkamą kuopos valdy
bą, nes nuo jos priklauso veik visas 
kuopos gyvumas. Taipgi išgirsite 
raportus kuopos valdybos, kuriuose, 
be abejonės, bus pabrėžta, kas tapo 
nuveikta šiais metais. Nepąmirškitc 
ir naujų1 narių atsivesti.—J. Alekšis, i 
sekr.

M A SPETH, N

IŠRANDAVOJIMAI

C ■ JUNIPER 7646. .

RALPH KRUCH :
FOTOGRAFAS
65-23 Grand avenue
■» . masfeth; N. V.. ■

PASIRANDAVOJA Williamsburghe
3 kampiniai kambariai, maudynės, 

elektra, privatinė stuba. Randa tik 
$25.00 į mėnesį.—B. A. Zinis, 499 
Grnd St., Brooklyn, N. Y. Tel: 
Jamaica 7394. 288-293

PAJIEšKOJIMAI

Prasideda 
Braddocko 
jį raundą 
Pastarasis 
oponentas

New Yorko požeminiai gelž- 
keliai B. M. T. ir I. R. T. davė 
savo savininkams gryno pelno 
$2,701,000 per vienus metus.

Prie savo išlaidų kompani
jos priskaitė ir $1,374,311 iš
eikvotų bekovojant prieš uni
ją ir šimtus tūkstančių dole
rių, kuriuos išmėtė 1 savo nau
jai bylai. Per tą bylą kompa-i 
nijos, su pagelba teismų, sten
giasi pakelt važinėjimo kainą 
nuo 5 centij iki 7.

Nežiūrint visų tų ekstrinių 
išlaidų,—vis tik savininkai dar 
pasikuopė gryno pelno $2,- 
701,000.

Bet jiems niekad negana.

ATKERŠIJO UŽ DUKTERS 
DOROS SULAUŽYMĄ

Joseph Farru gi o nušovė Ha
roldą Johnsoną, Asbury Pai
ko High Schoolės studentą at
letą, 19 metų amžiaus. Far- 
rugio sako), kad H. Johnsonas 
“atėmęs dorą” jo dukteriai, 
14 metų mergaitei.

KETURI NUO MŪNŠAINO 
MIRĖ IR DU APJAKO

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį nuo nuodingo mūnšaino 
New Yorke mirė keturi vyrai 
ir apjako du jaunuoliai; jiedu 
yra apie 21 metų amžiaus ir 
dabar randasi Bellevue ligoni
nėje.

Griffiths© ir 
rungtynės. Pirmą- 
laimi Braddockas. 
patyręs, kad jo 
toli gražu nęra 

toks stiprus, kaip gazietninkai 
apie jį rašė, antram raunde! 
pradėjo Griffithsą tikrai va-Į 
noti ir blaškyti po ringą, kai 
suteriotą pelų maišą. Po .1 mi
nutės 40 sekundų antrojo 
raundo, Tuffy, kuris pasirodė 
visai “soft,” galutinai susmu
ko į ringo aslą, o referi Mc- 
Partland be jokio formalumo, 
—be atskaitymo dešimties se
kundų, paėmė tą “Vakarų te
rorą” ir nutempė į jo kampą.

Taip tai pasibaigė šios 10 
raundui rungtynės> kurios, kai 
kurių nuomone, turėjo iškelti 
aikštėn; ir ..parodyti pasauliui 
būsiantį sunkiasvorį čampioną, 
kitą Jack Dempsey. O tas 
“kitas Jack Dempsey,” matyt, 
labiau mėgsta gulėti ant rin
go aslos, negu ant jos mikliai 
šokinėti,—Braddockas keturis 
kartus parmušė Griffithsą.

Be to, tą patį vakarą ir toj 
pat vietoj rungėsi Kubos ban- 
taminio svorio (120 svarų) 
čampionas Kid Chocolate su 
harlemiečiu Joe Scalfaro 
(117 i/j sv.), kuris irgi skai
tomas tik šiaip" sau boksinin
ku, nedaug žadančiu. Nors 
bokso teisėjai ir 1 referi nu
sprendė, kad šios 10 raundii 
rungtynės pasibaigė lygiomis, 
tačiau matę jas yra tos nuo
monės, kad Scalfaro pusėtinai 
supliekė Kid Chocolate, šios 
poros rungtynės prasidėjo ga
na dramatiškai. - Gongui su
skambėjus, Scalfaro išėjo iš 
savo kampo ir tuojau paleido 
smarkų dešinės rankos smūgį 
į juodą Kid Chocolate smak
rą, nuo kurio Kidas atsidūrė 
ant ringo aslos ir tik po trijiK 
sekundų atsikėlė.

D. 
bus

S. A. 91 kuopos susirinki- 
utarni.nke, 4 gruodžio, Na-

Pradžia 7:30 vai. vakare, 
paskaitą, 
Atsives-

mas
tional Hali, kampas Willow ir Clin
ton Avės. ~ 
Drauge Bimbienė skaitys 
todėl visos susirinkit laiku.
kit ir, pašalinių.—Org. K., Linoniene.

PAJ1EŠKAU apsi vedimui vyro. Aš 
esu 34 metų, šviesiais plaukais, 

Į suvirš 4 pėdų didumo.—Shebelsky, 
425 W. 26th St., rear house, top 
floor, New York, N. Y. (284-289)

PRANEŠIMAS
JUOZAS BERNOTAS yra miręs.

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

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

: Yra žinoma, kad jis paliko sūnų 
neužbaigtų darbų.—Sekr. M. Degu- i h dukterį.

RIDGEWOOD, N. Y.
D. S. A. 132 kuopos susirinki- 
įvyks seredoj, 5 d. gruodžio, 

Degulio svetainėj, 147 Thames St., 
pradžia 8 vai. vakare. Visos narės 
būtinai dalyvaukite mitinge, nes tu
rėsime1 daug svarbių tarimų ir yra j

L.
: mas

liene. 289-90

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BRADliOCK, PA.

A. P. L. A. 14 kuopos metinis 
siripkimas bus antrą sekmadienį 
gruodžio, po num. 933 Talbot Ave., 
3 vai. po pietų. Visi nariai ateikit 
ir užsimokėkit duokles. Taipgi bus 
renkama kuopos'1 jvaldyba sekantiems 
metams. Yra ir, taip svarbių reika
lų aptarti. Tat • dalyvaukite visi.— 
Sekr. R. Beniušis. 289-90

su- 
, 9

HAMTRAMCK, MICH.
Ketvergė, gruodžio 6 d., bus U. 

D. S. A. 130 kuopos metinis susi-l 
rinkirpaš Yemans Svetainėj. Prasi
dės 7 vai. vakare. Ant dienotvArkio 
bus: rinkimas valdybos ir komitetų, 
rinkimas pildančio komiteto ir daug 
kitų svarbių reikalų. Narės visos 
gaus knygą “Darbininkai ir Krikš
čionybe.” Draugės, susirinkite lai
ku, kad vįską galėtumėm gerai at
likti.—Sekr. A. J.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA gerai įrengtas Sto

ras, groserne, tirštai lietuviais ap
gyventoje vietoje. Parduosiu greit 
ii* už pigiai, nes turiu užpirkęs kitą 
biznį.—216 Bedford Ave., kampas N. 
5th St., Brooklyn, N. Y. 288-293

NUSIŠOVĖ DRŪTUOLĖ 
MERGAITĖ

Nusimovė. Ąda, G. Allenaitė, 
14 metų high schoolėš mokinė, 
Rockville Centre, tėvų name, 
Long Islande.)

Mergaitė buvo linksma, 
sveika ir atletiškai drūta. Jos 
tėvas, buvęs armijos kapito
nas, dabar tarnauja Brook lyno 
miesto valdyboj, kaipo inžinie
rių skyriaus narys.

kwinjiimBniiiiiiiffliwiiiinw

Į SPORTAS Į
“PERVERSMAI”
BOKSO SRITY

Miller Nugalėjo 
McLarnin Septintam

Lapkričio mėn. 30 d. vakare 
Detroite įvykusiose* bokso 
rungtynėse tarp dviejų leng
vojo svorio boksininkų taip 
jau įvyko tas; ko niekas be
veik nesitikėjo ir nelaukė, bū
tent, Ray Miller iš Chicagos 
nugalėjo techniškuoju knock- 
outu septintam raunde plačiai 
pagarsėjusį boksininką Jimmy 
McLarnin iš Los Angeles. 
Daugelis bokso sporto žinovų 
tvirtino, jog McLarnin kad ne 
šiandien, tai ryt poryt bus 
čampionu, . nes jis nugalėjo 
newyorkietj Sid Terris ir kitus 
pasižymėjusius boksininkus. 
Bet bokso laimė, matyt, kitaip 
nulėmė.

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

REIKALAVIMAI
REIKALAUJU VYRŲ

Kurie apsigyventų Ne,w Yorko apie- 
linkėjė. Gera progd, kurie buvę 
biznyj arba kitokiu būdu publikoj 
tarnavę. Galima išsidirbti gerą dar
bą trumpu laiku, su geru užmokes
čiu. Atsilankykite pas WM. H. 
NOVICK, nuo 9 iki 12 vaj. ryte, 
Room 404, 82-84 Wall St., New York 
City., ' 287-289

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

( ACADEMY 
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šahniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
i J. Baltrukevičius 
508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS
Turime garbės pranešti, kad iries atidarėme puikią

Auksų ir Brangakmenų 
Krautuvę

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

Taisome Laikrodžius ir {vairius 
Kitokius Auksinius Dalykus

Reikalui esant, kreipkitės šiuo antrašu:

IV. GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

Braddock Nugalėjo 
TuEfy Griffiths

Kurie tik atydžiai seka bok
so sportą, tie gerai žino, jog 
Gerald Ambrose Griffiths, ži
nomas kaipo Tuffy, per kelias 
pastarąsias savaites buvo gar
sinamas, kaipo kitas ) Jack 
Dempsey, kaipo būsiantis pa-

Maloney Supliekė Risko

O didžiausias skandalas iš 
visų, tai tas, kad jimmįr Ma
loney supliekė Johnny Risko 
10 raundų bokso rungtynėse, 
kurios įvyko Bostono Gardene 
lapkričio mėn. 30 d. vakąre. 
Buvusieji tų\ rungtynių pažiū

Automobilių Mokykla Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų' mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas -'kursas ^oferio-Meėhaniko, 
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.

4 Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS
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.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ii; 
racijų: Akių, J 
Gerklęs. Naujausi Diagnozo 
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.

visą ligų u 
Ausų, Nosies

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS <

X-Spinduliy Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

ir ope- 
ir 
ir

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijopjs, 
krikštynoms ir pasivažinėjimai

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
j Į i Kiekvienas iš! mūšų gbtai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje tun 
višdikios^Csų viehtaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
valątai. ' Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiame kuo

! geriausią! patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
! tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kuriu ir 
Žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 

i Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Čyšžių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzin gelių 
Dagilių F
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
v. . Ph. G. Vaistininkas

/ 229 Radford Avpnue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
iPhone, fireenpoint 1017, M6t-lil4

Grabelių!
Gvazdikėlių 
Imbiero iakną 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunčlių
Seneso ploklčiuMų 
ša! mėčių 
šalavijų 
Seneso Lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




