
s

U

Chinijoj Komunistai 
Veikia Nepaisant 

Teroro
SHANGHAJUS.— Chini

jos nacionalistų valdžia su- 
n sirūpinus komunistiniu ju- 

dėjimu. Nepaisant baltojo 
teroro, Chinijos komunistai 
.smarkiai darbuojasi.

Valdžia skelbia, kad ji su
sekė * komunistų . suorgani
zuotą branduolį Militariškoj 
Akademijoj Kantone, kur 
generolai Nankingo armi
joms yra mokinami. Polici
ja užpuolė studentų gyveni
mo vietas ir nemažai su
areštavo. Penki iš suareš
tuotų studentų tuo jaus tapo 
sušaudyti.

Tuojaus po nužudymo stu
dentų tapo atrasta, kad 
šimtas policijos agentų yra 
komunistai. Visi jie tapo 
suareštuoti. » • j

Chinijos Komunistų Par
tija yra slapta. Jos nariai 
slaptai veikia, bet vi:.kia 
energingai, pasišventusiu, 
nepaisydami terpto.

Pranešimai i*š Changsha’, 
Hunan provincijos sostinės, 
sako, kad komunistams pa
vyko užvaldyti nemažai kai
mų ir miestelių toj apielin
kėj. Komunistai yra įsiga
lėję Changsha apielinkės 
kalnuose. Changsha valdi
ninkai įsakė kareiviams 
vykti kariauti prieš komu
nistus ir uždegti kalnuose 
girias, idant sudeginti ko
munistų tvirtoves. Tuo bū
du reakcionieriai sunaikina 
daug medžių veltui.

Reakcionieriai nusiskun
džia, kad armijos, pasiųstos 
prieš darbininkų ir valstie
čių spėkas, paįra, ir kad .del 
to jiems sunku nugalėti ko-' 
munistus.

Paraguay Respublika Ape- ! 
’ -Kuoja ’i Tautu Lygą ;

į ‘ Lugano, Šveicarija — Čia
1 'sužinota, kad Paraguay res

publika atsišaukė į Tautų 
Lygą, prašydama Lygą įsi-

' kišti į Bolivijos-Paragua- 
jaus ginčą rubežiaus klausi
me.

Čia dabar tęsiasi sesijos
■ Tautų Lygos tarybos, bet 
nei viena iš tų šalių neturi 
savo atstovų taryboj.

Italijos Karalius Pasirašė 
Fašistų Bilių

Roma.—. Italijos karalius 
Victor Emmanuel pirmadie
nį pasirašė fašistų senato ir 
atstovų butų perleistą bilių, 
kuris suteikia konstitucinę 
galią fašistų partijos augš- 
čiausiai tarybai. Viena iš 
prlncipalinių suteikiamų ga
lių, tai teisė —™-----

Pirmas Lietuvių Darbi- 
/ 

ninku Dienraštis
t

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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j Darbininkai Visų Šalių,
I Vienykitės! Jūs Nieko

i Nepralaimėsit, Tik Re-

I težins, o Išlaimesit 
Pasaulj!

No. 296 Telephone, Stagg 3878

Fishwick Liepia Mainie- 
riams Priimti Algų 

Nukapojimą
BELLEVILLE, -Ill.—Har

ry Fishwick, United Mine 
Workers of America Unijos 
12 Distrikto prezidentas, 
Lewiso sėbras, pereitą penk
iadienį atvyko čia su šešiais 
'ginkluotais sargais pasakyt 
prakalbą už dar didesnį al
gų nukapojimą. Jis sako, 
kad Illinois mainieriai turi 
sutikti, kad algos būtų nu
kapotos ant tiek, kiek algos 
nukapotos manieriams į pie-1 
tus nuo Ohio upės, nes “Illi
nois mainų savininkai lenk- 
tyniuoja su Kentucky, ang
lies kasyklų savininkais/’ Ir 
žinoma, kuomet dabar Unit
ed Mine Workers of Amer
ica Unija yra beveik atvira 
kompanijų unija, tai ji tūri 
žiūrėti, kad jos operatoriai 
turėtų didelius pelnus. O 
mainieriai viršininkams vi
sai negalvoj.

Klerikaliniai Banditai 
Išsprogdino Traukinį
MEXICO CITY.— Meksi- 

kos klerikaliniai banditai iš
sprogdino traukinį, einantį 
iš Colima miesto. Ataką 
jant'itraukįnib padarė tarp 
Cofradia ir Carmelita. Su
žeista tūlas skaičius pasa- 
žierių ir keli traukinio dar
bininkai.

Pribuvę kareiviai iš netoli 
esamo miesto banditus iš
vaikė.

Nuo Eksplozijos Vokietijos
Kasykloj Žuvo 7

BERLYNAS.— Antradie- 
ni Rheinhausen anglies ka- 
svkloj Westphalijoj ištiko 
eksnloriia. Žuvo septvni 
mainieriai. . Trys sužeisti.

Sugauta Plėšikų Gauja
Mažeikiu nnokritv il^a 

laika siautė plėšiku p*auia. 
kuri plėšė ryventojus ir va
giliavo. Gaujos nriešaky 

lių, 4ai teisė nuskirti Musso- stovėjo žinomas banditas
1 linio įpėdinį, jeigu kas Mus- Aleksandras Barauskas,, pa- 

■ < ■■ solinį nudėtų arba jis natri- bėgęs iŠ Utenos kalėjimo.
f nrale mirčia numirtų. Nesenai kriminajė .policija 

tą gaują susekė. Areštuo- 
už' jant plėšikus įvyko susirė- 
L rmimas„ nes plėšikai turėda

mi ginklų atkakliai gynėsi.
* Popular IBįjuff, Mo.-r- čia Suimtas; gaujos vadas ir jo 

f . J6scar Stroud tapo hutais-j sėbrai Aleksas Stungalis,

Nuteisė ant 10 Metų 
• Vištų Pavogimą

į !tas ant dtešimts metu už vo- 
£ gitną vištų. Jis turės atsė-

- dėti šešis nąenesius kalei*

Kazlauskas, o taip pat vie
na moteris—Marijona Stun- 
galytė. ; Padarius. kratą,

me. už kiekviehą pavogtų pas plėšikus, rasta ’vogtų
i vištų. ' aukso ir sidabro daiktų 5—

Jeigu jis būtų nušmur 
. liavęs turtingus aliejaus

6 tūkstančių litų vertės. 
Rastą revolveriai ir kitokie

šaltinius, tai teismas būtų-ginklai. Nustatyta, kad pa- 
suradęs jį nekalbi. staruoju laiku padarė 6 di-suradęs jį nekalbi.

Koncertas Penktadienį

Sekantį penktadieni, Kruo
ją džio 14 d., Pateršone įvyks 

. puikus koncertas, Carnen- 
V terš Hali. Dainuos K. Men- 

keliuniutė*-Januškienė; taip
gi bus rusų dainininku. 
Koncertas bus puikus ir 
smagus. Rengia Darbo Uni
jų'švietimo Lyga.

Patersonietis.

r'..:

LITHUANIAN DAILY
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Litvinovas Apie Sovietų Sąjungos Biznio ■
Santikius su Jungtinėmis Valstijomis j

MASKVA.— Pirmadienio sukta?” 
vakara Maksimas Litvino
vas, einantis užsienių rei
kalų komisaro pareigas, ^So
vietų Kongrese išdavė ra
portą apie Sovietų santikius 
su užsieniu.

Jis pažymėjo, kad su 
Jungtinėmis Valstijomis 
daroma didelis biznis.

“Biznis stebėtinai auga su 
Jungtinėmis Valstijomis,” 
sakė jis. Jis taipgi prisimi
nė apie Hooverį, kad jis bu
vo galva Amerikbs Šelpimo 
Asociacijos, kuri šelpė Rusi
jos baduolius bado metu. 
Jis išsireiškė, kad Jungtinės 
Valstijos turėtų pripažinti 
Sovietų Sąjungą.

Įsteigimui draugingų san- s 
tikiu, pakenkė, sakė jis, So-j™,®/,- 
vietų Sąjungos priešų varo-

Litvinovas juokdamąsis Į( 
atsakė:

“Jūs turite tatai paklaus- 
ti pačių amerikonų.” <

* j A <

Litvinovas nurodė,, 
biznis būtų trimis ar ketų- . 
riai kartais didesnis su į
Jungtinėmis Valstijopiis, |
jeigu tarp tų šalių būtų-už
megsti diplomatiniai santi
kiai. Jis prie to pridėjo:

“Tai nėra pats pripažini
mas taip svarbus — po vie
nuolikos metų’ Sovietų Są- 
junga, su šešta dalimi pa
saulio ir 150,000,000 gyven- . J 
tojų, nereikalauja prašyti 
jokio pripažinimo mūsų gy- ' 
vavimo (didelis delnų ploji- j

Bet įsteigimas nor- 
vietų Sąjungos priešų varo-j™^ santikių n?štų >
ma propaganda, bet vis di- 
dėjantis atvykimas ameri- 
konų apsilankytojų iš biz- Litvinovas paminėjo Italį- 
nio, finansinių ir intelektua-- ją ir Japoniją, kad parodyti, 
lų ratelių veda prie panaiki- kaip labai skiriasi tose šaly- 
nimo * prietaringumo. Tuo se valdžių ir ekonominės 
tarpu kas tai iš atstovų tar- sistemos nuo Sovietų Są- 
po užklausė: 

a

" ? naudą ekonominiai 
abiem šalim.

jungos, bet vis tiek su tomis 
Ar nei vienam iš jų (ame- šalimis užmegsti diplomat!- 

rikonų) galva nebuvo nu- riiai santikiai.

VISIEMS PARTIJOS NARIAMS IR SIMPATIKAMS Perkūnija Šiaurės Lietuvoj
Norime atkreipti visų Partijos narių ir simpatikų Žeimely paskutiniu laiku 

dome į tai, kad Stein, buvęs Darbininkų (Komunistų) i žymiai atšilo oras. Lapkri- 
Partijos narys Patersone, ’tapo išbrauktas: iš Partijos ! čio 17 d. apie 16 vai. užėjęs 
rugpjūčio mėnesį, 1928 m., už nekomunistinį pasielgimą, debesėlis pradėjo žaibuėti ir 
už, klasių bendradarbiavimo ideologiją ir už nekomunis-, griausti! r" ’ 
tinį atsinešimą linkui darbininkų. . ’

Jo pasielgimas streike po to, kaip jis tapo prašaliu- se didelį nustebimą.
tas iš Partijos, įrodė, kad. Partija teisingai jį pirmiaus krųjų, tai šiame krašte oras,tais laivynas 
charakterizavo, kaipo turintį socialdemokratinę ideolo- .šiemet yra tikrai nepapras-; 95,285 vyrų.
giją ir dirbantį ranka rankon su dešiniąja, vadovybe uni- tšk Kada.vasarą turėjo bū- ) Su birželio 30 d. šių metų 
joj, išduodant streiką. Tas jo darbas pateisina išbrau- 'ti šilta, tai buvo šalta, o da- laivyne buvo 83,250 vyrų.

Admirolas Reikalauja Paminės 25 metę Oriai
95,000 Vyry Laivynui vystės Sukaktuves

Toks vėlybu me
WASHINGTON.— A-drn 

rolas R. H. Leigh, galva N;
-tu griaustinis kelia žmonė- vigacijos Biuro, reikalauja, 

- Iš ti-.kad sekančiais iždiniais me- 
usidotų iš

kimą jo iš Partijos.
Darbininkų (Komunistų) Partijos Distriktas 2, 

William W. Weinstone, Distrikto Organizatorius

DAYTON, Ohio, -h Pir
madienį čia dįplomatiniai 
atstovai veik nu6 50 įšaliu 
su žymiais orlaivių išdijrbė- 
jais ir augštais valdininkais 
pagerbė brolius Wilbur ir 
Orville Wright už jų pasi
žymėjimą orlaivystės srity. 
Gruodžio 17 d., 190S metais,

Laivas su 4 Milionais Kiauši 
nių Laukia Kainą Pakėlimo

LONDONAS.— Francijos 
laivas Glazieere su 4,000,000 
kiaušinių iš Chinijos nuo 
šeštadienio, stovi Anglijos 
kanale, netoli Deal, ir lau
kia pakilimo kainos ant 
kiaušinių Anglijoj.

Kuomet laivas išplaukė iš 
Shanghajaus, tai buvo užsi
brėžęs plaukti į Hamburgą,

Per Radio Pasiųstos Fotogra
fijos Aplaikytos Ant Laivo

I ---------------
Cunard kompanijos laivas 

Atlantike, už 650 mylių nuo 
Anglijos pakraščio, vidur-

deles vagystes.

2 žuvo Traukinio Nelaimėj;
3 Sužeista

Dalhart, Tex.— Pasažieri- 
nis traukinys einantis iš 
Danver susikūlė su tavori- 
niū traukiniu už dviejų my
lių nuo čia? Du inžinieriai 
žuvo; du pečkuriai ir dar 
vienas traukinio darbinin
kas sužeista. r”’ ‘ T-

bar, kai jau turėtų šalti, tai į jįs reikalauja daugiau vy-
—šilta! jrų su tuo supratimu, kad jie sėkmingai pakilo į oną4r

----- ---- -------- {(]aĮ)ar pagaminta daugiau skraidė savo išrasta sunkes- 
' 1 laivyno'ne negu oras mašina-orT&i- 

orlaivių skaičius padidinta. 
Tam esą reikalinga dau
giau žmonių.

Chang Kai-Shekas Kviečia karinių laivų ir
Hooverį Chinijon

Nanking, Chinija.—Chang 
Kai-shekas, nacionalistų 
valdžios galva, užkvietė iš
rinktą prezidentą H. Hoove
rį Chinijon, kad pagerinus 

naktį iš pirmadienio į ant- i santikius tarp Chinijos ir 
radienį aplaikė per radio 'Jungtinių Valstijų imperia- 
prisiųstas fotogrąfijas iš 
Daventry, Anglijos.

lizmo.
Užkvietimą jis pasiuntė

■

viu.
Orlaivio išradėjų pagerbi

mas čia tiesioginiai jungia
mas su apvaikščiojimu 25

Planuoja Įsteigti Oro Pašto metp.. sukaktuvėmis nuo
.. .. . . . rurwiirnn skraidvn oriai-
Liniją j Argentiną

- Per radio buvo ' prisiųsti Hooveriui per Chinijos at- i skelbė, kad, daromi planai 
•s tam tikri paveikslimai pra- stovą Lima, Peru respubli- j greitai įsteigti oro pašto li- 

orezęs piauKti į nąmnurgą, S^bti tam ti?kru itaisu nijon, dar nežinia.' , ' > ir Centralinės ir Pietų 
bet laivo savininkai pakeitė P i “tikrus na-1 ___ 1__ __ — • 1 Amerikos. Orlaivių linija
pirmesnius planus. Kuomet £iVo1„gJ p ' 4 Taut Ly Svafsto Bolivi. nuo Montreal, Kanados, t$-AllV0H1 UlO IxUvlllvv • i -i

kaina ant kiaušinių pakils slus‘ 
Anglijoj, tuojaus jie bus iš
krauti. ■ •

Sakoma, kad kiaušinius 
galima išlaikyti tam tikruo
se šaldytuvuose nuo penkių 
iki šešių mėnesių. <•

Išdeportuoja už Komunisti? 
nį Veikimą Aigipte

Cairo, Aigiptas.— Aigipto 
valdžia rengiasi išdeportuo- 
ti Eliahu Teper už komunis
tinį veikimą. Valdžia sako, 
kad jis atvykęs iš Maskvos 
darbuotis komunistiniam 
judėjime. Jis buvęs Pales
tinoj ir Syrijoj. čia atvyko 
šeši mėnesiai atgal.

Pastaruoju laiku daugiau 
suareštuota darbininkų už 
komunistinį veikimą;

pradėjimo skraidyti orlai
viu. 4 Sukaktuvės įyyld na- 
cionale skale, sekantį pirma-------- J cionale skale, sekanų pima- 

CHICAGO. — W. Irving dienį, gruodžio 17 d., Kili 
Glover, antras pagelbinin- Davil Hill, netoli Kitty 
kas pašto ministerio, čia pa- Hawk, N. C., kuomet kon

gresinis paminklas bus ati
dengtas toj vietoj, iš kurios 
Orville.Wright pirmu.kar
tu orlaiviu pakilo ir skraidė 
59 minutes. *Tai buvo gruo
džio 17 d., 1903 ..

jos-Paraguay Ginčą
Chinijos i Vdldžia? Paskelbei 

Naujų Muitų Tekstą Lugano, Šveicarija.—Ant
radienį Čia Tautų Lygos ta- 

Shanghajus. i-r» Chinijos ryba paėmė svarstyti' Boli- 
nacionalistų valdžia pirma- vijos ir T' ‘ _

jų ir Centralinės ir Pietų
Amerikos. Orlaivių linija

sis iki Buenos Aires; Argen
tinos. ; ’ : 11 , -. ■ ?

Jungtinės Vklstijoš \ nčri
;|c£yįntikiusnsuS CeAtra'- Kad Nugalėjus Sfreikierius

Colombia Valdžia Skelbia,

iiiie svarbiyu duh- ,. Amprikn kad - ____ —. m v • ^^r^P^lUietųiftn^išrinkosln- BOGOTA, Colombia.-^
' lombia valdžia, tarnaujai®

BOGOTA, Colombia.—Co;
tekstą. Patvarkymas, del (taryba aut.orizavo FrancijosTJštikusPkarui tos orlaivių Amerikos imperialistams, 

skelbia, kad jos kanuome-= į±A^jy Unijos galės būt lengvai pZ . .
verstos į karimų orlaivių h- ne nugalėjus streikienuįba- 
nijas.

vasario II d.. 1930 m'etais prirengti pareiškimą Bolivi- 
Sulirr to patvarkvmo. mui- jai ir Paraguay. Manoma, 
tai bus imami veik už viską, kad taryba ragins abi šalis 
kas tik įgabenama Chinijon. ginčą, del rubežiaus išrišti 
Muitai įvedami nuo pusaš- ■taikos būdu, vaduojantis pa- 
tunto nuošimčio ant adatų 
iki 59 nuošimčiu ant degti
nės, tabako ir cigaretų.

Washington. — Orlaiwrs- 
tės biuras prie prekvbos de- 
partmento per dvylika ne
nešiu. užsibaigusiu spalių 15 
d. aplaikė suvirš 15,000 ap-

darytomis tarp abiejų šalių 
sutartimis. Pareiškimo tek
stas nebus paskelbtas, iki 
tos šalys jo neaplaikys.

Santiago, ČilėSantiago, Čilė— Pirmadie
nį čia'Čilės valdonai, ištiki
mi Amerikos, imperialis-

nanų plantacijų srity Mag
dalena provincijoj.

RockefMleris P»be<ro Flori- » Vėlesni pranešimai sako,
kad kareiviai nemažai strei- 
kierių nužudė. Santa Mar
ta apielinkėj su virš 25 st r ei- 

Bet neprane-

don nuo žiemos » i t ■

Dayton Beach, Fla.— Se
nasis plutokratas John D. n--aMwroan , /n . . Kienai žuvo. Bet neprane-Rockefellers pereitą savai- , M k kareiviu tano tę pribuvo čia su savo U- ^“tšta ir užmušta 
tarnų praleisti žiemą. Jis,suzeista ,r u2musta- 
Floridoj žais “golfą” ir abel- —----- ;——
nai turės gerus laikus,, kuq- La. Paz, Bolivija,— Čilės

tams, su didelė«^hs militari-r met tūkstančiai darbininkų} vadžia pasisiūlė t 
likacijųdel suteikimo leidi-nėmist iškilmėmis pasitiko ----  ’-----— -----------------------------
mų operuoti orlaivius. Herbert Hoo.verį.

skurs ir vargs j bekraunant 
jam turtus. .
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N RATES: 
16.001 Foreign Countries

ir milipnieriams, ir 
profesionalams nar- 

u0dų,' iš sykio sutėi- 
nįsmybės, be? paskui

visur palaiko santikiusį su kri
minaliais padugnes paukščiais: 
su opiumo, heroino, kokainos ir 
kt. -organizuotais šmugelnin- 
kais, .butlegeriais, prostitucijos 
agentais ir panašiais. Iš jų po
litikieriai šienaujasi riebiausius 
kyšius; iš tų kriminalių biznių 
surenkamais pinigais yra nuo
lat šmeruojama ratai vietinių 
buržuazines valdžios mašinų, 
vis tiek ar mašinistais būtų re
publikonai ar demokratai. Bo
sai ir agentai tos rūšies biznių, 
apart to, tarnauja kapitalis
tams, mobilizuodami nupuolė- 
lius balsavimams už vienus bei 
kitus sau artimiausius kandida
tus į valdybas; jie rekrutuoja 
ir streiklaužius ir gerkliapjo- 
vius mušeikas-prieš kovon išei
nančius ^darbininkus. Svaiga
lais akstįnami; paleistuvystės 
ligų, apąęsti, gaivalai yra 
Visupthet gatavas ^iėms, despe- 
/Atįiika$ įįf|n|fs\' .pįrieš; 'darbo

Turi but SĮiorga- 
visose

įkviesti senosios 
ininkus ir pradėjo

W Jtiali; 
kuberna-

proletariato 
stoka “de- 

sučdę 
matote,

Abelnai ^arapijonai' nieko 
negali tvarkyti parapijos bei 
bažnyčios reikalais, nes kunigas 
neprileidžia. Apie kunigą , ne
galima nei užsiminti, nes turi 
keletą davatkų ir tos susirinki- 
muęse |nelęįtižĮą : "pHsįži^.

Nazale^ghtkas.

Anglijos'.
Slaptoji. karinė . sutartis 

tarp Anglijos ,ir Franci jos 
buvo taikoma 'pries > Ameri
ką.; O Amerika mobilizuoja 
kftas , Europos valstybes, 
kaijpo būsimas savo talki
ninkes karui prieš Angliją.

Visų didžiųjų Europos ša
lių kapitalistiniai - politikai 
ir spaudos organai, jau ne
siliaudami, klega ir karš
čiuojasi delei naujo pasau
linio karo pavojaus. Kas 
kart daroma vis skubesni ir 
didesni tam prisirengimai.

Ką senai jau sakė komu
nistai, dabar pasitvirtina iš 
pačių imperialistų lūpų. 
Pavojus yra tikras ir jis vis 
artėja. Amerikos Darbi-

iyra pasibrėžus visomis gali- 
. mybėmis akinti šios šalies 
I darbo minias prieš tą pavo- 
i jų. Jinai rengia prieš-im- 
perialistinius, prieš-karinius 
masinius mitingus. Turi 
būt išjudinti visi darbinin
kų klasės sūnūs ir dukterys 
prieš naujai_ ruošiamą krau
jo puotą, , \
nizuota1 darbininkai 
pamatinėse' * pramonėse ir 
gelžkeliuose, amunicijos fa
brikuose ; prieš-imperialisti- 
nė propaganda'turi būt pa
skleista pačioje armijoje ir 
kariškame ^Amerikos laivy
ne. Tik jungtinėmis darbi
ninkų’ klasės jėgomis; įvei
kiant, tegalima bus atmušt 
Slibinas naūjo,' dar baisesnio 
imperialistinio karo.

nai
laivyno sutartį su Francija, j 
—norš, tikrenybėje, ta su- į 
tartis veikiausia bus palai-' 
komą .slapta.

Anglų armijos feldmarša
las Wm. Robertson dejuoja, 
kad Amerika,' nepaisydama i 

elloggo ir kitų vadi- į 
‘nekariavimo,i sutar-i 

vieš-
Pasak

patsai bolševizmas, palys po velėna
Abudu:

Urė!... Bus gražu!
Soc-dem’kratai pamažu, 
Vėl minias pasižabos, 
Kur norės, ten nuvažiuos! 
Mužiks ponais mus vadins . 
Ir mūsų nervų negadins!

rų.” Tuomet jie vėl galės 
žmonelius liuosai monyti ir 
apgaudinėti.

Bet, matomai, “Draugo” 
redaktores pats netiki sa
vo žodžiams ir savo prana
šystei. Jis pats žino, kad 
ta “baisi katastrofa” ateina 
ne Sovietų Respublikoj, bet 
jo "nelaimingoj makaulėje. 
Ir ištikrųjų, ištisus vienuo
lika mėtų “Draugas” pra
našavo sovietams “katastro
fą,” bet jos kaip nėra, taip 
nėra. Todėl nereikia, ste
bėtis, jeigu pats pranašas 
neteko lygsvaros.

Ir Vėl “Liepto Galas”
Na, tai dar kartą smala- 

virių “Naujienos” apsidirbo 
su Sovietų Respublika. Ne
senai jos garsiai pranešė, 
kad Stalinas “nuvertęs” So
vietų valdžią arba apvertę^ 
ją augštyn kojomis, paskui 
prisimygusios tvirtino, kad 
bolševikai ' jau “pardavę” 
Rusiją užsienio kapitalis
tams. Bet iš viso to štur
mo išėjo tik piš. Todėl da
bar “Naujienos” 288-tam. 
numeryj dar vieną melą už
klojo ant anų dviejų. Gri
gaitis rašo editorialą ir su 
džiaugsmu praneša, kad So
vietų valdžiai, o ypač bolše
vikams, atėjo “liepto galas.” 
Nesijuokite. Grigaitis bū
davo ja:

Nors bolševizmo garbinto
jai diena iš dienos gieda apie 
tariamą progresą sovietų Ru
sijoje, bet žinios, kurios pasie
kia užsienius, tolyn vis aiškiau 
rodo, kad “komunizmo tėvy
nė” gyvena aštrų ir pavojin
gą krizį. Tai atvirai pripa
žįsta jau ir patji sovietų val
džia.

nės sąjungos pamatė jo didžiau
sią klaidą, nes kaip gali sena
sis karininkas kariauti prieš 
karininką baltosios armijos, ku
ri kaip tik jani žada grąžinti'jo 
atimtą nagaiką ir' auksinius 
antpečius su visokiais kryžiais 
ir medaliais? Ir štai partijos 
tarimas: Daugiau iš darbinin
kų ir valstiečių padaryt savuo
sius ištikimus karininkus-komi- 
sarus. Įsteigė daug karo mo
kyklų ir, kaip' pasirodo, tai bu
vo išvengta klaidų, nes vėl pa
kilo ūpas pas kiekvieną raudon
armietį, jog jį komanduoja ne 
žandaras, bet tavo draugas, su 
kuriuo vakar kartu buvai prie 
žagrės ir dirbtuvėj prie maši
nos, bet jis gabesnis, sugebėjo 
tą vietą pasiekti: O partija ir 
profesinės sąjungos davė me
džiagą tom mokyklom, • pačius 
gabiausius, pačius revoliucin- 
giausius draugus ten pasiuntė. 
Ir jų revoliucingumui, jų suga- 
bumui priklauso šiandieninė 
Raudonosios Armijos garbė 
pergalėjime priešų visuose

Gerbiami draugai!
Pavelykite man išreikšti sa

vo mintį per “Laisvę” link 
“Baltosios Vergijos Argenti
noj,” kur M. Ę--a aprašė “Lai
svėj ” ir kurį aš*. atydžiai per
skaičiau nuo pradžios iki pabai
gos.

Nuo savęs aš turiu pasakyti, 
kad kaip toks B. Balčiūnas ir 
kiti jam panašūs kiokšiapiršliai, 
agentai, turėtų būti kiekvienas 
teisingai nubausti ant, viso am
žiaus prie sunkiųjų darbų į ka
lėjimą. Mirties bausmė to
kiems piktadariams būtų per- 
švelna.

Garbė Broniai už jos pasi
priešinimą kiekšįapiršliui B. 

; Balčiūnui, kad ir kitos ją pa
sektų.

Aš patarčiau amerikiečiams 
lietuviams kovoti prieš tuos bal
tosios vergijos agentus Argen
tinoj sekamu būdu. Reikia pa
sistengti kiek tik-galima išgar
sinti apie baltąją vergiją Ar
gentinoj ir Lietuvoj. Kad iš 
Argentinos gautais “meiliškais” 
laiškais mūsų seserys ir giminai
tės Lietuvoji nepasitikėtų j kdipi 
tokiu B. Balčiūnu, kuris net ir 
laivakortę pasiuntė Bronei į 
Lietuvą iš Buenos Aires miesto. 
O atvažiavus jai ■ į Argentiną, 
norėjo ją paduoti į paleistuvys
tės- namus, -kad pasipelnyti.

Jei dabar nėra; galima per 
Lietuvos laikraščius išaiškinti 
apie baltąją vergiją Argentinoj 
(nes klerikalų fašistų valdžia 
pati platina paleistuvystę Lie
tuvoj), tai mums, amerikie
čiams lietuviams, būtinai reikia 
paaiškinti per laiškus savo se
serims ir draugėms .Lietuvoj, 
kad jos gerai sužinotų apie bal
tosios vergijos' agentus Argen
tinoj ir kad t nepasitikėtų jokiais 
veidmainiškais “meiliškais”' lai
škais iš Argentinos.

Kad šiuomi laiku klerikalų 
valdžia neįsileidžia “Laisvės” į 
Lietuvą, tai aš patarčiau lietu
viams, kad tokius aprašyriius, 
kaip apie baltąją^ vergiją, kur 
“.Laisvėj” tilpo, isk'irpųs ir di
deliame konvente ;įal gūrai su* 
vyniojus į popieTą, pasiųstųmėt 
į Lietuvą seserims ar draugams. 
Mat.

Rep^blikonas Jungtinių Val
stijų -apskrities prokuroras 
Tdttie -New Yorke gana aiškiai 
Įtaria, Jfcad vietinė demokratų 
valdžią tyčia nedarė bandymų 
sučiupt; kriminalistus, kurie nu
žudė pagarsėjusį gemblerį Ar
noldą Rothsteiną. Prokuroras 
Tuttle leidžia suprast, kad įvai
rūs ąugštieji demokratiniai 
New Yorko valdininkai ir jų 
oficialia5 lizdas Tammany Hall 
palaikei artimus ryšius su šaika 
opiumo/heroino ir kitų narko
tikų šmugelninkų,’ kurių galva 
buvo (jąbar nusautasai . Roth- 
steinasį susikrovęs iš to krimi- 
nalio bl?hio milionus dolerių.

Rothsįtėinas ir jer agentai pa
rūpindavę 
augštietni 
kotiškųl f n 
kiančių Į fi: 
galutinoj 
fizinę dįijd 
pažįstai ?re 
dįstrikto pf3|$iprašj į Beit j yfc 
tui būtį &aįHįkad jis hjaškelb 
vardus moniįĮ ft* ‘T '' 
ponaičių j iŠ ; Jau 
gijos, lĮįrięJijąi 
vimais MothfeUi

'tii<
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Ragaliaus, nereikia įsi- 
'vaizdinti, kad tik vienas 
|Grigaitis sušilęs laidojaf So
vietus ir bolševikus ir nepa
laidoja. Ne kiek neprasčiau 
moka meluoti ir pranašauti 
iii kunigų “Draugo” redak- 
įdrius. Jis irgi taip “inyli” 
bolševikus, kad kiekvieną 
dieną savo gazietoje juos 
daug smarkiau garbina, ne
gu patį Kristų, kurį savo 
parapijonams taip 'pasek
mingai šinkavoja-.

Gruodžio 6 d. “Draugo” 
redaktorius 
pranašauja, kad 
žmonių centralinėj Rusij 
je pasijus 
naguose.” O kas 
šia, girdi, kad “artimą ka
tastrofą' matydami žmones 
priešinasi komisarų dikta
tūrai, kur galėdami jos do
bia.” Bet ko gi čia “Drau
go” redaktoriui reikėtų taip 
sielotis: juk dar geriau bus 
kunigams 
kuomet nebebus

O visos tos bėdos parei
nančios nuo “bolševikų ne
sugebėjimo tinkamai iš
spręsti pagrindinius ekono
minius krašto klausimus.” 
Ot, jeigu bolševikai būtų 
pasikvietę Grigaitį tuos 
klausimus jiems išspręsti, 
tai dabar Rusijoj viešpatau
tų toks “rojus,” koks 
Lietuvoje, Lenkijoje 
Vengrijoje, 
ir buržujai iš vieno galabi- 
na darbininkus ir valstie
čius.

Įdomu mums tas, kad iki 
šiolei tas pats viso labo^Gri
gaitis vjsas Rusijos °bėdas” 
suversdavo ant “bolševikų 
nesugebėjimo tinkamai iš
spręsti pagrindinius politi
nius krašto klausimus,” o 
dabar jau kitą ką gieda. Sa
kydavo, kad 

i diktatūra, kad 
įmokratijos” ii 
i viską. Gi dabar 
jau kitokius galus p. Gri
gaitis surado. Jau kalti 
“ekonominiai” klausimai.

Ir taip, vadinasi, prilipo 
i “liepto galą” — tik, žinoma, 
ne Sovietų Respublika ir ne 
bolševikai, ale smalavirių 
redaktoriaus ir vado razu- 
mėlis.

Lauksime, už dienos kitos 
tas pats Grigaitis vėl kokiu 
nors būdu “apsidirbs”, su. 
sovietais ir bolševikais. Ką 
tas jam reiškia. Kol ydar 
liežuvis kruta, jis ir loja. O 
loja todėl, kad gauna 
biai pamokėti^' /

republikonai'. ( > J - ■
Tai niekis, kąd dabar republi- 

Jo~ /konas prokuroras Išvelka aikš
tėn New Yorko demokratų ma- 

miestą

Nupuolusių, kriminalinių gai
valų pavartojime saviems poli
tiniams tikslams demokratai 
niekų nesiskiria nuo republiko- 
nų. O tai vis sargai vadina
mos “amžinosios” kapitalisti-

Lietuvos eksportas ‘šių ’ 
metų spalių mėn. siekė 25.8 
mil., o importas 25j6 mil. Ii- 
tų. >Tub būdu, eksportas di- 
dėsnis už importą 0.2 mil. r

SKAITYKIT IR PLĄTIN
, KIT “LAISVĘ”

dęjcįsi . bt įr 
M •: yy jfihns;

idriBš SrfiithafeJ demokratų kan- 
Cent^linės valdžios agentai 'didatas į prezidentus. Chicagoj 

suėmė ths Buffalo, traukirfyj !ir Phiįadėlphijdj tokiais ele- 
ėjusianąe iš New Yorko į Chi- 'mentais .^naudojasi -valdantieji 
cagą, dvi skrynutes opiumo, ku
rias vežė augštesniems savo 
kagiškiąms kostumeriams 
seph l^ger, žymiausias iš 
lionit/ Itėthsteino sandarbinin
kų. Areštavo Ungerį ir tūlus 
kitus. Nėra abejonės, kad su
binė ir ądresus kai kurių Chica- 
■$8 ponįL kuriem tie narkotiš- 
li svaigalai buvo gabenami.

tų ponų vardai irgi bus lai
komi slaptybėje.

f rbjn tftošei 
Trockini.

Kaipo faktus, priparodysiu 
Trockio klaidas. Jo senieji žan.- 
darai-karininkai specai ne vie
ną šimtą tūkstančių raudonar
miečių visai veltui nugalabino. 
Ir št^. kokiu būdu. Nakties: 
laiku, kuomet raudonarmiečiai 
labai nuvarginti ilsisi, tai kari-1 
ninkai išanksto praneša balto
sios armijos budeliams, kad pa
darytų užpuolimą vidurnaktį. 
O kaip tie užpuolimą padaro, 
tai kuopos vadas arba batalio
no vadas duoda tokį įsakymą t, 
Bėgkite kur kas galite, nes esa
me pavojuje. Ir kas 'tau pė- 
bėg§, jeigu vadas taip liepia. O 
čia dar eina didžiausias šaudy
mas iš priešo pusės. Tuo tarpu 
jis patsai' (vadas) tam sumiši
me pabėga į baltosios armijos 
pusę ir šaudo savo buvusius'pa-* 
valdinius, paimtus nelaisvėn.

Aš galėčiau šimtus , panašių 
atsitikimų papasakot. Bet tai 
imtų labai daug vietos ląikraŠy 
tyje. ,
Kodėl' Trock/uv Simpatizuoja Ir 
Kodėl Yra Komunistu Partijose

Trockio Frq.kcij >s? ■ ' s I
Aš duosiu tam trumpą per- 

. žvalgą iT faktus. ' ? ‘4
Kodėl Trockiui simpatizuoja? 

Į šį klausimą atsakant, reikia 
pastatyti klausimą, kas simpfp- 
tizuoja? Trockiui nėra ir ne
gali būti prijautimo ar simpati
jos susipratusiuose darbinin
kuose bei tikruose komunistuos 
se. štai delko: Jis . nebuvo ir 

j nėra tikru revoliucionierium. O 
jo vardas iš pat pirmų dienų 
jo politinio veikimo yra menše
vikas, nes jis juomi ir buvo. 
Simpatizuoja jam vien tik iš 
nežinystės apie jį ir tyčia tam 
buržuazijos agentų suklaidintų 
žmonių mažytės grupelės.

Kodėl Komunistų Partijose 
yra Trockio pasekėjų? J 

• Kiekvienoje partijoje yra 
tam tikrų buržuazinių elemen* 
tų, kurie įstoja į partiją, kad 

;ją griauti iš vidaus. Čia,’ mąt, 
yra gera proga, galima pasi
naudoti kairumu; Jeigii prie' 
šidehgtų dešinumu, tai: , jifosf 
greit pažintų-ir jiems nebūtą' 
ką mulkinti. Bei jie pasistato 
mucelninkais už buržuazijds 
liaurais apvainikuotą Trockį. O 
jų tikslas yra vienas: griauti1 
Komunistų Partija, ar tai Vo~ 

" kietiįoj, ar Amerikoj, aY Lenki
joj. Kur tik yra Komuništų 
Partijos, ten tie kontr-revoliu- 
cionieriai tą darbą varys. * *

Labai gerai, kad Trockis bu
vo prašalintas anksti, neš vė
liau būtų daug skaudesnį smū
gį uždavęs pasauliniam dar-, 

•bininkų judėjimui. Nes čia 
Trockio vardas yra jiems tik 
kabliukas. Dabar, ramiajame 
laikotarpyje, Komunistų Parti
jos nusivalys nuo to brudo, tik
riems draugams, kurie yra1 
agentų suklaidinti, nurodys par
tijos teisingą kelią, kuriuo eina 
ir eis tikri revoliucijos kariai. 
Nėr partijoj vietos Trockio pa
sekėjams. Ne del to proletaria
tas kraują liejo h’ badą ke^tė, 
kad laimėtą kovą pražudyti de
lei kelių šimtų kontr-revoliucio- 
nierių bei užsispyrėlių ir neiš-: 
manelių. Kas daro partijoj' ’ 
frakcionizmus, tas yra buržua
zijos draugas.

Užbaigdamas šią trun^ą per
žvalgą apie trockizmą, sakau,1 

[“kad- veltui kontr-revoliucionifej 
:rįiį šitas darbas,; nes Sovietų1 J 
Komunistų Partijai- atsilaikė11 
prieš yisą pasaulio buržuaziją 
laike civilio karo, atlaikys ir 
prieš šitą elementą.' O reikaliif 
esant, mo.kės išrauti trockizmą' 
iš šaknų pačiame jo užgimime..

. j t Vladas Strazenicius, 
buvęs rauū/narmietis, pirmo 
Nyžnjp^ Npvgorodo savanorių 
pulko, pirmos- raitos armijos.

t Sopranas:
Oi, Pijuše, Pijušėįi, ar gerai, 
Bolševikam kylį į pašonę suvarei?

Jie iš proto mane varo, 
Negrąžina tėvo dvaro?....
Aš jį atgauti turiu, »
Gvoltą šauksiu, kiek galiu!...

/ • ' Bassas: f
Cit, dūšyt, tik neraudok, 
Velyk mane pavaduok:

Dešimts metų jau sukako, kaip save eikvoju; 
Bolševikų dienas skaitau dr skaityt nestoju! 
Jau iv pirštų net pristygau, o jie vis gyvuoja, • 
Tu paskolink savo pirštus nuo rankų ir kojų.

Sopranas: , w
Tuoj, paškustva, priparodyk man praudą koč vieną, 
Kaip išdergei bolševikus per savo “Naujieną”?!

Jeigu gerai neišplūdai, večerkos negauši! ' 
Ten už durų šluota stovi, tuoj jos paragausi!
Lauk, paškustva!... Jei nemoki, kaip “Forvert” 

kolioti,
Bolševikus keikti, plūsti, žinias fabrikuoti. '

Bassas:
Bravo!... Dūšyt, duok man bučkį*ir tuoj man padėki, 
“Forverto” melus išvertus, į navynas dėki'e.

Tu gi būsi pirmas kalvis, o aš Zalatorius,
Lalis dumpliuos mūsų dumplėms ir bus jų 

graborius.
Išnaikinsim bolševikus visus alei vieną, 
Tai ir

rasis pasaulinis 
riausiąi zk‘ilo- 
tarp V( kieti J oš
Dabaq gręsia naujas karas

Newyorkinis gėltonlapįs daugiausia iš J 
“Daily News”' (gruodžio 6 nių lenktynių tarp Jungti 
d.) sako, kad visas pasaulis nių Valstijų ir Anglijos', 
žiūri į Ameriką, kaip į va
nagą, ypač j po prezidento 
Coolidge’iaus .prakalbos, pa
sakytos pdshutiųėse1 sukak
tuvėse nuo»pasaulinio karo 
paliaubų' sįi: yokietijd.; ' /

Coolidgp’iajis -; prakalbos 
smailgatys buvo atkreiptas 
stačia^ Jprieš Angliją ir jos 
karišką < laivyną. Į Anglų 
laivyfiį*!1 atsižvelgdamas, 
Jungtiniųi » Valstijų prezi
dentai' ttzVeiske, kad Ame
rika: neturi užsileisti jokios 
kitos palies jūriniam apsi
ginklavimui.

Anglijos imperialistai net 
krūptelėjo nuo tokio nedip- 
lomajtlško, stačiokiško grū
mojimo iš Amerikos pusės. 
Kad apramjnt Ameriką, tai,-ninku (Komunistu) Partija 

pranešama, Anglai pa-' v •’ • •
nę ir pastarąją savo

Dievas Lietuviškai Neszipranta 
' čia randasi1 nežaležninkų baž

nyčia, kurioj gaspadęriauja ku
nigas šleinis. Nors ji vadinasi 
nežaležninkų, vienok visos pa
maldos laikomos lotynų kalba. 
Kai kurie parapijonai pareika
lavo, kad kunigas Jpągįaldas lai
kytų lietuvių kąlbą, tai gavo at
sakymą, kad dievas lietuviškai 

editoriale irgi nesupranta ir todėl .turi būti 
milionai'laikomos pamaldom lotynų kal- 

jo- ba. Tuo tarpu lenkų nezalež- 
smarkaus ' bado ninku kunigas laiko pamaldas 

baisiau- lenkų kalba. Pasirodo, kad die
vas lenkiškai supranta, tik lie-

i Bet nereikia pamiršti, kad 
[Raudonoji Armija, tai ne bur
žuazijos armija, kūr^generolas- 
vadas gali daryt, kaip .jam pa
tinka. Bet Raudonoji Armija 
turėjo kitą sistemą, būtent, ka
ro tarybų-sovietų, kurioj buvo 
atstovai nuo partijos ir profe
sinių sąjungų, — o dar ir augš- 
čiausia instancija, būtent, Kra
što Apsaugos Taryba, kurioj 
irgi yra atstovai nuo partijos ir 
profesinių sąjungų. Tat kaip 
jau matome, Tjockiui nedaug 
savistoviai galima buvo veikti, 
ir tai laimė Rusijos revoliucijos 
ir viso pasaulio darbininkų; nes 
jeigu jam būtų buvus duota pil
na galia, tai užtikrinu savo gai
vu, kad šiandien nebūtų Rusi
jos darbininkų pergalės ant vi
so pasaulio buržuazijos, o būtų 
buvus paskandinta "milionų dar
bininkų ir valstiečių kraujuose 
ir štai kodėl: Kuomet Trockis 
tik už^mė Karo Komisaro vietą, 
tuoj pradėj 1 ’ J’ 
armijos kž
jiems dalinti dalis ir vietas nuo 
augščiausios iki žemiausios. Ir 
kuone visą Raudonąją Armiją 
______ x____ i buvusiems lian

as pats jau daug iškarpų ^centruose, Maskvoj, Lenirigrado dies engėjams ir žandarams, o 
sąjnomngus revoliucionierius 
atstumti.'nuo aktingumo. Bet

Perskaitęs “Laisvės” Nr. 288 
draugo šolomsko straipsnį 
“Tręckis ir Jo Pasekėjai,” pil- 
hąpsutinku' su ’-jo mintimis ir 
ištraukomis iš Lenino raštų. 
Bet delei aiškumo, turiu daug 
dar dadurti draugams, kurie 
simpatizuoja Trockiui ir jam pi
na neužtarnautus liaurus, kaipo 
tvėrėjui Raudonosios Armijos 
ir ,tt. Daug draugų, ypatingai 
jaunų, kurie nėra buvę laike 
revoliucijos ir pilietinio karo 
Rusijoj ir nėra dalyvavę.bei ma
tę tų įvykių ligos, daug daugiau 
duota kredito tai vienam, tai 
kitam asmeniui, negu priklauso. 
Bet. mes, dalyvavę ten ir buvę 
ta medžiaga, iš kurios pastaty
ta nauja Rusija, kitokį duodam 
“kreditą” Trockiui. Pradėsiu 
nuo 1918;metų, nes nuo to lai
ko pradėjau dalyvauti politi
niam Rusijos gyvenime.

Kaip jau visam svietui žino
ma, bolševistinis perversmas pa
vyko be Raudonosios Armijos, 
bet su pagelta Raudonosios, 
Gvardijos, kuri susidėjo iš dar
bininkų ir buvusios reguliariš- 
kos .Kerenskio kariuomenės. Bis- 
kį‘ apsitvarkė didžiausiuose norėjb pavesti

savo 
įnami
čių”, į-ginkluosis delei 
pataxdmo pasaulyje. ( f 
jo, kaip, Vokietija pirm 1914 
metų’khrb Buvo vyriausias 
taikai ’ pavojus, taip dabar 
^ra Ąhiėnka1. ; j

Tr ife. turi tiesos. Pasta- 
karas vy- 

iš varžytinių 
Anglijos.'

is “Laisves esu persiuntęs LUr'jĮkįtur, pietuose, Kubane ir 
Lietuvą. -Done, kontr-revoliucionieriai

Ginų Darbininkas, ‘padėjo savo lizdą sutverti ir 
grūmoti proletariato revoliųci- 
jabil Tuomet kilo klausimas, 
ne: tik .vadams, bet kiekvienam 
sąiįnbningam , darbininkui apie 
stipfią jėgą/ kuri galėtų atmuš
ti kontjc-revoliucionierių .ir sve
timų valstybių puolimą ant re- 
vąliųcijos laimėjimų., Tuomet 
Sovietas' Liaudies Komisariato 
savo posėdyje nutarė perorga
nizuoti Raudonąją Gvardiją į 
•Raudonąją Armiją. Bet čia 
didelė yra garbė, būti pirmu 
vadu tos garbingos Raudonosios 
Armijos* čia jau Trockio, ma
tytis, pakilo visi jausmai, kaip 
protiniai, taip ir saumeliai, ir 
jis dasikasė iki tos augštos vie
tos, bardamasis1 sū partijos 
draugais. , O reikia nepamirštų 
kad-; jis nėra buvęs- kariškiu, 
tat įr'.apie armiją tiek teišma
nė, kaip turčius'apie darbinin
kų gyvenimą. Bet būnant kri
tiškam momentui, kuomet vir
šūnėse negajima daryti partijoj 
skįlĮmų, paliko Trockį armijos 
yądo (vietoj, dki kol bus rames
nis laikas. . , '

no didesnio miesto re

U* JM politinei masina ’azines doros.

p . „ ,,„,..^81      i

Neperstojančios Pageltos Duetas



Iš Juodveidžių Istorijos
Apie baltųjų žmonių gyve-! do jo Įsakymą—ar visi nuošir- 

nimą, jų vargus ir kitus galus džiai verkia, 
labai daug prirašyta Įvairių j riuos

• knygų, Įvairių istorijų. Todėl kiant, 
su jų gyvenimu, 

/Valdonais mes 
Vkumpai ’apsipažinę.
veik nieko nežinome iš senes-į 
nių laikų juodveidžių gyveni-1 
mo ir apie jų valdonus. (

Aš, kaipo žvalgas, viską turiu 
gerai apžvalgyti ir dažinojti, 
kame dalykas prisi

Puslapis

I Lietuvaiti į ■ • 1
FOTOGRAFISTS

Fotografuoju, Didinu Ir Nu muilą- 
▼oju Visokiom • palvom

P&veiksjus •' į .,3
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

negaliomis nuo • ryte iki 
t >o pietį

Margarieta Valančiu*
Room S2 Weitzencorn7 BId’g.

PUBLIC 8QUAR1 
Wilkes-Barre, Pa.

to dolerio’lifekvieną savaitę po 
pusantro cento/ Jeigu darbi
ninkas netenka darbo, tai ir GERAI PATAIKOT’

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. "GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į menesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ii- po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juds rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ii’ dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo,
187 Street, 
Lawrence, Mass., 
i savo krautuvę 
kas mėnesi s po 

šimtų 
KHfįfoj parsitraukia. Net 

j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

LIETUVIS GRABORIUS, tai ir 
netenka toj pašelpinėj draugi
joj teisių, įmokėti pinigai pa
silieka.

Senas Darbininkas!

prie vieno iš tų “rėksnių” už
klausiau delei žingeidumo: O 
kaip, ar tikrai tas “Grigutis” 
yra toks puikus veikalas, kaip 
kad apie jį daug rašo? “ži
noma,” atsakė man. “Ir kaip- j 
gi nebus puikus! Tik įsivaiz
dink, brolyti,” sako jis! “Gri
gutis, tai puikus, pilnas gyvu
mo, skaistus, raudonveidis 
kaimo vaikinas, kurųim lygaus 
nėra. O jau 'merginos, tai 
kaip musės prie medaus, taip 
jos prie Grigučio. Bet Grigu
tis jų visų nepaiso, tik vieną 
Marytę turi savo širdyj ir ją 
vieną myli. .Marytė irgi gra
žuolė, kaimo mergaitė,' kuri 
savo vikrumu, gražumu - ir 
linksmumu kiekviena vaikina 
traukia prie savęs, kaip su 
magnesu.” Na ir kas čia to
kio ? Aš perkirtai! kalbą. 
“Kas čia tokio? Regis nieko. 
Bet pamatytai, kaip tokis se-

Jeigu tik ku- 
užklupo prastai ver- 

Jt. ____ ______ , kurių nesilieja ašaros,
jų senovės j tuos ant vietos nužudė. Tokių, 

esame nors kurie nenuoširdžiai verkė, bu- 
Bes mesivo išžudyta virš 7,000 žmonių.

į Kaip Elgdavosi su Nugalėtais

i Kuomet jis kariaudavo ir 
Jeigu baltieji žmonės ture- nugalėdavo kokią nors taute- 

jo įvairius karalius ir jeigu lę, tai jau tos tautelės gyven- 
tie karaliai pasižymėjo savo tojai būdavo nelaimingi, nes 
žiaurumais, savo kraugerišku- neturėdavo jokio pasigailėji
mu, tai reikia atsiminti, kad mo. Kuomet jis užkariavo 
juodveidžių tokie karaliai bu-*tautą ndvandve, tai [įsakė sa
vo dar aršesni, dar l^raugerin-vo kareiviams išžudyti sene- 
gesni, dar žvėriškesni. i liūs, seneles ir kūdikius. Viso 

Apie Amerikos juodveidžius1 buvo išžudyta virš 40,000 
mes čia nieko nerašysime, nes Į žmonių. Ir tas baisus darbas 

buvo atliktas bėgiu kelių va
landų.

Kuomet jis nuveikė inglo- 
gamvula karalystę, tai savo 
kareiviams iškėlė puotą, i 
užgrobto tūrio buvo labai kumpanosis, apsiseilėjęs Ta-, 
daug ir todėl paskyrė jiems ! maSt 0 zilena prie Marytės, tai 
60,000 raguočių. I . . .
Kareiviai ir Pačios Turėdavo 

Šokti 5

Palei paraliaus butą buvo 
i pastatyti keli dideli oubnai. 

pradėdavo į tuos 
bubnus mušti, tai visi kareiviai 
ir visos jo pačios tuojaus pri
valėdavo pradėti šokti bega
linius tropiškus šokius, ar tas 
buvo dieną ar naktį. Karalius 
žiūrėdavo į šokikus ir jeigu 
tik kuris ar kuri prastai šok
davo, tą ant vietos užmušda-|0 ne keno kito,

jie atgabenti iš Afrikos ir par
duoti dvarininkams. Todėl 
juos kankino baltieji dvarinin
kai, kurie nusipirko. Bet štai, 
nesenai viename rusų laikraš
tyje tilpo trumpas, bet baisus 
aprašymas apie vieną Afrikos 

juodveidžių karalių, kuris nie
kuo nesiskyrė nuo žvėries, čia 
mes paduosime ištraukas iš to 
aprašymo.
Zulusai ir Jų Karalius Šėkas !

Afrikos juo,dveidžiai dalina- kaip tik 
si Į daugelį įvairių tautų ir’ 
tautelių, kurios pasivadinę į- 
vairiais vardais. Viena tokių 
tautelių vadinosi zalusai, ku
rie turėjo savo karalių Seka. 
Bet 1879 metais jie tapo pa
vergti baltųjų—Anglijos. Pas
kutinis jų karalius ir buvo šė
kas. Jis užsirioglino ant sos- Vo.

Mo 1805 metais, nunuodijęs Tas žvėris užbaigė savo am- 
savo brolį laike karinių iškil-'žių 1843 metais, j 
mių, kuris tuomet viešpatavo. metų amžiaus.

Tais laikais zuluąų karalys
tė buvo maža ir ant jos už
puldinėjo kitos tautelės. Bet 
kuomet šėkas pradėjo viešpa
tauti, tai jis užkariavo visas 
kitas tauteles ir savo karalys-> 
tę padarė viena iš galingiau
sių.

• Turėjo Galingą Armiją

Šėkas pirmiausiai pradėjo ;ti.
organizuoti galingą armiją. Jo, perstatyti po keletą sykių ir i 
kareiviai buvo labai gerai iš-'tas, suprantama, publikai nu-į 
sfečinti, miklūs ir turė/o žvė- bosta ir nenori lankytis. Ši-; 
rišką drąsą. Jo armija laikėsi Įtuo svarbiu reikalu turėtų rū-Į 
ikit 1879 metų. Ir kuomet j pintis Meno Sąjunga, kuri tu- 
Anglijos valdžia buvo pasiun-'rėtų išleisti bent po keletą tin
tus savo kariuomenę užkariau-1 karnų veikalų kas metai, (O į 
ti zulusus, tai nepaisant, kAd kas tuos tinkamus veikalus pa- 
Anglijos kareiviai buvo tais rašys?—Red.) tas sustiprintų 
laikais geriausiai ginkluoti, tu-. mūsų scenos veikmę. > Kiek 
rėjo labai daug vargo ir daug tos energijos veltui išeikvoja- 
paguldyti savo galvų, kol nu- me bejieškodami tokių veika- 
galėjo zulusų kariuomenę ir lų, kurie nebuvo perstatyti, 

kiek veltui laiko prarandame 
beklausydami tų komisijų ra
portų apie sunkumą surasti 
tinkamų veikalų, ir, rodos, 
kad mes nematom tos sunkios 
bėdos. Čia, draugai, mes tu
rime kreipti daugiau domės į

pavergė tą juodveidžių tautą.
Zulusų Kareiviams Nevalia 

/ Vesti

Suteikia Poilsingą, 
x Ramų Miegą

Žmonės, kuri,e kenčia nuo prasto miego ir 
kurie atsikelia rytais pavargę ir nusikamavę, 

imti Nuga-Tone. Tas stebėtinas prepa
ratas padarys jūsų miegų rarnų, poilsingų, 
padidins jėgų ii' veikimą nervų, muskulų ir 
organų. Kada tai bus atliktą, spėką ir 
energija padidės, apetitas bus geresnis, pa
gerės virškinimas, apsistosi inkstų ir pūslės 
erzinimas, konstipaeija bus nugalėta ir abel- 
na sveikata pagerės.

Mrs. 'J'. B. Redd,- Hartfield, ATk., pasako, 
ksj Nuga-Tone padaHė jai. .11 sako: '"Nuga- 
Tone yra geriausias preparatas, kokį aš ka
lia vartojau. Aš buvati menkos sveikatos ir 
negalėjau dirbti. Aš negalėjau .miegoti nak
timis ir buvau taip nervtidta, kad negalėjau 
pakęsti jokio triukšmo, Dųbar aš nebesu 
nervuota, mano sveikata yra 'geresnė ir 'aš 
gerai miegu naktimis. Aš niekad negalėsiu 
užtektinai pagirti Nuga-Tone." Jeigu jūsų 
sveikata nėra tokia, tkokia ji turėtų., būti, jūs i 
turite imti Nuga-Tėne taip, 
kitų daro. Jūs i , .
tik vaistki yra pardnvinėjitmi, 'arba jūsų ver
telga užsakys del jūs iš urmo vaistinės.

Norintieji ge- 
riausio patar- 
navimo ir už 

, .' J žemą kainą nu- 
liūdimo valan- 
doje, šaukitės 

HF pas:
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. turi
JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel., So. Boston 0304 W.
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neS5-nas, kreivom kojom, kuprotas ą.

net ir piktumas ima. Tas se
nas kelmas pasiryžęs paveržti 
Marytę iš Grigučio ir gana, 
net ir suokalbius daro, kad 
Grigutį nužudyti, kad tik Ma
rytė jam tektų. Visokias 
pinkles pina, kaip voras tink
lą mūšiai sugauti.” Aš taip 
užsiinteresavau, kad nei neju
tai!, kaip seilės per barzdą nu
bėgo, o tas “rėksnys” sako: 
,“Ve, geriau nusipirk tikietą ir 
atsilankyk, tai geriau pamaty
si savo akimis ir išgirsi savo, 

, ausimis. O 
prie to, dar Marytė puikiai ir 
padainuoja,” pridurdamasp C\ 1 1 I VI pi 1U

sulaukęs ^>0 i Laigė sekančiai: ,

Švenčioniškis.

PHILADELPHIA, PA.

snaust neduoda musės, 
lovoj kanda blusos;

man nepatinka,

j "Dieną
, Naktyj
j Kursai
Tas vis trinasi aplinkui,

O kuri aš myliu,
To sulaukti negaliu...Pastaruoju laiku Philadel-į 

phijoj pai'engimai nelabai pa-Į
i sėkmingi, ypač lošiant veika-'...Ir aš tave pamylėčiau, 
lūs. O tas yra delei trūku- Į Jeigu proto neturėčiau!

: mo veikalų, kurių sunku gau- Ant kupros užsilipčiau, 
Veik visi veikalai buvę Jei iš baimes nepastipčiau,

Tai būt graži pora, 
Pora-ra-ra-ra-ra-ra.”

u z-

Karalius šėkas buvo už
draudęs savo kareiviams vesti. 
Jie daugiau nieko nežinojo, 
kaip tik lavintis karinio muš-*LšĮ būtiną taškaregį. 

.tro ir liuosu laiku užsiimti 
' Gimnastika. Tik už didelius 
karinius pasižymėjimus leisda
vo kaip kuriems 
apsivesti.

Žudė Savo
Karalius šėkas

tų, kuris labai nepasitikėjo ki
tais ir vis bijojo, kad kas nors 
iš jo neatimtų sostą. Jis bi
jojo net ir savo sūnų, kurie 
užaugę gąli užvaldyti sostą ir 
paimti visą galią ant tų žmo
nių, kuriuos jis valdo. Todėl, ro*es kuo geriausia.

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi' visokių . 

stebuklingų žolių vertes tukstan&o 
i dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių- ‘ * 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs,.... :•
nelinksmas įr įvairių nesmagumų ap- . 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk« 
sini kalną parodytum, tai jam maloŲ . 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso .. 
kalnas. Taigi, jeigu jauties ešųa 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai ' " 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo , ' 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų' ir 1 1 
atgaut savo sveikatą. ,

Vaistžolės yra nuo sekančių' Ilgus, 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemtiu- "F 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 

! skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- ‘ ’ 
ma)į peršalimo, skaudėjimo po krfl- 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo,, 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų 41 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaisi- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika- į 
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 Ii- t 
ga. yra labai blogas dalykas, bet mū- 
Zų Nervų 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. ZUKAIT1S 
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

John Naujokas j
St., nuolatos .parsitraukia savo koą- 

' tumi^riarrts John’s Cigarų, ir be jiį

Rcikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoahj kaipo ag'entas,- tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ii- kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN'S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras. ,

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

Reikalaujant, adresuokit:

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

< > . . . . • ... . vv-.n uK/i luino v vii ii o v>I Lt dl U. JI UU J II |
h-IVhictaip, kaip m i hon ai • k. . ... rn . . r
gulite gauti Nugn-Tone kur I negaus apsieiti. laip pat clrg.f S.

i ' , . .
I Tel., Stagg 6049 [ j ' I

Į UNDERTAKER
NOTARY PUBLIC

Mathew P. Ballas

(BIELIAUSKAS)
CBIELIAUSKAS)

GRABORIUS
! Patarnauju vlZems airrrtumo 
į įsitikinimų ir nedaro del
| manęs jjrzčumo. Ms.no ofisas at- 
I daras dieną ir naktį. Darbą at- 
t lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 
I mane, o patarnausiu kuogeriausia.
Į 734 Grand Street.

? Brooklyn, N. Y.

SKAITYKITE IR

PLATINKITE 
‘LAISVE”

Pasitarki! su Dr. Zins
' Specialistu

Tūkstančiai vyrų in moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
» PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos .

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedėlioinis: 9 iki 4 po pietų

Bell Phone, Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS
GRABORIUS 

ir ■ i 
BALZAMUOTOJAS

* PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST.,

’ . ■ x * I

Žvalgas. ,

CHICAGO, ILL
Iš

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro.

Telephone, Greenpoint 2372

I

i

FORNIČIAI
McCormick Dirbtuvės

Šioj dirbtuvėj dirba 16,000 
darbininkų. Visuose skyriuo
se įvesta skubinimo sistema ir 
sunkiama iš darbininkų, pasku
tiniai syvai. Darbininkų čia 
dirba įvairių tautų, nemažai 
yra ir juodukų. Daug yra ir 
nepilnamečių, kuriems moka' 
nuo 12 iki 16 Į savaitę. Pa-: 
prastų darbininkų alga nuo 20 t 
iki 22 dolerių Į savaitę, amat- 
ninkų nuo 25 iki 30 dolerių Į 
savaitę. Uždirbant tiek ir dar 
su šeimyna, prie tokio pragy
venimo- brangumo darbininkas 
nieku būdu negali pragyventi. 
Bet ką darbininkai darys, kuo
met neorganizuoti, neturi jo-

PARDUODAM ANT LABAI LENGVU IŠMOKESČHJ-PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘ

Pereitais metais- buvo per
statyta operetė “Grigutis.” 
Publikos buvo pilna svetainė 
ir visa publika likosi pilnai už
ganėdinta. čia visgi buvo 
naujiena: muzika, dainos, lo-i 
Šimas ir veikalo mintis, šie- kios unijos ir negali pasiprie- 
met vėl bandoma perstatyti 
nauja operetė “Sylvia,” kuri 
bus pirmą syk perstatyta Phi- 
ladelphijoj. J. Jurčikonis iš
sijuosęs lavina dainininkus; J. j 
Bulauka—režisierius mokina į

i aktorius, kad jie atliktų savo 
f . Visi jie

kiekviena savo užgimusįjsūnų > prakaituoja po keletą sykių į kol nesulaiko jėgą. Kadangi
* ' • I *1 1 1 • /J n v-i l x o X Ir hm v»lr A rJ

tuojaus nužudydavo. __ 
rėjo pačių tiek, kad net jų ■ 
skaičiaus nežinojo. Pačias už
laikydavo tam tikruose hare- 

. muose, pastatytuose iš raudo
nio medžio ir paimu lapų, 
rodei kiek jis turėjo sūnų ir 
kiek jų nužudė, rfiekas negali 
pasakyti. '

Motinai Numirus
Kokis buVo tas karalius žvė

ris, lengvai galima suprasti ir 
iš šio/jo pasielgimo. Kuomet

kareiviams
»

Sūnus 

buvo vienas sinti savo, išnaudotojams.
Darbo sąlygos irgi prastos. 

Pavyzdžiui, liejyklų darbinin
kai neturi kur drabužius pasi
dėti ir neturi kur nusiprausti. 
Pietums duodama tik pusė va
landos. Nuo darbo negalima 
pasitraukti nei vienai minutai,

ų/sunų 11-.............
Jis tū-'savait§’ darydami praktikas.

! Padarė gerą įspūdį su Grigu- 
čiu, jie pasiryžę padaryti ge
rą įspūdį ant publikos su. 
“Sylvia,” kuri bus perstatyta nei^kalbėti. 
ateinančią subatą, 15 d. gruo-j 
džio, Ukrainų Svetainėj, 
Franklin Sty Prasidės 8

I vakare.

darbininkams nėra kur rankaš 
nusiplauti, tai purvinomis ran
komis ir maistą laiko. Apie 
sanitariškumą jau negalima

( Darbininkai, kurie jau ilgus 
849 : metus išdirbę toj kompanijoj 
val. ir jų, jėgos išsemtos, negali 

'spėti dirbti su kitais darbinin- 
! kais. Juos stumdo iš vieno 
i kampo į kitą; algos jiem nu- 
i mušinėtos. Ir nors kompani
ja tiesioginiai nepavaro jų iš 
darbo, bet dažnai pastato į 

Scrahtoniečiams jau nieks tokias aplinkybes, kad jie pa-whwaI-X . . •• • 1 - ..................jcvv. LUltlčlS a pilIlKV UUS, hitu J1C DU-
E v*daugiau daba.‘Li!' nerQ.?i’ kaiP tys priversti apleisti dirbtuvę.
visiems savo karalystės gyven- 

., tojams 
verkti.

. _ Kada Įvyko laidotuvės jo 
T fcotinos, tai jis pats Įmetė Į 

<r<obę dvyliką savo gyvų pa- 
pats jas užkasė. Tą at- 

- liko tuo tikslu, kad jos patar
nautų jo motfnai aname svie- 

■C te. Atlikęs tą darbą, pasiėmė 
būrĮ savo kareivių ir leidosi

tik operetė “Grigutis.” 
kodėl ?-^Tai jau čia sekretas, 
kurį bus galima dažinoti tik 
22 dieną gruodžio, Junior 
High School svetainėj, ne vė
liau 7-tą valandą vakarę. Kad 
jau daug kalba apie “Grigu
tį” tie, kurie dar nėra matę, 
o vien tik skaitę laikraščiuo
se, tai nebūtų nuostabu, bet 

k * zla. - - ♦ . tie daugiau kalba, kurie jau
po šalį pertikrinėti, ar visi pil-l “Grigutį” yra matę lošiant.

begiu dviejų parų Betj Mat, tokie darbininkai, kurių 
kompanija visas jėgas iščiul
pė, dabar jau nereikalingi.

Negana to. Darbininkus 
verčia pirkti Šerus. Bet jei
gu darbininkas apleidžia dar
bą arba , kokiu būdu netenka 
darbo, tai iš jo Šero kompani
ja išsiskaito $10. Apart to, 
verčia darbininkus prigulėti 
į tam tikrą pašelpos draugiją, 
į kurią turi mokėti nuo uždirb-

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai: 
-' / ! \ ; t ‘'] ,A j . f • ' : .

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

> Pečiai — Ice Box — Karpetai ir 1.1.MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y

z ' Tarpe Bedford ir Driggs Avenues



SOUTH BOSTON, MASS SOUTH BOSTON, MASS

Metinis Dienraščio Laisvės

|W.

Pradžia 7 Vai. Vakare

vietiniai
ĮŽANGA Y P AT Al 75c

Kviečiame visus atsilankyti

Worcester, MassWorcester, Mass

KONCERTAS
RENGIA A.L.D.LD. 11 KUOPA

December, 1928

PRADŽIA 2:30 VAL. PO PIET

MENDELO

LIETU VNINKAITĖ, žymi SmuikininkePO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

GARDNER, MASS.GARDNER, MASS

PUIKUS KONCERTAS
Philadelphia, Pa

MILLER'S OPERA HOUSEBUS Gardner, Mass

■Ml

jam; 
mote 
paste.

tikitės, 
tai be- 
tarifą 

tavorų,

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

pasiliksiu
mėnuo ne

ri. kitas., 
kų sako: 
liumpuoti j

jinitnas ir 
Atstovauja 
, tai yra,

GRUPE MONTELL1EČIŲ: 
Mary Banevičiūtė, smuikininkė 
Albert Potsius, smuikininkas. 
Anna Banevičiūte, dainininkė. 
Zabarowskiute, pianistė.

Dainuos Menkeliuniutė-Januškiene, F. Stankūnas ir bus daugiau įvairumų

Juos išdirba
STANLEY PAUL

užkeikia ant 
Girdi, na, kątu saky- 

popiežiaus

mums 
Smithas 

tai jis nei pats neužsigi- 
užgriovė kita, taukais ap-

Sulig pareikalavimo šįuos j cigarus 
taipgi. ir per paštą z išsiuntine j ame, 

kaipo užsakymus (orderius)

Rinkimų Kampanijos Įspūdžiai ir 
Komedija

Smuikos garsas labiau limpa prie žmogaus jausmų 
negu by kurio kito muzikališko instrumento. Gi Lietuv- 
hinkaitSs rankose smuiką ii’ kalba ir verkia ir dainuoja 
Ji grieš solus nedėlioję Worcesteryje.

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS:
K. MENKEL1UN1UTĖ, soprano, iš Brooklyn, N. Y.
F. Stankūnas, basso, iš Brooklyn, N. Y.
Seserys Paunukoniūtės iš Haverhill, Mass.
V. Tumanis, tenoras, iš Worcester, Mass.
J. Sabaliauskas, tenoras,'iš Worcester, Mass.
Anna Balčiūniūtė, pianistė, iš Lawrence, akompanuos 

viršminėtiem solistam ir duos piano solo.
Laisvės Choras iš So. Bostono dainuos naujas dainas.

Sako: “Mū rininkas

Jiedu lai- 
pažasčia keturkampes 
Manau sau, ką čia jie 

Viena “leidė” pareiškė 
atėjo klausytis per ra- 

norį 
Sakau: “Help 

Vyrai išsitiesė ka

ta: akys visų išverstos, vienas 
j'kitą žiūri, akimis mirksi, lū- 
pas sukandę laiko ir niurna, 
kad jau pavojus gręsia. Vėl 
tas pąts vyras 
Sįnitho 
a® su tuo popiežiaus, veisle? 
'į’ie prakeikti žydai su katali- 

ill ir laimėti,” pridū- 
Vienas iš kazinin- 

“Juos reikėtų iš- 
aenąjį k rajų.”

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurią 
Jūs Pageidavot

apdirba
gaudami

valandą ir
12-14 valandų per die

| LIETUVIŲ -SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Gatvių; So. Coston, Mass

ĮVYKS NEDĖLIOJ

16 d. Gruodžio

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nue pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuviu 
kalba laikraitis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją ii Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padčtj ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
iisiraio

“Raudonąjį Artoją”
Amerikoj "R.” Artojas” kainuo
ja tik |1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina kas dvi savaitės.

Antrašas i
U.S.S.R., MINSK
Sovetskaja, CKKPB. (8>)

Knrlem neparanku užaiprenumeruotl 
Heliai ii Ruiijoi, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laiavę”, 46 Ten Eyek 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.26: 
persiuntimai veltui.

Turįs b 
penkis vaikus ir namą antalvie- 
jų morgičių. žiūriu į jį/ Tei
sybė, marškiniai suplyšę, vieto
mis matosi lopai, čeverykai vi
siškai nudėvėti ir matyt, kad 
žmogus skurde skęsta. Jis žiū
rėdamas į visus įvėlė kokį ton 
Bab, kurio šerifas namą parda
vė už pusdykį. Girdi, tas vy
ras buvo nųspirkęs puikų 6-šių 
kambarių namą; turėjo “Bui- 
cką”, radio ir, žinoma, gražią 
pačią; tik laimė, kad jis ar ji 
nebuvo “good”, jog vaikų 
susilaukė. Dabar jie ne 
namo neteko ir .“Buicko,” 
ar tu žinai, čali, kad jo pati 
pabėgo pas savo motiną, o jis 
pabėgo tik su radio, ir velniai 

'žino kur, net jo motina it bro
liai nežino.

Visi atsiliepė: “Tai blogai.” 
Kiti pridūrė, kad, veikiausia, 
nemokėta gyventi. Kitas pašie
piančiai patėmija, kad jis už
miršo įsitaisyti, vargonus ir 
krutamus paveikslus. Viena 
moteris, užvirtus aukštieninka 
ant lovos, pastaramjam sako: 
“Tu geriau užsidaryk savo ar
moniką, kad pačiam taip neat
sitiktų. Jei tik Al Smithą iš
rinks, tai tavo likimas bus next. 
Tu neturi nei radio, nei “Bu
ick”, bet už tai turi namą su 
penkiais vaikais.”

Kita mergina pridūrė: “Tau 
lengva bus pabėgt iš namo, bet 
ką tu darysi su savo vaikais? 
Tai aršiau, negu vargonai su 
krutamais paveikslais...” Vi
si juokiasi susiriesdami ir aš 
pats nesityeriu juokais iš ko
medijos. - 
. Tuo syk radio pranešėjas 
praneša apie Hooverio pasise
kimus. Visi surinka “Ura for 
Hoover!” Visi griebiasi už 
mapų ir studjjuoja valstijas, 
bekeikdami tą “darn” Smithą. 
Tuo 3yk radid stotis pradeda 
griežti “Jazz”, kokį ten tango. 
Ar nepradės jie staugti, krai
pytis, džiaugtis Hooverio laimė
jimu. Muzika .nutyla ir vėl 
rinkimų pranešimai.
v Viena moteris, pasidėjus ant 
J&nės 'vfedš šalies-valstijų pla
ki, ant kurio pažymėta Hoove- 
1*10 ir Smitho karieros ? o vie
nas vyras kazyriyoja ir laiko 
vienoj rankoj' panašią mapą; 
vi?i jie studijuoja ir rūpinasi, 
kad Hooveris laimėtų karą. 
Radio pranešėjas' praneša, kad 
Smithas tam tikrose vietose 
Viršija Hooverį. Kaži r ninku 
kdzyrės tik lept ant stalo iš

Programą Išpildys Geriausi Artistai-Dainininkai
K. Menkeliūniūtė, dramatiškas sopranas, iš Brooklyn, N.’Y:, 

kuri nuolat dainuoja amerikoniškuose teatruose.
F. Stankūnas, iš Brooklyno, vienatims lietuvių bassas, kuris ir

gi dainuoja amerikoniškuose teatruose.
P. Kurgoniūte iš Lowell, Mass., linksmins visus.
V. Tumanis, žymus daimninkas-tenotas, worcesterietis.
E. Endzeliūte, iš Worcester, Mass., labai atydžiai pasirengusi

šikm koncertui.
Albina Lietuvninkaitč, gabiausia smuikininkė.
J. Sabaliauskas, tenoras, iš Worcesterio.
F. Supieniūtė, klasiškų šokių šokikė.

Padirbti is suderintų Havanos tabakų 
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

šios šalies kapitalistai patys 
j ieško pasaulyj rinkų. Aš vi
sus galiu užtikrint, sakau, kad 
prie Hooverio ar Smitho bedar
be nesumažės, bet jinai dar la
biau plėtosis.

Aš, sakau, balsavau už ko
munistą W. Z. Tosterį, kuris 
atstovauja darbininkų klasę. 
Man stebėtina, kad jūs toki 
esate rūpestingi apie savo prie
šo pasekmes.

Jie susiraukė ir sušnairavo. 
Tuo syk radio vėl praneša apie 
Hooverio laimėjimą. Visi vėl 
rėkia “Ura for (Hoover! Hoover 
will win!” Vėla užgrajino 
“jazz,” panašų į “čalstoną,” vi
si sustoja ir spardosi. Vienas 
vyras prišoka prie lovos ir iš
meta iš lovos vieną mieguistą 

I merginą ir liepia šokt. Ta at- 
Į budus iš miego, pradėjo akro
batiškai šokt, šimius ir nemora- 
Jius judėjimus, daryt, o kiti 
akompanuoja delnais.

Po šokių Smithas vėl išgąs
dino, bet vėliau Hooveris jūos 
nuramino ir jie, apie 12:30 
vai. naktį sako, jau neapsimoka 
laukti, nes Hooveris išlaimėjo. 
Kaip atėjo, taip išėjo.

Išėjus tiems kapitalo ver
gams, aš pradėjau teirautis per 
savininką apie juos. Girdi, 
apie keturi iš jų, ženoti žmo
nes, prarado namus. Paėmė 
šerifas ir pardavė už pusdykį. 
Kili turėjo automobilius, radio, 
bet viską išplėšė nedarbas, nes 
viskas buvo nusipirkta ant iš- 

o ne mokesčių. Vargšai, kaip jie sa- 
jiems ve apgaudinėja. Jie pasitiki, 

čia kad Hooveris juos išgelbės iš 
tos peklos. Tai'va, kaip ame
rikoniška jaunuomene išauklė
ta ir išmokyta mylėti savo prie
šą. Tik Badas jiems atidarys 
akis ir tuomęt jie supras ko
munistų pamokas apie darbi
ninkų vienybės butenybę.
' •’ . Almas.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
29 Endicott Street, Worcester, Mass

, ♦'(Pabaiga)
žiūriu į du vyru.’ 

ko po 
lentas, 
darys? 
kad jie 
dio balsavimo rezultatų 
pakaziriuoti 
yourselves. ” 
zyrių staliukus ir pradeda 
mius”; kiti ir kitos susėdo ant 
karpeto, apsėdo visą lovą ir 
klausosi raportų. Norėjau muš
ti telegramą d. Senam Vincui, 
kad jis pribūtų kuo greičiausia 
j pagelbą, bet buvo pervėlu.

Nors daug išvažinėjęs, bet 
tokių charakterių dar man ne
teko regėt, kokius parodė tik
rieji Germantown’o (Philadel-, 
phįjos dalis) amerikonai. Visi 
jie buvo karšti Hooverio šali
ninkai!

Per radio garsina, kad neku- 
riose vietose laimi Al Smithas. 
Visi* nutyla, žiūri vienas į kitą 
ir desperuojasi.

Vienas vyras sako: “Po vel
niais, jei tą gyvulį išrinks, tai 
aš visai be darbo 
jau dabar devintas 
dirbu.” Aš klausiu 

*.MO koki darbą

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

16 Gruodžio-Dec., 1928
. ■ ; ■ • l I /

* F. STANKŪNAS, Garsusis Bassas
Stankūnui nereikia nei Italijos, nei kitų šalių, kad pagarsėti, kai

po dainininkui. Jis Amerikoje garsus ir sėkmingai dainuoja gores
niuose’ teatruose. Dabar jis aplankys Gar^ncrj, Worcester) ir So. Bos 

RENGĖJAI- , tonų pabaigoje šios savaitės.

GARDNER, MASS

Aš pridūriau: “Tai jie tur 
tų ir Smithą sykiu vežtis.” 

“Geriausios kelionės 
pridūrė viena sudžiovus 
ris, kurios dar nebuvau 
bėjęs.

“Butlegerių ir pijokų 
nereikia. • O kad Al 
geria 
na, ’ ’ 
augus moteriškė.

“Glory, glory, aleliuja! Ap- 
i saugok mus viešpatie nuo liuci- 
I pieniaus Al. Smitho,” šaukia 
vienas iš kazirninkų.

Viena moteris atsistoja ir | 
šypsodamos sako: “Ko jūs čia | 
baidotės ir nervuojates? Aš 
jau esu užtikrinta, kad Hoove
ris šiur laimės, nes šiandien 
buvau pas čigonę ir spiritualis- j 
tą ir abudu nuspėjo, jog Hoove-j 
ris laimės.”

Vela radio suriko apie Hoo
verio laimėjimą. Visi atsisto
ja ir šaukia “Ura for Hoover!”. 
Ta moteris sako: “Na, .matot, j 
ar aš jums nesakiau, kad Hoo-' 
ve? bus mūs prezidentas!” ’

Aš išėjęs iš kantrybes, pra
dedu jų klaust, kAe 
guldo galvą už tavoHp 

dirba- saI<au, Al. S
į Hooveris, abudu ; 
Į Wall Stryto interesus 
jiznierių, bosų reikalus, 
darbininkų. Darbininkai 
reikalingi tik del pelno.
bandau nurodyti jiems demo- 

. kratų ir republ ikonų šmugelį, 
apie kurį, sakau, ir jūs patys 
nemažiau žinot. Sakau, ar ži
not, kąd Hooveris turi arti 2 
milionus akrų žemės Cojumbi- 
jos Respublikoj, Pietų Ameri
koj, kur randasi aliejaus šalti
niai, mainos ir kiti gamtos tur
tai, kuriuos 
darbininkai, 
cento į 
dirbt po 
na ?

Ponas
joj, Indijoj ir kitur turtų ir vi
sur išnaudoja ir badu dvasina 
savo darbininkus. Jie, būda
mas pašęlpos mlnisteriu, sudau
žė sovietų valdžią Vengrijoj; 
tą patį jis norėjo padaryti Ru
sijoj, bet ten apsiriko—Rusijos 
darbininkai apsidirbo su visais 
kontr-revoliucionieriais. Tas jū
sų ponas Hooveris susiriesda
mas vartojo pašelpoš pinigus 
prieš visą Europos darbininkų 
judėjimą. Su jo pagelba buvo 
įsteigta tironų valdžia Lietuvo
je ir visose pabalti jos valstybė
lėse. Hooveris ir Smithas yra 
milionieriai, ir kur jūs girdėjot, 
kad milionierius rūpintųsi dar
bininkų reikalai;? Jūs 
kad jei Hooverį išrinks, 
darbe pranyks?' “Jis 
pakels ant įvežamųjų 
tai mums bus daugiau darbų,” 
perkerta vienas. Čia jiems nu
rodžiau, kad tas nieko negel
bės, nes šios šalies industrija 
su pagerintam ir ųaujom maši
nom gamina tokį perviršį, jog
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sms

JUOZAS KAVALIAUSKAS

TELEFONAI:

PLYMOUTH, PA. Jesniškis

CASTON ROPSEVICHYONKERS, N.Y
Mokykla so Reputacija'

kirn as

WORCESTER, MASS

MARCY BATHS

82-86 MARCY AVENUE

FMmu

ir įnešimų komi

Kiekvienam susirinki

TURKIŠKAAKRON, OHIO

PĖRIMUI VANTOS VELTUI

kas- 
Bile

Miestas
Miestas

MOTERŲ
DIENOS:

PanedSliais Ir 
Utarninkais

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGL1ŠKAS

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NĄKTĮ

j) e r 
šim- 
pati-

pagirti 
nariai

Telephone, Stagg 8326
9745

klausimas 85 kuopos 
Dau-

vedėju išrinktas

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMIJ0T0.JA8

Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. , 
s ant naudos žinojimai 

ioferių, mechaniku

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Oregon 513®
Main »66»

Naujoviškiausia Tos
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir nal^tį 
Utarninkaiš 

iki 12 valandai nakties

Pagedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utarninkaiš npo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

VAIKAI 
įleidžiami utarninkaiš

kis skirstymąs. organizatorių 
neduos jokios naudos S. L. A., 
tik bus eikvojimas S. L. A. 
turto. . , ■ ■ . .

, Duoda, sumanymą M. ž., 
kad VII Apskritys turėtų kon
kursą kaip suaugusių, taip ir 
jaunuolių. Nutarta vienbalsiai 
ir darbas pavestas; komisijai.

Konferencija 'užsidarė' 6:30 
vai. vakare. Valdybon išrink
ta keli nauji nariai.

Delegatas.

Varsa va.— Penkiolika as
menų pavojingai sužeista 
pirmadienį, susikūlus dviem 
gatvekariam Lodzės mieste.

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis . ;.
Subatomis . \ .
NedSliomis

i • dieną ir naktį

2 d. įvyko A. L 
s u si ri li

po num. 12 E. Market St., 
Wilkes-Barre, Pa.
• Ši konferencija skyrėsi daug 
Jkuom nuo-.‘kitų konferencijų, 
nes joj buvo gyvai diskusuota 
keli svarbūs klausimai del Su
sivienijimo ir visuomenės la-

Gugio iždininku. Kalba žy- 
■fctas; -išjuokia Gerdauską. 
Girdi, “trijų pėdų milžinas ne
galėjęs išduoti egzaminų, gi 
Gugis išdavęs net 200 nuošim
čių. Ką jūs manote, žmogus 
nemoka, nesupranta skaitlinių, 
nežino nieko apie bonus, ir 
dabar skverbiasi į iždininkus 
milioninės organizacijos.” Čia 
ponas žyvatas tiesiog inkrimi
nuojančiai Šmeižė Gerdauską. 
' Kalba Nienius. Jis sako, 
kad Lopatto jam sakęs, kad 
Gerdauskas nekvalifikuotas, 
įbet ta nekvalifikacija nebū
sianti skelbiama spaudoj, nes 
tKį būtų įžeidimas Gerdausko. 
Ką gi tas' viskas reiškia?— 
daugelis delegatų kalbėjosi 
tarpe savęs. Kalba Miškinis 
ir kiti, visi nurodo, kodėl yra 
skaitomaS'-Gęrdauskas nekva
lifikuotu. Ne todėl, kad jis

gu tik dėlto, 
mą (kaip jie 
kai rėmė.

J Rezoliucijų
sįja perskaito kelius kuopų su
manymus ir tuo klausimu pa
gamino porą rezoliucijų. YJie- 
ną S. L. A. centro, iždininko 
klausimu, kurioj pareiškia

Lapkričio 29 d. įvyko kon
certas, kurį surengė A.L.D.L. 
D. 59 kp., L.D.S.A. 41 kp. ir 
T. D. A. rusų kuopa. Iš lietu
vių pusės buvo žymių daininin
kų, kaip tai, A. Valatkiūtė ir 
J. Krasnickas, kurie gerokai 
palinksmino . publiką dainuo
dami solo ir duetus. Drg. A. 
Gailumas nepribuvo ir jo nę- 
pribuvimu publika nepasiten
kino. Rusaifturėjo apie 10 
programos dalyvių’ įvairiais 
muzikaliais i n s t r u m entais. 
žmonių susirinko apie 250 ; ne
mažai draugų atsilankė iš Cle- 
velando, Akrono. Mes jiems 
tucmi patim atsiteisime, kuo-

ANGLISKAI-UETUVISKAS 

žodynėlis

daug, n'et$130 ir rengėjai bu- 
kad vargiai iš

eis, bet visgi, apmokėjus visas 
išlaidas, dar kuopai pelno pa
siliko apie 20 dolerių. Apart 
vietinės publikos, buvo ir sve
čių iš apielinkinių. miestelių, 
kaip tai, iš Cliffside, Brookly- 
no, Arving^ono, Tuckąhoe ir 
kitų. Tie draugai parėmė 
mūsų parengimą, tai ir mes 
turime paremti jų.

Varde kuopos valdybos ta
riu visiems, kurie mus parėmė, 
širdingą ačiū.

Kuopęs Koresp.

i Geros ir Blogos Naujienos.
Kalbant apie geras naujie

nas, reikia pasakyti, kad šioj 
■ apielinkėj randasi draugė Ka- 
rosiene, kuri deda' pastangų, 
kad kaip nors išjudinus audi- 
nyčių darbininkes ir jas suor
ganizavus į uniją 
vus L. D. S. A. 53-čiai 
4 d. gruodžio buvo si 
prakalbos, kurios-davė geras 
pasekmes. Pusėtinai susirin
ki? audinyčių jaunų darbinin
kių, kurios atydžiai klausėsi 
draugės KaTosienės prakalbos. 
Kalbėtoja piešė blogą darbi
ninkių padėtį ne tik šioj apie
linkėj, bet ir visose Jungtinė
se Valstijose.

Blogos naujienos. .
Kalbant apie geras naujie

nas, reikia prisiminti ir apie 
blogas. Plymouthe puolant iš 
viršaus akmeniui ir anglims 
kasykloj Loree No. 5, Hud
son Coal Co., tapo sunkiai su
žeistas Vincas Uszdila, A. L. 
D. L. D. kuopos narys, kuris 
dabar randasi General Hospi
tal. Jo padėtis sunki.

Draugė šermukšnienė, L. D> 
S. A. 53-čios kuopos narė, tąip* 
gi randasi ligoninėj, tik nesu
žinojau kokioj. Nhrėš turėtų 
pasiteirauti ir atlankyt’ūTaip- 
gi A.L.D.L.D. j kuopos nariai 
turėtų atlankyti draugą. Uszdi-

Jau gatava ir- siuntinėjama brošiūra “Krikščio
nybė ir Darbininkai”. Ją išleido Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta d.. A. Bim
bos. Tūri net 64 puslapius, o parsiduoda tik už 10 
centų/<? .. i

Reikia, kad ši brošiūra būtų paskleista kuopla- 
čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšvic- 
tos ir inforniaeijų žiupsnis., '

Klerikalų spauda ir jkūnigąi giriasi, kad ir jie 
rūpinasi darbinfhkų reikalais. Šioje brošiūroje yra 
glėbiai faktų, kurie parodo/kas jiems ištikrųjų rūpi. 
Čia skaitytojas gaus atsakyįną į tai,'kaip kunigai at
sineša linkui dalrbinink^ i kirų, streikų, rėyoliucijos, 

.darbo unijų, kapitalizmo, Vergijos, vargo, ir skurdo, 
f Taip pat čia yrą ’nušviesta; kaip kapitalistai globoja 

bažnyčią, kiek j 14 sudeda pinigų užlaikymui jos ir tt.
Kiekvienam susirinkime ir susirinkimėlyj laike 

agitacijos mehesjo, visuose parengimuose, koncer
tuose^ vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė ir 
Darbininkai” turi būt platinama. Taip pat, kur ga
lima, reikia eiti į klerikalų, tautininkų ir menševikų 
parengimus ir ją parduoti. Tegu žmonėšf/susipažįs- 
ta su bažnyčios role klasių kovoje. * x •

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

Wilkes-barrieciai mokinasi 
veikalą “Blinda” arba “Svieto 
Lygintojas.” Perstatymas į- 
vyks 17 d. sausio, 1929 metų, 
Coughlin High School, 72 N. 
Washington St.

Kalbant apie “Blindą,” tu
riu. pastebėti, kad mūsų akto
riai turėtų lankytis--L re petici-

Iš Akrono tilpusioj kqres- 
pondencijoj apie drg. A. B'ifn- 
bos prakalba^ įvyko aukotojų 
surašė klaida; ten pažymėta, 
kad B. Siurbli’s aukojo $1; to
kio aukotojo nebuvo.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-8474 '
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti Visokių 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus ji—- —x----—
kaip operuoti automobilių. Turime savini 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

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

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

Gruodžio 22 ■ d. į Scrantus 
atvyksta iš Binghamtono pla
čiai pagarsėjęs “Grigutis,” 
apie kurį jau plačiai buvo ra
šyta. Todėl “Laisvės” skaity
tojams jau gerai žinoma, kaip 
“Grigutis” moka sutraukti pu- 

j bliką ir ją patenkinti, kur tik 
jis būna statomas scenom 
Taigi, visi ir visos iš šios apie- 
linkės rengkitės pažiūrėti i 
“Grigučio,” o būsite pilnai pa
tenkinti. Atsilankydami pa- 
remsite ir darbininkiškas įstai
gas, nes pelnas yra skiriamas 
pusiau ir A.L.D.L.D. XII Aps
kričiui.

Iš Plymoutho draugai- ren
giasi susiorganizuoti ir busu 
važiuoti, nes daug pigiau ap
sieis. Kelionė kaštuos tik 
$1.25 ir busas priveš prie pat 
svetainės. Todėl susiorgani
zuokime, kad galima būtų bu- 
są nusisamdyti.

Gruodžio
L. D. 172 kuopos

Narių atsilankė skaitj 
Už tai narius reikią 
Gerai būtų, kad visi 

laiku pribūtų, tuomet 
padiskusuoti į- 

vairius klausimus.; Apsvars
čius kuopos, reikalus, balsuota 
kandidatai į centro . komitetą. 
Nutarta surengti prakalbas'' ir 

;tam darbui išrinkta komisija- 
Pabaigoj rinkta valdyba se
kantiems metams. Pirmininku 
išrinkta A. Siurbienė, proto
kolų sekr. J.' Juodeikis, fin. 
sekr. A. žiurinskas, iždininku 
Sabaliauskienė, knygiuin 'L. 
Norbutas ir korespondentu J. 
S. Tuomi susirinkimas ir už
sibaigė.

servatoriją, duoda lekcijas ant sniui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagalbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Lapkričio 28 d. A. L. D. L. 
D. 172 kuopa turėjo parengi
mą. Tai buvo balius ir per
statymas veikalo “Piršlybos.” 
Reikia pasakyti, kad viskas 

I puikiai pavyko. Apie 8 vai. 
vakare jau publika šoko, o 
apie 9 vai. vakare prasidėjo 
lošimas. Aktoriai mėgėjai iš 
Brooklyn^ sulošė labai juokin
gą komediją “Piršlybos.” Lo
šėjai savo užduotis atliko la
bai gerai ir publika labai pą-» 
sitenkino, nes labai daug'jupj 
ko buvo. Tik aktoriams ; lošti 
buvo sunku, nes > visą darbą 
reikėjo atlikti beturint stei- 
čiaus. Kitaip sakant, reikėjo 
ne steičių prie veikalo taikyti, 
bet veikalą prie steičiaus. Bet 
ir šičls sunkenybes aktorai per
galėjo ir viską atliko gerai. 
Publika laike lošimo užlaikė 
gerai; ; . ..

-Pasibaigus.loširthli, vėl pra
sidėjo šokiai.

Nors ‘išjaidų buvo labaH

knygutės O. Diržienė ir pir
mame akte taip buvo, o kituo
se aktuose vėl pasirodė Palta- 
navičaitė. Klausiau komisi
jos, kame priežastis, kad ji 
nebuvo, tai sakė, kad norėjusi 
ką tai įveikti (pastrošinti). Ot 
tai tau Vitaičio pagarbinta 
veikoj'.! Kiek komisijai rū
pesnio ir ' kitiems, aktoriams 
nesmagumo.

Gruodžio 2 d. kuopos susi
rinkime buvo skaitytas atsaky
mas nuo centro, sekretorės 
Jurgeliūtės-į kp. paklausimą 
del didelių išmokėjimų antro 
bertainio atskaitoje.
1 Sekretorė išdrožė ilgą pa
mokslą, kodėl .57 kp. nori, kaį 
per organą “T.” būtų paaiš
kinta apie tai. Ji smulkmeniš
kai irgi negalinti atsakyti, nes 
bilos esančios pas iždininką. 
Matykit, seime aiškinosi, kad 
iždininkas negali pasakyti ne
kuriu išmokėjimų, nes iš raš
tinės dar neperdavusi bilų, o 
dabar išrodo, kati iždininkes 
turi išmokėtas bilas, o raštinėj 
nėra užrašų. Vitaičiui esąs 
išmokėjimas del Clevelandan 
padaryto žygio laike 14 kp. 
teismo; Gegužiui apart seimo 
sugaišties dar tris sykius bu
vęs centro raštinėj pb porą 
dienų, vadinasi, susidaro viso 
labo 12 , dienų, o '• išmokėta 
$267.94. Tai kaipgi tu čia, 
žmogus, išaiškinsi per organą.

Kuopos kaipo priešmetinis 
susirinkimas, tai buvo perrink
ta valdyba, ir apart kuopos 
valdybos dar įvairūs delegatai

Iš 18,000 žodžių 
7 ’ •/

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

Gruodžio 16 d. pas mus kal
bės geriausias lietuvįų, darbi
ninkų kalbėtojas • drg. R. Mi- 
zara iš Brooklyn, N. -Y., ne
senai sugrįžęs iš; Argentinos. 
Prakalbos įvyks svetainėj 772į 
Raymond St., 1:30 vai. po pįe- • 
tų. Visus vietos ir apielinkių j 
“Laisvės”, skaitytojus kviečia-J 
me atsilankyti ir savo pažįsta
mus atsivesti. , ’

State-------
State-

S.L.A. 57-tos kuopos rengia
mas teatras “Vergijos Griuvė- 

| šiuose” nepaprastai puikiai iš
jojo. Buvo lošiama du vakaru 
1—29 d. lapkričio ir 1 d. gruo
džio; abu vakaru publikos bu
vo veik pilna Lietuvių svetai
nė. Lošėjai, savo užduotis>at- 
likdami, šį sykį pasirodė taip, 
kad ir kurie žmonės jau ne
mėgdavo lietuviškų vakarų, 
dabar sako, jei šitokį teatrai 
būtų, niekad neapleistų.žo
džiu sakant, tai puikus paren
gimas ir visi gėrėjomės. Taip
gi orkestrą, kuri griežė 
traukose, Lietuvninkaitė, 
kus ir Zakariūtė, labai

CVTDAf Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EA
J1A1hA« Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—»7I<FVV vvbIU

M. TEITELBAUM, Manadžeri#
Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiSka Pirtis dabar atidarę naujausio* 

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

ilrt mažesniu prūdas su sūruin vandeniu 
LAPUOTOS Iš

Pasid.arba’
opai

urengtos i liktų laiko

Veikalas “V. G.” ’ yrą dra
ma iš Lietuvos gyvenimo 
1912-15 metų laikų. Pirmu
tiniai du aktai duoda gardaus 
juoko, trečias aktas jausmin
gas tuo, kad mobilizuoja vy
rus į karą, o ketvirtas aktas 
parodo, kokios pasekmės pra
keikto karo. Tai tiesiog verk
smingas vaizdas, nes daugelis, 
ypač moterų 
Šimas su 
nepilnai tris valandas 
riai I 
čiūtė 
kackienė 
manius— 
sius-

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi .kambarys. Didelis, o ringas miegojimui kambarys; 
taip; pat RESTORANAS su geriausu^ garantuotu patarnavimu. 
Ž9-3Į Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Ka» yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. “ Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo’ šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok «uo savo 
amžino priešo! i

' URBO LAX TABS
> (2& centai už skrynutę)

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

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

151 Metropolitan Avenue, 1 Brooklyn, N. Y.
Telephone: Greenpoint 1411

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

Te).: Juniper 8796 t
Biųadami pinigus su savo adresu, užrašykite i 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
IKI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
------------------------------ i-ORDER BLANK:_____________________ _

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kur| 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir U EB OLA, 
su visaia nurodymais, kaip vartoti,

Vardas_______________________________________ ____________ ...4

Rūšies Įstaiga Brooklync
VYRAMS ..

rinkimus ir klausimus padėti 
dienotvarkin.

S. L. A. 57 Kp. Narys.

^apsiverkė. Lo- 
pertraukomis tęsėsi 

Akto- 
buvo: M.Jucienė-Lazorau- 
i—Barbės rolėj, M. Su- 

—Julytės r., V. Tu- 
Igno r., D. G. Ju- 

Vinco r., P. Bacevičius— 
—Adomo r., Klimiūtė—Zosės 
r., M. Bieliauskienė—Stulgie
nės r.-, J. K. šalaviejaus—stul
gio ir H ligonio r., P. Rukšnai- 
tis—Skilandžio r., P. Tumosa 
—Piršlio ir Gydytojaus r., V. 
Paltanavičąįtė-Vanagienės r.; 
pastaroj i antrame^ yakare-iie- 

pribuvo išsyk; pirm., atidary- ---- ----- v ----- t ----------- -
damas programą, paaiškino,I jas, nes laiko jau mažai, o dar 
kad Vanagienės rolę atliks iš kai kurie nudavimų nemoka.

Konferenciją atidarė Gil- 
vičkas, kuris buvo sukvailiavo- 
jęs bepykdamas ant bolševikų 
Baltimorės seime. Paskiria 
mandatų komisiją. Kol tvar
kė mandatus, nebuvo jokios 
programos, kaip kad daryda
vo seniaus. Iš dalies gerai. 
Tokie Kamarauskai, žyvatai 
nieĮco naudingo nepasakydavo, 
kaip del Susivienijimo, įaip if 
abelno kultūros darbo.

Mandatų komisija praneša, 
kad delegatų randasi 57 nuo 
22 kuoptj‘ jr keliolika nepribu
vo. į

Y Tvarkos
Kubilskis.

Kilo
delegatų legališkūmo 
gbma kuopų renka' delegatus 
metams. Del aiškumo, buvo 
pažymėta delegatų, kad man
datas yra išrašytas ir pirmi- į 
ninkas turėjo pristatyti, nes 
esąs delegatu. Didelė didžiu- 

’ ma balsų nutarė priimti- mi
nėtus delegatus. Iš Scrantono 
šnipelis Klinga priešinasi; ke
li jam pritaria. Kad bereika
lingai neleidus laiko, delega-

Y Po kitų dienos klausimų iš
duoda raportą Gilviękaš, S. L. 
A. VII Apskričio/ pirmininkas. 
Jis’savo raporte nieko neture-| 
jo naudingo, išskyrus pasigy
rimą, kad daug dirbo, daug 
privargo bedirbdamas 
ir ką -gi jis dirbo? 
surengę vieną pikniką su lai
mėjimu Fordo. Tai ir visas 
dalbas del S. L. A. Nuo jo 
ir begalima ką daugiaus tikė
tis. Išduoda kiti valdybos na
riai trumpus raportus, ką vei
kė. Organizatorius praneša,

per metus laiko įrašė ap- 
sfintin 4 kuopas. Pasirodo, 
kad organizatorius visgi dirbo 
šiek tie’k ir dirbant galima tu
rėti pasekmes. >

Antra Sesija
Nutarta surengti kelias pa

skaitas .sveikatos klausimu ir 
■įkviesti Dr. Repšį prelegentu. 
. ’ S. L. A. 1 kuopa, Edwards
ville, Pa., duoda sumanymą, 
kad apskritys įsigytų kur nors 
gabalą žemės del piknikų, kur 
nė tik apskritys galės laikyt 
piknikus, bet visos kuopos ir 
kitos organizacijos. Tam su
manymui pritarė dauguma de
legatų, bet maža pasenusių 
tautininkėlių grupelė spardosi, 
įtad tai nebus galima. Po il- 
Rų diskusijų nutaria dauguma 
delegatų ir išrenka komisiją 
pasiteiravimui gauti prieinamą 
ir patogią vietą. Nekurie tau- 
tininkėliai grasina indžionkši- 
ną išimti, jei tik VII Apskritys 
bandys įsigyti piknikams Vie
tą. O gal jiems pasidarė bau- 

kad tą sumany- 
vadina) bolševi-

Bell__ _
Keystone.

Automobiliu Mokykla“ 1.1 s*?', j apie elektrą, važiavimą ant viso-
> 1 ti kainų mašinų ir ant Fordo.

i.jPilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
L— • hJžLaf. itffi kur vedą lietuvių ir anglų kalboj

11 ■ '.W gerai žinomas ir per 16 metų pri- 
J'7 / t tyręs instruktorius L. TIKNEVI-

ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
M* H** vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.

' NEW YQRK AUTO SCHOOL 
■ ' ’ ! , ;228—2nd-Ave., cor.,14th St., N. Y.

ir atstovai buvb renklmi,' j 
per daug rinkimų nubogina 
narius ir laiką užtęsia, paskui 
svarbūs klausimai brukami be 
nuodugnesnio apkalbėjimo ar
ba visai paliekami. Pavyz
džiui, centro iždininko klausi
mas paliktas bė svarstymo. 
Padėkim, dešimties atstovų 
išrinkimas, kad atstovautų 
kuopą Lietuvių Namo metimą-[ 
me susirinkime, galėjo būti pa-j 
liktas sekančiam susirinkimui, 
nes dar laiko yra. Ateityje 

gi buvo gyvai dis- kp. komitetas turėtų paruošti 
Po diskusijų di- dięnotvarkį išanksto metiniam 

džiuma balsų priimta. Nes to- kp. susirinkimui ir tik būtinus

........ j. , j'-yr-
kas mėt ’bus- io$aita?aš “Črigutji

' Pelno liko nuo parengimo vo nusimiiię 
$171.68

Lapkričio 25 d. buvo S. L. j neturėtų užtenkamai gabumų 
A. VII Apskričio konferencija, i'tam darbui, bet tik todėl, kad 

jis kandidatavo su kitais pro
gresyviais kandidatais į S. L. 
A. Pildomąją Tarybą ir turin
tis daugiau pasiryžimo dirbti 
ir budavoti S. L. A. Didžiuma 
balsų rezoliucija priimta.

Antra rezoliucija, prieš sky
rimą organizatorių distrik-i 
tams. Čia ir 
kilsuojama.

V... ) •F .. t, m ; #. . .. ... , ., ( , .



VIETOS ŽINIOS Left Hook

417 Lorimer Street

REIKALAVIMAIDARBININKĖM!

PRANEŠIMAI Iš KITUR

296-298)

Telephone, Stagg 4409
PAJIEŠKOJIMAI

A. RADZEVIČIUS
I SPORTAS GRABORIUS

(Undertaker)

PARDAVIMAI
6 iki

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS22222k.

Maspeth
Greenpoint 5765

Baigusi

Duodu reikalingų patarimų ir patarnavimų

ra a

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Rengėjai.
(296-298)

žVtRIES KUDZINOVSKIO 
NAUJAI IŠKILĘ DARBAI

Darbi- 
pirmos

l?uvo 
kiti 
jau

DINGO DAR VIENAS 
BERNIUKAS

4,000,000 SUKLYDUSIŲ 
LAIŠKŲ

JACK SHARKEY 
NUGALĖJO DE KUH 
PUNKTAIS

TARPTAUTINIO DARBININ 
KŲ APSIGYNIMO 17-tos 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

Lelijų Šaknų .
Ratų
Rožių
RemunClią
Benešą plokičiukią 
4almėčių . , 
šąlavijų
Seneso lapeli*
Safronų

UŽSIMUŠĖ, BĖGDAMA 
NUO PLĖŠIKO

ŠMĖKLA NUŠOVUS 
mylėtini

bet kuriuo pirmos rūšies sun 
kiasvoriu. ' > f *

praktiką Vysi prie Dorpate/ Universiteto

METŲ PATYRIMO EUROPOJE

Jūs pažįstate mus, mes pažystame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
šit.—Pabandykit!

Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

ateikit ir atsi-
Turime ir kitokių svarbių rei- 

iptarti, todėl visi susirinkit lai- 
Sekr. V. J. Getaltauskas.

č (295-297)

Graborius- Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

gijas 
tos

$1,000 Už VIENĄ “DAMN

Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

’ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla 
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinamą 
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

kitą mylėtini, vardu And- 
. Devola, už kuri d nužudy- 
dabar jinai yra kaltina- 

Jinai teisinasi, jog Kuo- 
Dėvola buvo ją apsikabi- 
tai jinai išgirdusi šūvį ir

darbininkių 
bei kliubai.
i r ^pavienės

REIKALAUJU keletą lietuvių vyrų.
'Puri būt apsigyvenę New Yorko 

apielinkėj ir suprast anglišką kalbą, 
čystas darbas ir geras uždarbis. At
silankykite pas Wm. H. Novick, nuo 
10 iki 2 vai. dieną.—M.iri-Ko Corp, 
of America, 82 Wall Str., New York 
City.

Tęsiasi tardymas francūzės 
Mąrlyse Maye’s, kuri, laike 
karo apsivedusi su vienu Ame
rikos kareiviu, paskui atvažia
vus su juom Amerikon, įsigijo 
dar 
rew

Paskutines septynias dienas 
nežinia kur dingo 11 metų vai
kas, Raymond Kryanowski, 
kurio tėvai gyvena po num. 
4806—59th Place,' Woodside, 
Long Islande. Bijomasi, kad 
koks piktadaris galėjęs jį pri
siviliot ir panaudot nedoriems 
tikslams arba kur nužudyt.

PARSIDUODA barbemč su marma- 
liniais stiklais ir trims kedčms. 

Yra ekstra kambarys del beauty 
parlor. Lietuvių apielinkėj. Randa 
tik $25.00 j mėnesj, ilgas lysas. Par
davimo priežastis—liga. Greit kreip
kitės: 123 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. 294-99

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97-ta kuopa rengia te

atrą ir koncertą subatoj, 16 vasa
rio, . 1929, naudai naujos mainierių 
unijos ir Nacionalės Textiliečių uni- 

To'dcl prašome apielinkės drau- 
kuopas nieko nerengti ant 

dienos.'*
(296-298)

ma. 
met 
nęa, 
pamačius kokią tai šmėklą. 
Artt tds Šmėklos tai francū- 
ziukA 'ft“- meta kaičią. Matyt, 
ji stengiasi nuduot esanti ne 
tik nekalta, bet ir nesveikų 
smegenų ypata. Jeigu kitaip 
negalės nuo bausmės išsisukti, 
tai bąndys išvengti elektros 
kėdės, kaipo ųesyeikaprote.

Telephone, Greenpoint 2320

{J. GARŠVA

ROCHESTER, N. Y.
Vietos Priešfašistinis Komitetas 

rengia 10 kruvinųjų dienų paminėji
mui žuvusių Lietuvos darbininkų va- 
dųPožėlos, Giedrio ir kitų, jvyks ne- 
dėlioj, 16 gruodžio, Gedemino svetai
nėj, 575 Joseph Ave. Prasidės 8-tą 
vai. vakare. Kviečiame visus vietos 
lietuvius atsilankyti.

REIKALINGA patarnavimas išmin
tingo lietuvio, kuris apsipažinęs 

plačiai su kitais lietuvių tautos 
žmonėmis. Geras atlyginimas yra 
užtikrintas, pilną arba puslaikį; pa
tyrimas nereikalifigas. Box 14R, 
1235 West 42nd St., Knickerbocker 
Bldg., New York City.

ELIZABETH1, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 8-tos kuopos susirinkimas bus 
ketverge, 13 gruodžio, L. D. P. Kliu- 
be. Visi nariai atsilankykit, nes bus 
renkama nauja valdyba .1929 me
tams. Pradžia 8-tą Vai. vakare.

A. D. P. L. Frakcijos susirinkimas 
bus pėtnyčioj, 14 gruodžio, L. D. P. 
Kliube, 8-tą vai. vakare. Visi na
riai ateikit, bus renkama valdyba.*

P. Poškus.
(295-296)

Susirinkimas įvyks gruodžio 
(Dec.) 14 dieną, 8 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėj, 46 
Ten Eyck St.

Draugai, šitas susirinkimas 
bus paskutinis šiais metais. 
Katrų neužmoketa už šiuos 
metus, atęikit ir užsimokėkit.

.Bus išduotas raportas.iš-•at
sibuvusio vakarėlio, o antras iš 
ateinančio koncerto. .

Organizatorius.

Padėkavonės Dienoj 
sionalis beisbolo Jošikas Ed. 
Leventhal, 25 metų amžiaus, 
atsilankė pas; gražuolę mote
riškę Rožę Wilkiniėnę, gyve
nančią po, num. 1'126 Pacific 
St., Brooklyne; prispyrė ją 
prie sienos, matomai, Su “mei
liškomis” intencijomis; atsta
tė revolverį, kad jinai nerėktų, 
o kuomet ji vis tiek • atidarė 
savo burną, tai jis ją nutrenkė 
į pilną vonę vandens, maudy
nes kambarėlyje; taip ir pali
ko. Paskui už tai tapo areš
tuotas, ir dabar yra kalėjime 
be kaucijos laikomas iki teis
mo.

HILLSIDE, N. J.
A.L.D.IZD. 200 kuopos susirinki

mas bus ketverge, 18 d. gruodžio, 
po No. 61 Harvard Ave., 8 vai. vaka
re. Visi nariai ateikit, nes bus balsa
vimas centro valdybos. Tdipgi gau
sit naują knygą. Sekr. G. Kudirka.

(295-296)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligą ir ope> 
racijų: Akių, Ausų, Nosies ii 
Gerklės. Naujausi Diagnoze ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenuea 

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

PARSIDUODA grosernė su visu ta- 
voru,- lietuvių apgyventoj vietoj. 

Užpakalyj yra 3 kambariai. Kreip- 
kitęs po num. 136 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. 294-99

Kada taip atsitinka, tai to
kie laiškai yra siunčiami į 
Washingtona; ten tam tikra
me ofise juos atplėšia ir žiū
ri, ar negalima bus surast, kur 
siuntėjas gyvena, taip kad su
grąžint jam laišką atgal. 
Ypač didelis skaičius netinka
mai užadresuotų laiškų pakly
sta kalėdiniame sezone. O tai 
klaidos, kurios pernai lėšavo 
valdžiai $325,000. Todėl vie
tinio pašto viršininkas prašo, 
kad laiškai ir kiti pašto siunti
niai būtų kuo'aiškiausią užad- 
resuojami į ten, kur siunčia
ma, ir atgal.

kė Į taikiklį ir pasiro 
nis, negu kad b u v/ 
balandžio mėnesį 
sirodė New YorkeV prieš Jack 
Delaney. Sharkey svėrė 194 
svarus; jo geriausias kumšty
nių svoris yra apie 192 sv.

DeKuh, kuris svėrė 204 sva
rus, nuo pat pirmojo gongo 
atsistojo defensyvėn pozicijom 
Jis atsistojo vietoj ir stovėjo 
tol, kol Sharkey smarkiu savo 
puolimu privertė jį trauktis 
atgal.

šeštam raunde Sharkey par
bloškė DeKuh ant ringo "aslos, 
kur pastarasis išgulėjo devy
nias sekundas; bet kad tą pa
daryti, Sharkey turėjo paleisti 
į savo oponentą keletą kairės 

viena kieta

ĮMETĖ ROŽĘ J VONĘ 
O Už TAI ĮMESTAS 
KALĖJ1MAN /

Amerikos Lietuvių 
ninkių Susivienijimo 
kuopos metinis susirinkimas 
bus ketverge, 13 d. gruodžio- 
Dec., “Laisvės” svetainėje, 46 
Ten Eyck St., pradžia 8 vai. 
vakare.

Visos narės, būtinai atsilan
kykite, nes bus renkama kuo
pos valdyba, taipgi bus ląalsa- 
vimąs Centro Pildomojo Komi
tete ateinanti,ems. metams?.

Draugės, kurios norėtumėte 
įstoti į šią organizaciją, esate 
kviejčiąmos ateiti į susirinkimą 
ir prisirašyti, i •

. , 1 ' A. Klučinienė,
f. j : Sekr.

i

' WORCESTER, MASS.
• • • 0

Pirmą sykį šiame mieste bus toks 
gražus koncertas nedėlioj, 16 gruo
džio, Lietuvių svetainėj, 29 Endi
cott St. Pradžia 2:30 vai. po pietų. 
Programos išpildyme dalyvaus ge
riausi dainininkai ir muzikai, kaip 
tai K. Menkeliūniūtė, F. Stankūnas, 
abudu iš Brooklyn, N. Y.; P. K.ur- 
goniūtė, iš Ixiwell, Mass., E. Endziu- 
liūtė, Lietuvninkiūte, J. Sabaliauskas, 
Supieniūtė ir V. Tumanis. Todėl 
meldžiame nepraleisti šios progos, 
ateikite visi, būsite pilniausia užga
nėdinti. įžanga maža, tik 50c ir 75c.

Kviečia A.L.D.L.l). 11 Kuopa.
, (296-298)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
> LIETUVIS DENTISTAS ■ 

X-Spindulių Diagnoza i 
(Priešais “Bridge Rlaza” 

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

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

REIKALAUJU keletą lietuvių mote
rų ir merginų, turi būt apsigyve

nę New Yorko apielinkėj ir suprast 
anglišką kalbą. Čystas darbas ir
geras uždarbis. Atsilankykite pas
Wm. H. Novick, nuo 10 . iki 2 vai. 
dieną.*—Miri-Ko Corp, of America, 
82 Wall St., New York City.

• . , (296-298)

Ir ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIU DARBAS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGA 

VARPO
___  Keptuves 
DUONA

Iš to aišku, kad Sharkey 
pusę tuzino 

gerų kumštynių pirm, negu jis 
galės pasekmingai rungtis su

Už vieną konduktoriaus iš
tartą keiksmo žodį “damn” 
(prakeikta) Brooklyno Gelž- 
kelio Kompanija turi išmokėt 
$1,000.

Agnes E. Donovanienė pa
davė konduktoriui Joe Carso- 
nui dešimtinę, kad jis atskai
tytų už kelionę, o likusius pL 
nigųs išduotų jai atgal. Kon
duktorius supyko, kad tokį di
delį pinigą jinai nori iškeist, 
užsimokant “fėrą,” ir sukeikė: 
“Damn!” Ką tamsta sau m fi
nai, ar aš šičia laikau banką 
keitimui pinigų?”

Donovanienė patraukė gelž- 
kelio kbmpanįįą teisman ūži 
tokį jbs’ jžeidfmą, i^Broękly- 
no augščiausias teismas pritei-

KUNDROTO TIKRI, LIETUVIŠKI VAISTAI!
eraj žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
artėjamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai

J. JT y _ i _____ _____________ _______________1- La.___ flj

Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo 
nauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- ’

•Po *papjovimui Storellio, 
Kudzinovskis pasisakė savo 
ihbtinai, ir ji davė jam pinigų 
iškeli AVim u i tolesnėn vieton. 
Bet jis nebuvo prisipažinęs 
ihptinai, kad vaikutį išžagęs 
pirm .jį papjausiant.

$ Šiomis dienomis Kudzinovs- 
kip motina Veronika buvo šu
lnį^ kaipo liudininkė, ir pri- 
štatytJa į vietą, kur kamanti- 
nėjamas jos sūnus. Pama
čius jį, motina suklykė: “Jis 
turėtų būt negyvas!”

Savo laiku Kudzinovskis 
buvęs angliakasis Scrantone, 
Pa. ‘ Įvairiais laikais padirbė
davo ir prie kitokių paprastų 
darbų. Bet abelnai buvo pa
dauža ir išgverėlis.

Debesim
Garstyčią

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arbą Vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
<' Ph. G. Vaistinio kan

229 Radford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

’• * Fhoae, Gmenpoint W17,

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

. Petras Kudzinovskis, žrnog- 
žudis, pargabentas iš Detroito, 
vis dar, kamantinėjimas Jer
sey City. Jis Atliko ^policijai 
savo išpažintį, kaip jis prisivi
liojo New Yorke italuką Joe 
Storellį, 7 metų vaiką ir, nusi
vožęs jį į * Jersey City prie
miesčio pelkes, papjovė. Dar 
daugiau. Jis pasisakė, vaiką 
išžaginęs pirm nužudysiant.

Kaip jau buvo pirmiau ra
šyta, ketvertą metų atgal jis 
Pėnnsylvanijoj akmeniu užmu
šė tūlą Quinsa už tai, kad 
Quinsas pavogęs nuo jo kvor
tą degtinės.

Dabar, neatlaidžiai .kvo- 
čiant, Kudzinovskis prisipaži
no, kad jis dar išžaginęs, nu
žudęs ir po medžių lapais pa
laidojęs vieną 5 metų mergai-

Associated Press praneši
mu iš Bostono, gruodžio mėn. 
10 d. vakare Bostone įvyku
siose bokso rungtynėse Jack 
Sharkey nugalėjo Arthur De
Kuh, trečios rūšies new yor- 
kietį boksininką. Nors Shar
key smarkiai supliekė De- 
Kuhn kiekvienam raunde ir 
laimėjo visus 10 raundų, vie
nok neįstengė nugalėti savo 
oponentą knockoutu.

Per šešis raundus dauguma 
Sharkey kablių (hooks) pra
lėkė pro jo oponentą. Shar
key labai daug sykių nepatai- 

ie lėtes- 
p e re i tą 

uomet pa-

PA R SI DUODA pusė restorano, biz
nis eina gerai. Norintis gali ir 

visą pirkti. Pardavimo priežastis— 
vienas iš partnerių išvažiuoja j kitą 
miestą. Kreipkitės po No. 72 Co
lumbia St., Brooklyn, N. Y.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Persigandusi plėšiko 
dama nuo 
na i te, 20 
į keltuvą 
me name 
St., New

jo, Shirley Bergma
nn etų amžiaus, b ego 
(eleveiterį) didelia- 
po num. 1625 43rd 
Yorke; pataikius i 

tuščią eleveiterio skylę, nukri
to keturis augštus žemyn ir 
užsimušė. Plėšikas, bronksie- 
tis, Martin Baylos, 28 metų 
amžiaus, tapo areštuotas.

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52-ros kuopos meti

nis susirinkimas bus nedėlioj, 16 d. 
gruodžio, Draugijų Svetainėj, 24, ir 
Michigan Ave., 10-tą vai. ryte. Drau
gai ir draugės, 'šis susirinkimas bus 
labai svarbus, nes bus balsavimas 
centro valdybos; taipgi turesiipe iš
rinkti ir kuopos valdybą. Kurie dar 
neatsiėmėt knygos “Argentina ir Ten 
Gyvenanti Lietuviai 
imkit, 
kalų

Šį ketvirtadienį, 13 d. gruo 
džio, įvyksta New Yorko Dar 
bininkių Federacijos konfereir 
cija apkalbėjimui organizavi 
mo neorganizuotų darbininkių 
Ji įvyks Labor Temple svetai
nėj , 'k a m p as .14 th St 
Ave., New 
kare.

Kaip jau pora kartų minė
ta, į šią konferenciją atstoves 
gali siųsti įvairios 
moterų draugijos 
Taipgi kviečiamos 
darbininkės.

Tokių konferencijų Federa
cija buvo sušaukus keletą, ir 
visos jos buvo labai skaitlin
gos ir sėkmingos. Tik lietu
vės darbininkės į jas nesilan
kydavo. Taigi, draugės, mo- 
terys-darbininkės, kurios tik 
galite, bandykite dalyvauti 
šiame mitinge, nes jis bus gan 
įdomus ir svarbus.

Norma.

[ ^ięokįos-1 
vąistąiį . 
Kiekvjenfc 
geriausiai 
tUViškų Ži w 
Žemiau paduotus: 
Apynių 

[Aviečių uogų ( 
Am’žiu sėklukių 
Brolelių < 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių į
Cyščių t į 
Dųbilų 
Daržą našlelių 
Devinmečių dumropių MSI 
Džiugelių NaŠ

Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

r A. GORBALEVSKA
■ 296 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

't j Kampas Grand Street

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

a i Kiekvic*naeT iB';, inūs 
i’ m tisų vfentauČ . ,

vaistai; 4 Mūsų žmonės taip i pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
/ w,i * .

argabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
dtokįi) žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

alima gauti už 25c, 50c, 75ę, $1.00 ir už daugiau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero iakną 
Juodšaknią 
Kadugio uogą 
KaŠlavolų 
Kmynų 
Liepos žiedw 
Lisnikų 
Mėtelių 

' Medetkų z 
ių uogą

Brook lyno, pašto viršininkas 
Firmin ragina, adresuojant 
laiškus, padėt Į kairįjį augš- 
tutinį konverto kamputį var
dą ir adresą paties laiško siun
tėjo. Pernai po kalėdų sezo
nui, suplaukė į Washingtona 
į “negyvų laiškų” skyrių arti 
4,000,000 laiškų bei atviručių. 
Tie laiškai daugiausia 
neteisingai užadresuoti; 
buvo pasiųsti žmonėms 
išsikrausčiusiems iš pirmesnių 
gyvenimo vietiį ir nepaliku- 
siems-naujųjų savo adresų to
se vietose. O kas svarbiausia,; rankos kkblių 
tai kad ant konvertų -bei ant dešinės rankos smūgį 
atviručių nebuvo padėta pačių 
siuntėjų adresai, sulig kurių reikalingas apie 
paštas galėtų sugrąžint ne 
teiktą laišką atgal suintėjui

Kurie pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
an^ Perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą.

1 WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street f Brooklyn, N. Y.

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

WILKES-BARRE, FA.
A.P.L.A. 51-mos kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, 16 gruodžio, po 
num. 12 Lynwood Ave. Pradžia2-rą 
vai. po pietų. Visi nariai ateikit, nes 
bus renkama kuopos valdyba, f At,si- 
veskit ir naujų narių.

Sekretorė.
295-296

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 
nesenesnės 25 metų, augšto moks

lo ir su turtu, nemažiau 15 tūkstan
čių. Aš esu 35 metų, našlys, turiu 
sūnų 13 metų, mano užsiėmimas biz- 
niavas, mano turtas yra išradimas 
užpatentuotąs, kas padarys gero tur
to. Meldžiu atsišaukti ir prisiųsti 
savo paveikslą.—A. Turba, 884—2nd 
Ave., £Jew Kensington, Pa.
PAJIEŠKAU darbo pas kostumieriš- 

kus kriaučius. Esu patyręs dar
be, pats laikęs biznį per 11 metų. 
Dirbu visokį darbą greit ir gerai. 
Svaiginančių gerinu? nevartoju. Kam 
reikalingas darbininkas, praneškit 
laišku.-*—B. P. Tusky, 1817į Jackson 
St., Scranton, Pa. ' 294-96

Nufotografuoja 
ž?: ir num^liavoja

visokius' p a- 
vęikslus įvai- 

il? |ĮM riomis spalvo-
Tn’s> Atnau- 

K jjina senus ir 
kra ja vu s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

IMAS STOKES 
17h Bridge St„ C. Brooklyn, N. Y.

| Tel., Triangle 1450
i Lietuvis Fotografas;

IR MALIORIUS

, (296-301)
PARSIDUODA kriaučių dirbtuve iš 

tos priežasties, kad einu Į didesnį biz
nį. Kreipkitės kaip 12 vai. dieną 
ir kaip 5 vai. vakare po num. 127 
Humboldt St., dvejais trepais, Brook
lyn, N. Y. ' 294-96

JUNIPER 7646 ,

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenuė 

MASPETH. N. Y.-




