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po išmesti iš darbo.

Dirbs

Elektra Užmušė Darbininką

V

.y

Išeina Kasdien, Apart

tekstilės dirbtuvių
Carolina valstijoj

Kėsinosi Nusižudyti Išeik
vojęs Valdiškus Pinigus.

Petrašiūnų elektros stožy 
darbininkas P. Mackevičius 
per neatsargumą palietė 
lemputės patroną. Tačiau 
elektra jį nutrenkė vietoje.

tvirtai tiki į dievą.
Dvasiški ja ir visi fanati

kai džiaugiasi, kad dar ran
dasi daug mulkių.

Tekstilės Dirbtuvės 
Tik po Kelias Dienas

imperialistiniam karui. Be- jo nukrypimo linijos, tai ir 
skubindami daug karinių (jie bus prašalinti iš Politi- 
orlaivių padarė, o dabar ta-1 nio Biuro.

giau 
South 
pradės dirbti tik po kelias 
dienas į savaitę. .

Pavienio Nurtierio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

-Na, o kaip “Laisvės” va;

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

k Pasauli!

jaus reikalai?—klausiu A. Ta- 
raškos.

—Jau turiu 10 skaitytojų— 
atsakė jisai.

—Ar lengvas darbas?
—Reikia tik dirbti. That’s 

all!

Massachusetts Vėl Garsi
nasi.

Maldeno šventasis.
Kardinolas O’Connell

Derlių Pjaus.
Jersey City Buvo Kitaip.

Rašo L. Pruseika

Šiuos krislus rašau Bostone. 
Bostonas kalba apie Maldeno 
švento Kryžiaus kapines, kur 
pasireiškė naujas stebukladaris 
—airis kunigas Patrick J. Pow
er, jau 60 metų kaip miręs. 
Per visą savaitę Bostono laik
raščių pirmi puslapiai užgrūsti 
žiniomis apie “stebuklus” ties 
to kunigo kapu. Subatoj, kaip 
rašo “Globe,” lankėsi 30,000 
žmonių. Pėtnyčioj, nors lijo, 
žmonių prisirinko apie 20,000. 
Laikraščiai aprašo atsitikimus 
“stebuklingo išgijimo”—tam
žaizda išgijo, tai niemčius pra
šnekėjo, tai suparalyžiuota ran
ka pasidarė normali.

žmonės važiuoja, kaip Lietu
voj į Šidlavą, ar Francijoj į 
Lurdą.

Kardinolas O’Connell jau du 
sykius buvo ant kapinių. Jis 
tyli. Į paklausimus ar čia nau
jas šventasis atsirado, kardino
las švepluoja apie neišpasakytą 
dievo galybę.

Visko gali būti. O tuo tarpu 
biznis ties airio kunigo kapu 
eina labai platus. Skarbonkos 
jau įtaisytos. Pinigai gausiai 
plaukia, šimtai žmonių orde- 
riuoja mišias. Bažnyčios agen
tai veikia išsijuosę. Reakcinė 
Massachusetts spauda balamuti- 
ja publiką, jungdama fanatiz
mą su sensacija.

Ant kapo akmuo, ant akmens 
buvo kielikas su “šventu” 
deniu. Vandeny 
petas ir nosines, 
skaudamas vietas, 
gabeno į koplyčią, 
dabar ten bėga,
moka, nešdami šventajam viso* 
kių prezentų, kuriuos šventojo 
globėjai pasiimąs ; p ' \

šiai mistiška}, viduramžiu at
siduodančiai, religinio fanatiz
mo bangai yra materialio pa
grindo. Už dolerius, kuriuos 
popiežius gauna iš Amerikos, 
reikia gi atnagradyti. Ameri
koj kaip ir nebuvo šventų jų\ O 
šventieji reikalingi, kad geriau 
galima būtų muilinti svietui 
akis religiniais monais. žino
ma, Massachusetts, kur buvo 
nužudyta Sacco ir Vanzetti, 
kaip tik ir yra ta vieta, kur 
lengviausia atsirasti šventajam. 
Katalikų . bažnyčia, sudariusi 
bendrą frontą su mėlino kraujo> 
aristokratija, kontroliuoja Mas
sachusetts, o ypač Bostoną. Bo
stonas, kuris kadaise buvo ap- 
švietos centru, gaišta, merdėja. 
Ant idėjinio sunykimo lauko 
auga religinio fanatizmo staga
rai.

Važiuodamas į Bostoną trau
kiny skaičiau įdomų H. M. 
Kallen’o straipsnį apie Massa
chusetts, kuris tilpo “American 
Mercury” (už lapkričio mėn.). 
Apie tą straipsnį aš parašysiu 
daugiau, nes visą savaitę išbū
siu Bostono, apielirikėse.

Pereitą vasarą Jersey City, 
N. J., ant maūsoleumo sienos 
(taip-pat kapinėse) tūlas žmo
gus pamatė Jėzų Kristų. ' Pra
dėjo šaukti minią žiūrėti ste- 
būklo. Ant rytojaus vėpsotojų 
jau buvo daugiau. Tuot atsira
do skarbonkų ir pradėjo rinkti 
aukas, žinoma, tuojaus būtų 
atsiradę stebuklingai išgijusių 
žmonių, nes Kristų ant sienos 
matė jau daugelis. Bet Jersey 
City tai ne Bostonas. Policija 
ir miesto valdžia išvaikė gra- 
šiagaudas ir vėpšotojus ir nu
gnybo dar neįražydėjusias dil
geles.

i9 iN-užudJrtai L-iik-Prezident0 Policija Išardė Tekstiliečių Masinį Mitingą; pvąsJįg7 -i: Rinkimu Meksikoj o J v WT .. J* J 2 . Gavo 25 Metus Kalėjimo
MEXICO CITY. — Sek- 

madienį Meksikoj įvyko 
prezidento rinkimai. Tapp 
išrinktas Wall Streeto tar
nas Ortiz Rubio. Laike rin
kimų įvyko susikirtimai. 
19 asmenų užmušta ir keli 
desėtkai sužeista.

Norėjo Paaukoti “Vandens 
Dievui” Mergaitę, Policija 
Nedaleido

MEXICO CITY.—čia gau
ta pranešimas. iš Pueblo 
miesto, kad Zozongotla mie
sto policija išgelbėjo'septy
nių metų amžiaus mergaitę 
nuo mirties, prietaringi in
di jonai jau buvo pasirengę 
ją sukapoti, kaipo auką 
“vandens dievui,kad tuo 
būdu išmaldauti lietaus.,

Pastaruoju laiku apsireiš
kus sausutna padarė daug 
nuostolių javams ir prieta
ringi ’ lAdijonai manė, kad 
jie išprašys “vandens dievo” 
lietaus atlikdami senovės 
paprotį: paaukodami jauną 
mergaitę. Jie išrinko mer
gaitę ir nusigabeno į kalno 
viršūnę. Ten jau rengėsi 
ją nužudyti, bet tuo tarpu 
pribuvo policija ir išgelbėjo 
mergaitę.

Susirgęs Vidurių Nevirškinimu 
Nušovė Dvi Moteris ’

PORT CHESTER, N. Y. 
— Frank Di Leo dirbdamas 
susižeidė* koją kelios savai
tės atgal. Del to turėjo gu
lėti lovoj.

Sekmadienį jis labai su
sirgo vidurių nemalimu. 
Pradėjo prašyti pačios, kad 
tuojaus jį nugabentų į ligo
ninę. Jo pati ir kitos mo
terys, kurioj tuo laiku buvo 
stuboj, aiškino, kad jos pa
šauks tuojaus jam daktarą. 
Bet jis dar labiau pradėjo 
šaukti ir Peikalauti vežti į 
ligoninę. Moterims jį be- 
malšinant, jis atsikėlė iš lo* 
vos, įėjo į kitą kambarį ir 
pasigriebęs' revolverį pradė
jo šaudyti. Nušovė savo 
pačią Mary, 28 metų am
žiaus, ir kaimynką i Antonio 
Mezulli, 40 metų. Sužeidė 
kaimyrikos seserį J. F. Ami- 
bessi, 36 metų amžiaus, i

icija išardė 1 ekstiiieciy ma,si 
Suareštavo Unijos Organizatorius

CHARLOTTE, N. C. — 
Sekmadienį, Mount Holley, 
netoli nuo čia, buvo sureng
tas tekstiliečių darbininkų 
masinis mitingas po vado
vybe Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos. Polici
ja, pildydama darbdavių 
įsakymą, brutališkai užpuo
lė susirinkimą ir išardė.

Suareštavo unijos organi
zatorių Elbert Totherow ir 
Tarptautinio Darbininkų

—.........— - - » ■ -

Apsigynimo atstovą George 
Saul.

Tekstilės streikieriai 
Leaksville vakare masiniam 
mitinge užprotestavo prieš 
mitingo išardymą ir areš
tus. (

Teroras prieš kovojančius 
darbininkus tęsiasi North 
Carolina vąlstijoj. Bendrą 
frontą prieš juos sudaro 
darbdaviai, vąldžia ir reak
ciniai AmerikoS/Darbo Fe
deracijos vadai.

Suvirs 3,000 Darbininkų 
Išmesta iš Darbo

Bucharinas Prašalintas 
iš Politinio Biuro

PHILADELPHIA.— Per
eitą ketvirtadienį teisėjas 
James Gay Gordon Quarter 
Session teisme nuteisė Wil
liam Geiss, 36 metų . am
žiaus, nuo dvylikos ir pusės 
iki 25 metų ^kalėjimą, už 
išžaginimą savo 12 metų 
dukters.

Geiss tapo suareštuotas 
lapkričio 6 d., kuomet mer
gaitė pasiskundė motinai, 
kad tėvas su ja nepadoriai 
pasielgė. Teisme jis pasa
kojo, kad jo pati ir duktė 
padarė tiksliai prieis jį suo
kalbį, tačiaus džiure surado 
jį kaltu. "

Social-Fašistai Prakišo 9 Vietas Miesto
Taryboj, Komunistai laimėjo 14 Vietų

■■■■ «l ............................ — ■ ........... ..

Berlyno Miesto -Taryboj Komunistai Turės 57 Vietas; Buvo 
Didelė Darbininkų Demonstracija

Prakišęs Biržoj Susidegino
SCRANTON, Pa.—Carl S. 

Motiška, 58 metų amžiaus 
civilis inžinierius, nusižudė 
pereitą' šeštadienį, prakišęs 
nemažai pinigų biržoj iš 
priėžastieš šefų vertės nu
puolimo. ! • | .

Prakišęs nemažai pinigų, 
jis labai Susirūpino ir nu
sprendė nusižudyti. Apipy
lė drabužius gazolinu ir už- 

džiai orlaivius ateinančiam jie toliaus laikysis dešinio-Igįlegė. Moteris' puolėsi ge- * • "1 • I • • 1 • ir—v • • -• . ■ •« e a a \ a a • *V Ivza -va

GARDEN CITY, Long 
Island. — Curtišs Orlaivių 
Korporacija 4 sčia pereitą 
penktadienį atjėido suvirš 
3,000‘ darbininkų. Dirbtuvė 
pradėjo dirbti tik po tris 
dienas į savaitę.

Darbininkai buvo verčia
mi kuosmarkiausia dirbti, 
budavoti Wall Streeto vai-’

200,000 Žmonių Stengėsi 
Prieiti prie ‘Stebuklingo’ Kapo

MALDEN, Mass.— Apie 
200,000 žmonių sekmadienį 
stovėjo čia prie švento kry
žiaus kapinių didžiausioj ei
lėj, laukdami progos prieiti 
prie “stebuklingo” kunigo 
P. J. Power kapo. Suvirš 
200 policistų; raitų ir pės
čių, gaisrininkų ir Ameri
kos Legiono narių darė 
tvarką. • > .;.;i

Kiek daug dar yra mulkių 
taip vadinamoj civilizacijos 
gadynėj!. į m s - i .• ; • <>

Nesenai išrinktas Bostono 
majoras Curley su savo sū
num taipgi buvo atvykęs į 
kapines ir atsiklaupęs mel
dėsi prie “stebuklingo” ka
po, kad jo serganti, pati pa
sveiktų. , ..

Viena, Austrija.—Čia gau
ta pranešimas iš Budapest, 
Vengrijos, kad Vengrijos 
fašistinė valdžia suareštavo 
Gisela Rakosi, seserį žy
maus Vengrijos komunisto 
Rakosi, kurį fašistai kanki
na kalėjime.

MASKVA.— Pranešama, 
kad sekmadienį N. Buchari
nas tapo pašalintas iš Ko
munistų Partijos Centro 
Komiteto; Politinio c Biuro- 
kaipo, dešiniojo > sparno va
das.

Tuo pačiu sykiu padaryta 
persergėjimas A. Bykovui 
ir M. Tomskiui, kad jeigu

Centralinio Komiteto se
sija tęsėsi nuo lapkričio 10 
d. Kadangi Bucharinas lai
kėsi savo klaidingo nusista
tymo kas liečia penkių pie
tų industrializacijos planą, 
tai Centralinis Komitetas 
priėjo prie išvedimo, kad jis 
negali ant toliaus būti Poli
tinio Biuro nariu.

Centralinis Komitetas nu
tarė šaukti Visos Sąjungos 
Komunistų Partijos Kon
gresą sekančiais metais.

sinti jo drabužius. Jiems 
bekovojant užsidegė ir jos 
drabužiai.

Ji išbėgo į gatvę. Kuomet 
policija atvyko, atrado Mo- 
tiską užsirakinusį • skiepe. 
Jis nugabentas į ligoninę 
tuojaus numirė. Už kelių 
valandų numirė -if jo žmo
na.

' Zarasų augštesnes komerT 
cinės mokyklos raštvedys 
Jonas Karpavičius, išeikvo
jęs 1,475 litus valdiškų pinir 
gų, kėsinosi nusižudyti.
i Karpavičius parėjęs namo 
skustuvu persipjovė gerklę/ 
tačiau kaimynai greit paste
bėjo savižudystę ir Karpą- 
vičių nuvežė ligoninėn.

BERLYNAS. — Berlyno 
miesto tarybos rinkimai, 
įvykę pereitą sekmadienį, 
parodo, kad socialdemokra
tai (dabar jie vadinami so- 
cialfašistais, nes kovoje 
prieš darbininkus naudoja 
fašistines,metodas), tarnau
dami kapitalistams, praran
da pasitikėjimą tuose atsili
kusiuose darbininkuose, ku
riuos jie iki šiol suvedžiojo 
ir kurie juos rėmė.

Vis daugiau ir daugiau 
Berlyno darbininku to J a po 
Komunistų Partijos vėliava.

Komunistai laimėjo 14 
naujų vietų. Socialdemo
kratai neteko 9 vietų. Mies
to tarybos sąstatas bus se-

karnas: socialdemokratai;! 
rėš 66 vietas; komunisi 
57; nacionalistai 41 (praki
šo 6); demokratai 14 (pra
kišo 7); fašistai 13; Ekono
minė Partija 11 (1 vi( 
laimėjo daugiau); centris

Įvyko didelė darbininkų 
demonstracija prie komu
nistų įstaigos. Policijai už
puolus demonstrantus įvyko 
susikirtimas. Kuomet po
licija pradėjo demonstran
tus brutališkai pulti, darbi
ninkai metė į policiją ak
menis. Keturi asmenys
žeista. Septyniad 
asmenų suareštuota.
_—L—-------------- :---------

. . y-' ;

Raudonoji Armija
Atmušė Chiny Spėkas

Meta iš Šluby 
Streikieriy Šeimynas

. NEWMAĖKET, N. H.— 
Newmarket Manufacturing 
Kompanija davė įsakymus 
38 štreikūojančių darbinin
kų šeimynoms išsikraustyti 
iš kompanijos stubų iki 
gruodžio 6 d. Jeigu iki to 
laiko neišsikraustys, tai bus 
išmesti iš stubų.

Jau kelintas mėnuo kaip 
darbininkai streikuoja prieš 
algų nukapojimą ir pablogi
nimą darbo sąlygų.

“Teisėjų patvarkymas, 
kad mes galime išmesti 
streikierius iš stubų, pagel
bės sulaužyti Streiką,” kalba 
ne kurie kompanijos virši
ninkai.

Kompanija taipgi naudoja 
bauginimo priemones. Sa
ko, kad ji perkelsianti dirb
tuvę kitur, jeigu darbinin-

HABAROVSK, Sibiras.— 
Pereitą ketvirtadienį Chini- 
jos .kareiviai perėjo per 
Ussuri upę į Sovietų terito
riją. Sovietų raudonarmie
čiai atmušė juos. Daug 
Chinijos kareivių p'abėgo iŠ 
armijos ir pasidavė Sovietų 
spėkoms.

Maldeno “Stebuklais” Plačiau 
Žmones Pradeda Mulkinti

SPRINGFIELD, Mass.— 
Katalikų kunigai pradeda 
plačiau žmones mulkinti iš
garsintais Malden, Mass., 
“stebuklais.”

Čia pašventinimui vyčių 
(Knights of Columbus) nau
jo namo kunigas James H. 
Cruse • naudojo “šventas”! . 
žemes, atgabentas nuo “ste-] ^ai neg*is darbam 
buklingo”( kunigo P. J. 
Power kapo iš < Malden, 
Mass. > ■ ■ • • ; ■

John F. Swift, iš Milford/ 
valstijos šerifas/ po to sakė 
prakalbą apie tą “stebuklin
gą” vietą. Sakė, kad ten 
plaukia visokių rasių, viso
kių tikėjimų žmonės. Ir 
tas, girdi, parodo, kad šioj 
taip vadinamoj bedievybės

Spartanburg*, S. C.—Spar
tanburg apskrity keliolika 
tekstilės dirbtuvių pradėjo 
dirbti tik po keturias dienas 
į savaitę. Darbą sumažino, 
nes perdaug tavorų priga- 

gadynėj Amerikos žmonės minta. Sakomą, kad dau- i « * i • t • 1 _ 1 1 i • 1 •

Anglija Nesutinka Atidėti 
Laivyno Konferencijos

Londonas.— Anglijos val- 
džia nesutinka atidėti pen
kių valstybių laivyno kon
ferencijos. Tautų Lygą rei
kalauja, kad konferenciją 
būtų atidėta, nes tuo laiku 
(sausio 21 d.) atsidaro Tau
tų Lygos tarybos sesija,

Ryga.— Latvijos valdžia 
uždraudė žymiam ekonomi
stui Leitzen duoti prelekci- 
jas apie ekonominę statybą 
Sovietų Sąjungoj. Leitzen 
tik ką sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos, kur jis studijavo 
ekonominę padėtį.

“Laisvės” Koncertas 
15 Gruodžio, Iffi) 

BROOKLYN LABOR LYCEUM 
949 Willoughby Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Programoj dalyvauja žymių 

dainininkų, artistų ir chorų.

“Laisves” Vajus Eina Prie Pabaigos. Teliko Tik Pora Savaičių Užrašinėti Dienraštį NupigiųtąsKaina; Per Šį Vajų Dar Negavom Tiek Nauju Ska; 
tytojų, Kiek Tikėjomės; Todėl Nors Vajuj Baigiantis Smarkiau Pasidarbuokime, Visį“Laisvės” Skaitytojai ir Rėmėjai į Darbų!
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Gyventojas

Izoliuoti nuo pęlitka- 
laikdmi krimin'alistų

pas mus mažai randasi 
draugų, bot visgi pasi-

met šis 
rašytas, 
finansų 
perdavė.
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be operacij

tuojai

Raš<
Lake St., 1

Kad darbą tinkamai atlikt, reikia išanksto sutvarkyt 
ir prirųošt tam ^pėka3> s ; *

Dapar iki gruodžio'10.(Š,: eina rengimas Amerikos Ko-> 
mum$tiįiP^rtijois jėgų, .tiaskui, nuo gruodžio 10 d. iki 
vasario 10 d. (1930 m.) bus visoj šalyj vajus, kad gaut 
Partijai 5^000 daugiau .naujų narių, Daily Workeriui, jos 
centpp organui, 5,Q00 naujų skaitytojų; kad įkurt darba
vietėse naujų komunistinių branduolių (grupelių), įsteigt 
daugiau savo fabrikinių laikraštėlių ir tt. |

Amerikos darbininkams stovi prieš akis didelės kovos. 
Kapitalistai per savo racionaližūciją vis kiečiau spaudžia 
ir skaudžiau išnaudoja darbo minias. Dėlto jos yra pri
verstos kairėti ir kairėja. Čia jau baigiasi yadi'hątniieji 
gerovės laikai, kapitalistinio “nusistovėjįmo”-stabilizaci- 
jos laikotarpis. Gręsia dideli kriziai.

Wall Stryto Šerai trumpu laiku nupuolė 50 bilionų do
lerių, pažymint krizio pradžią. Prasidėjo masinis darbi
ninkų atleidinėjimas iš darbo. Fordo automobilių kom
panija. atstatė 3(5,000 darbininkų; likę gi dirba tik 'dalį 
laiko, Packardo kompanija žada bėgyje dviejų savaičių 
paleisti 20 nuošimčių savo automobilių darbininkų. Ge
neral Electric Kompanija Schenectady, N. Y., vieną die
ną- atsakė darbą 8,000 darbininkų. Dar blogiau Amer
ican Lokomotyvų (garvežių) Kompanijoj.

O tai dar tik pirmosios užeinančio krizio kregždės.
Kad pergyvent krizį, Amerikos kapitalas dar labiau 

užguls engti darbininkus. Tatai irgi prisidės prie prole
tariato stūmimo kairėn. Bet kad tą radikalėjimą-kairė- 
jimą įvesti į tikslią, revoliucinę ir darbininkų klasei nau
dingą vagą, tai reikia didesnės ir drūtesnės Komunistų 
Partijos. Be tokios vadovybės, masiniai darbininkų bruz
dėjimai didžiumoj bergždžiai išsieikvotų, kaip šiaudai, 
perdegtų.’ <,

Štai kodėl dar niekad nebuvo tokio didelio reikalo, 
kaip dafiar,^sumoįbilizuot visas komuništijnejsį jėgas |i(r pan 
dauginti jąsias; naujais tūkstančiais relUutuJ i Į į H ; J p I!

Ši rekrūtavimo'kampanija bus vyrįaiifeįaį Įvaroma fa^-
. brikuoąę irj palatiniai svarbiausiose-

^aryttjįsihk k^nuipistinėmis tviftbVė: 
mes bus kreipiama į nelavintus į ir pu 
ninkuš, kurie sudaro didelęr€idžiumą.

Partija yra paši^yžūsi pagerint- sa\r.
; Partijos didžiumą buvo iš siuvėjų ir kitti lėnįvh prhmp-
: nių darbininkų, feiame gi vajuje Partija stengsis į savo 
. eiles įtraukt kuo daugiausia proletarų iŠ sunkiosios pra

monės: iš angliakasių, geležies ir plieno darbininkų, iš 
transporto, cheminės ir karinės industrijos ir tt.

Kokiame Partijos distrikte yra kuri svarbiausia pra- 
į monė, iš tos pramonės ypač bus traukiaiiiasdarbininkai 

' po Komunistų Partijos vėliava.
Šiame prisiruošimo tarpe, pirm Partijinio vajaus, kiek- 

; vienas narys turi tapti veikliu nariu; kiekvienas turi pa- 
■ sistatyt sau uždavinį atvest į Partiją bent vieną naują 

darbininką ir gaut bent po vieną naują skaitytoją Daily 
Workeriui. Kiekvienas kovingas darbininkas bei prole- 

į- tariniai-sąmoningas narys unijų, savišalpos draūgijų ir 
darbininkiškos kultūros organizacijų turi tapti nariu 
Komunistų Partijos. Gi Partijos grupelės (branduoliai) 
šiuo tarpu turi pasidaryti veiklesnėmis, negu kada pir
miau.

Rengkimės prie didžiųjų ateinančių kovų, budavodami 
savo Partiją! Darbininkai, duokite išnaudotojams ir pri-* 

; spaude jams tinkamą atsakymą, stodami į eiles Amerikos 
Komunistų Partijos!______ , ' L, ..

Jame randasi 225 politkali- 
- iriai, kaltinti už darbininkų 
■ reikaRis—komunizmą, iš šio

skaičiaus yra 60 moterų, iš ku
rių 30 moterų ir 40 vyrį yra 
1 rugpjūčio tąrptautįnės rau
donosios dienos Kauno mieste 

f demonstrantų; komendanto? ad- 
bminiątraty.viai nubausti. Su de
monstrantais kalėjimo admi- 
nistraėija elgčši kaip su krimi
nalistais.

ir 
iūje.

dar yra 134 ž. polit
kalinių mišinys: socialdemokra- 

apgautų Tauragės putčistų, 
čkartininkų, ir taip įvairaus 
ūko “socialistų,” provokato- 

ir žvalgybininkų, kurie su
eita kaipo tikri “broliai.”

1 prieš kalėjimo fašistinės | 
iaistracijos žiaurumus ne> 
Jokios kovos, bet greičiau 

firfeda, kaip Kauniackas 
Tthi mūrų si'ehų romanais

ir k. Kaip s-d. Gilenis, 
sekasi daryti praneši-

junti dvokiantį orą. Kiek aug- 
šeiau laiptais pasilipusiam, ge
ležinėje spintoje stovinčio sar
go mechanizuota fanka automa
tiškai atveria sunkias geleži
nes duris, ant geležinių špuly- 
čių riedančias. Per j aš ir pa
tenki'į kalėj imd kbridorį, kuris 
yra 2 metrų pločid,’ kaip tune
lis, veda į gyvųjų žmonių pa
laidotų kapines. Abiejose pusė
se koridoriaus tęsiasi, kaip bro
lių kapų, kamerų durų mūre 
keturkampiai įdubimai.
įdubime,

Tame 
ant geležinių durų 

tamsoje matosi balti užrašar— 
skaitlinės nemažiau 20-21, kiek 
kiekviename kape., t. y., kame
roje darbininkų kovotojų gyvų 
pūdymui palaidotų. Kiekvieną 
pribuvusį kalinį, koridoriuje 

(sargas sutinka, atrakina žino
mas duris palydėjęs kalinį, ir 
smarkiai užtrenkia, kiirios auto
matiškai užsirakina.

Patekęs kameron, pamatai 
baisų reginį: darbininkų klasės 
kovotojų kankinimą. Kameros . 
prikimštos bent po 20-26 žmo
nes. Kamerų plotas 32 kv. me
trų sd keliais centimetrais, kurį'

dar užima dubelti narai (lo
vos) .10 i/ą kv. metrlj ir dar sta
las su kibirais: del atliekamo 
išeinamo reikalo 3 kv. metrų, 
taip kad kaliniui vaikščibti ne 
metro nebelieka. Kamerų oro tū
ris 112 kub. metrų, taip kad 
vienam kaliniui tenka oro kvė
pavimui 4 1-3-5 5-8 kub. metrų. 
Todėl kaliniai orą labai brangi
na : dieną ir naktį, vasarą ir 
žiemą laiko langus atdarus. Bet 
ir čia sutinka kliūtis. Kalėji
mo kieme yra visokio mėšlo krū
vų supiltų. Be to, dar yra keli 
šuliniai, į kuriuos iš viso kalė
jimo kloakomis išeinamųjų vie
tų mėšlai suteka. Kaip tik priva
žiuos to nešvarumo vežikai, su
plaka šulinius kačergdmis ir pra
deda per įdarus langus veržtis 
bjauriausia smarvė, kuri priver
čia langus uždarinėti ir kvėpuo
ti sugedusį orą. Kamerose dul
kių baisenybė. Pėr naktį kad 
pastovi stalas nenaudotas, nuo 
ryto, antėjo su pirštu gali rašy
ti.1 - ‘ ! ' H n

Guolis kalinių labai ankštas, 
suspaustas vienas prie kito, 
kaip, silkės statinėj; atspaude 
vieną šoną, '< vargiai apsiversti, 
gali. Be to, dar dažnai kalėji
mo administracija daro kratas. 
Išvaro pusnuogius kalinius iš 
kamerų koridorių ir sueina bent 
po 10 sargų kąmeron, kurie pa
verčia kamerą tikru mėšlynu: 

i mėto čiužinius, pagalvius, etc. 
Viską paverčia mėšlynu, min
džioja batais. ■ Po kratos suke
lia baisybę dulkių, suleidžia ka
linius kameron ir uždaro, bet 
išvėdinti kameros neleidžia.

Į kiemą vaikščioti • tik vieną 
valandą į ,parą teleidžia. Vaikš
čiojimo kiemo plotas 65 žings
nių ilgio ir 16 ž. pločio. Pagal 
kalėjimo sieną viso kiemo ilgiU 
1Į/2 metroj pločio, griovelis ski
ria, kur prižiūrėtojui sargui 
vaikščioti. Likusioje kiemo da
lyje, viduryje išilgai 2 metrų 
pločio, žemai, spygliuota viela 
aprubežiuota, kur auga piktažo- 
lėsi iš kurių! kyšopo, apąkąrjdęs 
yĮehafe Į kftaš į į yalWčįbti

DARB
Brooklynietis Dr. A. Petriką dirbtinų dantų arba, kaip kel- 

straipsniais “Laisvėje” ir gyvu mai, tabaluojasi ant vielų, su- 
žodžiu yra prisidėjęs prie ko- kabinėti po iškaba, 
vos prieš “stebuklingus” gydy-1 
tojus, kurie su savo blofais1 
smeigiasi prie lietuvių darbi
ninkų kišeniaus.

Kaip matome iš “Dental 
Outlook” 1929 m. lapkričio 
men., Dr. Petriką nenori palik
ti ramybėje ir akyplėšas den- 
tistus, peržengiančius padoru
mo ribas.

Tame “Dental Outlooko” nu
meryje išspausdinta Dr. Petri- 
kos paskaita, skaityta susirin
kime Kings Apskrities Dentis
tų Draugijos WitliamsBurgo 
Ekonorhfnio skyriaus, š. m. ge
gužės 22 d. 'čia jis skelbia ko
vą prieš pagyrūniškas, priga- 
vingaę tūlų, dentistų iškabas, 
kur ^privaryta visa karunka to
kių obalsių, kaip kad : “šičia jūs 
nieko nerizikuojate”; “Nesibi
jokite, mes jums nepadarysim 
jokio skausmo”; “Speciales do
mės kręipiame į nervingus pa- 
cijentus”; “Dantys ištraukiami 
be skausmo”; “Ištyrimas do
vanai” ; “Visas darbas’ gvaran- 
tuotas”; “Taisome dantis ant 
išmokesčių,” ir tt., ir tt. Tokie 
pagyraiJ dažnai būna ant iška
bų išdėti keliomis įvairiomis 
kalbomis; be to, prie išljabos 
prilipdoma pavidalai didžiulių
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“Nenuostabu, todėl, kad me

dicinos daktarai ir net šiaip 
žmonės žiūri į dentistiką, kaip 
į paprastą biznį, arba geriau
siame atsitikime, kaip į žemes
nę už mediciną profesiją,” sa
ko .Dr. Petriką: “Ką gi mes 
manytume apie profesionalį pa
dorumą gydytojo, kuris prie 
savo durų prikabintų plaučius, 
inkstą bei skilvį, kaipo savo 
profesijos ženklą? Tikrai mes 
pavadintume jį šarlatanu”.

Kuris dentistas panašiomis 
iškabomis reklamuojasi, jis pri
lygsta kojų “profesoriui”, kuris 
savo lange laiko didelį pavida
lą kojos su “žydinčiais ker
nais,” kurių specialistu jis skel
biasi ; arba panašus dentistas 
pasistato tokioj plokštėje, kaip 
gyvulių gydytojas, kuris iš sa
vo arklydės laiko iškišęs dirb
tiną arklio galvą?

Kings Apskrities Dentistų 
Draugija keletas metų atgal 
pradėjo valytis nuo tos rūšies 
begėdiškų gončių; jinai perva
rė' per koštuvą tuos, kuriuos 
buvo atmetus N. Y. valstijos 
Antro Distrikto Dentistų Dr-ja 
del jų nešvarių iškabų arba ki
tokių profesionalės etikos per
žengimų. Vt.

Ligoti Tonziliai —

Gcrb. drauge 
meldžiu duoti ma 
mą į mano klaus 
dažnai (matau *' 
jūsų gerus patai* 
ir aš prašyčiau 
kai]) galima .nesv< 
žiliai išgvdvt su

Rugp. 15 d. J. Alekšis para-sai sako: "čia ant vietos netu
riu, turiu viską namie. Bet 
panedėlį, 11 d., tikrai viskas 
bus.” J. Alekšis pamelavo ir tuo 
sykiu, Tačiaus, jisai pridavė 

‘iriunTs apie desėtką laiškų, ku
rie jam buvo pasiųsti rugsėjo 
mėn. Du mėnesiu išlaikė pas 
save tuos laiškus, . nors būtų 
ėmę tik minutą laiko',' kūd pa
siųsti juos, naujam sekretoriui. 
Tokis ištižimas, tdkis1 hepagy- 
domas palinkimas sabotažuoti 
normalį organizacijos darbą, 
toks begėdiškas ^Ceiltro apgau
dinėjimas verčiarC. K. paskelb
ti :

Rezignuodamas iš Centro se
kretoriaus vietos J. Alekšis pa
siliko paprastu C. K. nariu. Ji
sai prašalinamas is tos vietos. 
Apie patį J. Aleksio buvimą 
organizacijoj Centras padarys 
sprendimą savo sekančiame su
sirinkime.

Tuo pačiu sykiu Centras pra
neša organizacijos nariams, 
kad dabar, kada reikalingų do
kumentų didžiuma ir archyvas, 
po ilgiausių vilkinimų, jau yra 
rankose naujo sekretoriaus ir 
kada finansinės atskaitos jau 
sutvarkytos ir paskelbtos, tai 
organizacijos darbas eina nor
male vaga. Del pakvitavimo 
prisiųstų pinigų dabar nereikės 
laukti du ar tris mėnesius, kaip 
tai buvo prie Aleksio, šiomis 
dienomis naujas Centro sekre
torius darys naują ekspediciją.

Yra dar tokių atskirų kuopų 
sekretorių, kurie kada ne kada 
siunčia laiškus J. Alekšiui, nors 
“Laisvėje” ir '“Vilnyje” daug 
kartų buvo paskelbta; kad jisai 
ndo 1 d. rugsėjo 1 sekretorium 
nSra. ! Cėiitras nėatsakh Už1 tų 
laišką likimą, nes jie &ali išgu
lėti pas jį kelius mėnesius.

Visais ' 
kreipkitės prie Ig. Baches, 909 
Pennsylvania Ave., Union Co., 
Uhion, N. J. Gi money orde
rius ir čekius išrašykite, varde 
J. Bondzi, kuri eina iždininkės 
pareigas.

šė savo rezignaciją, kaipo ALD 
LD Centro sekretorius. 19 d. 
rugpjūčio, savo susirinkime, 
Centro Komitetas vienbalsiai 
priėmė rezignaciją. Savo laiš
ke J. A. rašė, kad visus organi
zacijos reikalus ir archyvą per
duos naujam sekretoriui taip 
greitai, “kaip tik sužinos, kam 
rėikįa perduoti.” Tame pat laiš
ke jis rašė, kad “nuo ėjimo tų 
pareigų pasitraukiu su 1 d. rug
sėjo.” , . ■ ■ - ;

Dalykas tame, kad pirm to 
įvykusiame susirinkime J. Alek
šis buvo kritikuojamas. Jam 
buvo padaryta visa eilė pasta
bų. Susirinkime dalyvavęs 
Centro Biuro, įgaliotinis d. J. 
Buivydas nurodė visą eilę pa
klaidų. ši J. Alekšip neveiklu
mo kritika buvo išreikšta itin 
draugiškoje formoje. Jisai sa
kėsi turįs užtenkamai laiko ves
ti Draugijos reikalus. Jo sudė
tu prižadėjimu Centras pasi
tenkino.

Bet išėjo kitaip. Ažuot pra
dėjęs dirbti, J. Alekšis atsiuntė 
savo rezignaciją, patsai susirin
kime nei nepasirodęš. Tuomet 
Centro Komitetas jo rezignaci
ją priėmė.

Kuomet 
rium Ibuvo 
ches, tai

vadinasi, kur jų 
gauti? Iš kalno t;

Atsakymas.—
Visokiu esti ton 

ir visai]) jie gydo 
lamai imant, Ame 
dytojai perdaug 
peiliu. Bet 
no tonziliai, 
ir išpjauna 
tu neduoda, 
ta tokių operacijų

zilitų nuotikiai gal 
žiai pagydyti vaisi 
tra, diatermija, ui 
tiniais spinduliais

naujuoju sekreto- 
paskirtas d. I Ba- 
iš daugelio kuopų 

pradėjo plaukti laiškai su nusi
skundimais. ! Kuopos, sįųntu- 
sios pinigus'liepos'mėnesį, ne
buvo gavusios ‘pąkvitavimif-. 
Kuopos nežinojo ar jų pinigai 
gauti | Centre. Nattj'as sekreto
rius lieko negalėjo1 ‘paaiškinti, 
nes visi orgapįzacijps.-dokumen
tai bdvo pas Alekšįi Tiktai? pa 
baigoje rugsėjo' Alekšis iš- 
siuntinėjo pakvitavimus, n

Dar blogiau, buvo SU doku
mentų ir archyvo perdavimu.. 
Nors jisai žadėjo viską kuo 

♦vfed . a \ , greičiausia perduoti, bet ėjo sa-Spjaudykhu.su vapde-įaitg. h. *
mu nėra Spjauna ant aptver- • tėlSfonuota, bu-

0,7o skirta komisijos pasimatyti 
su juo. Kiekvieną kartą jisai 

kad melagingai žadėdavo: “ryt ar 
poryt tikrai atvešiu.” Jisai bu
vo kviečiamas į kiękyieną C. K. 
susirinkimą ir nors visuomet 
žadėdavo būti, niekad nepasiro
dė. Aišku buvo, kad J. Alek
šis sužiniai sabotažuoja darbą.

Kuomet komisija, susidedanti 
iš L. Pruseikos, V. Tauro ir J. 
Buivydo, rugsėjo pabaigoje, pa
klausė jo, kada jisai sutvarkys 
finansines atskaitas už liepos ir 
rugpjūčio mėnesius, tai' jisai 
prie visos komisijos akių nesi
drovėjo meluoti, kad atskaitos 
jau gatavos ir jisai Viską jam 
pasiuntęs naujam sekretoriui*. 
Tai buvo melas. Įluo^ laiku , J. 
Alekšis jokių atskaitų nebuvo 
pasiuntęs. Jis tą atliko kelias 
savaites vėliau. < > f h

Ligi 6 .d; spalių jisai dar ne
buvo pridayęp visus . .dokumen
tus, o tiktai jų dalį. Tą , dieną 
Labor Lyceųm, laike persįaty-^ 
mo “Komėvilio Varpų,” su 'J. 
Alekšiu f kdnferenciją turėjo C.’ 
N. komisija, susidedanti iš Ig. 
feachio ir V. Tauro. Jam buvo 
nurodyta, kad iš jo dar nėra 
gautą protokolų knygos, finan
sų knygos, ęksped. blankų ir tt. 
Drg. Ig. Baches pasakė, kad 
“tuojz imam automobblių ir va
žiuojam pas tave namo ir pasi
imam visus dokumentus.” J. 
Alekšiš visaip išsisukinėdamas, 
atsisakė važiuoti, bet jisai tik
rai prižadėjo, kad “panedėlį ar 
utarninke viską .atvešiąs į “Lai
svę.” Jisai vėl bjauriai pame
lavo.

Praėjo kiek laiko. ' ALDLD 
pirmininkas buvo išvažiavęs su 
prakalbom ir Centro paskirtoji 
komisija, susidedanti iš L. Pru- 
seiko, V. Tauro ir Ig. Bachioj 
galėjo matyti J. Aleksį tik 9 d. , 
lapkričio. Tuomet jam buvo 
duotaį /.ultimatumas "grąžinti ,rosl i 
prbtbkoių ir finansų įSiygas. Ji-

Stati sutelpa^ yO^^Y^^pjąnt 
beišeina vibn^S ^ Htam ^ųmis* 
mindžioti. Pakyla ^aųg &|l|ių. 
Kaliniai kosėjai i^ihęšd^mi juo
dus skreplius, kąipi iš . klojimo 
išlį^. Spjaudyklių1 su vande- 

tų augančių piktąžolių, kur ne
švarumas pafeislepia.

Politkaliniai reikalavo, 
leistų vaikščioti į dvi grupes 
persiskyrus: dorų darbihiukų 
grupę ir- atskirai provokatorių 
su žvalgybininkais grupę. Bet 
korpuso vedėjas Korsakevičius 
bendrai į dvi grupes buvo per
skyręs. Politkaliniai nėjo vaik
ščioti su provokatoriais.

Gydymas labai blogas. Gy
dytojaus negali kaliniai ilgai 
prisišaukti. Dantį plombavi
mui, kad pragręžia, užkemša 
su vata, ir vėl mėnesiais \ kol 
prisireikalausi, ir vėl gręžia 
per naują ir tt.... Visas ligas 
gydo vienu porošoku. Be karš
čio ligoninėje peimia—nprs ir 
mirtum. Fašistams darbinin
kų sveikata nerūpi, nes ir ka
lėjimo gydytojai fašistai. Li
goninėje taipogi daro krdtą. 
Ligonius traukia iš lovų, išvafo 
koridorin, ir ligonių kamerose 
būiys sargų daro jiems' papra
stą kratos1 mėšlyną.

Valgyti ikaljniąms /duoda blo»- 
giausia: pusryčių kavą,-, 's^usa 
duona; pietų, burokų/ sriubai šu 
blogiausia mėsa: plaučių, jak- 
nų,f gysjų, (uodegų, ir gyvulių 
lūpų. Ir ta esti dažnai pasmir
dusi ; vakarienei kruopų sriu
ba prlfrinta gyvulių' Vi'dtiriais 
(Žarnomis, pilvais).' Sriubos 
skonis labaL paduoda gyvulių 
vidurių mėšlu. Penktadieniais, 
viskas verdamas su kokio tai 
smirdančio kvapo alyva, ir duo
da po vieną šuns neėdamą, nie
kam netikusią, pasmirdusią^ su-, 
puvusią silkę, kurios begalima' 
valgyti nei sriubos srėbti. \ šio 
valgio kaliniai negalėdami val
gyti, (sausa duona 1 pusbadžiai 
badauja. Nes prieš, sųgędųsf 
valgį dau£' kartų protestų 
kalėjimo Viršininkas šauktas ir 
gydytojai; O vietoje pathnkb 
nimo, • kumščio grąšin.imai 
Vd.

'(Bus daugiau)

Lapkričio 10 d. įvyko L. S. 
D; susirinkimas. Nors prie 
draugijos priklauso apie 400 
narių, bet į su'širiiikimą atsi
lankė apie 15 barių. 'Buvo at
siustas* laiškas iš T. D. A., ku- 
riame prašė aukų, Gaętonijos 
streikierių .tolijnesniam. bylos 
vedimui. Mat, dabar keli 
streikierių vadai nbtėisti ir 
^apeliavimui1 reikalinga daug 
pinigų.’ Kaip tik 1 kiškas tapo 
perskfajtytas, .tuojaps kjerikar 
lų pastumdėlįs A. , Vitas .pra- 

| dėjo plūsti tuos darbininkųarbimnkų 
Draugijos reikalais1 vadus ir visus tuos, kurie rū

pinasi nuteistaisiais: •' Girdi’ 
streikierių vadai gavo tą, ką 
jie užsitarnavo ir t. t. • Atsira
do ir daugiau jo sėbrų, kurie 
pradėjo jam pritarti. Bet vis
gi atsirado ir daugiau susipra
tusių darbininkų ir lodei bu
vo parinkta ant vietos aukų; 
surinkta $3.85.
* Pasirodo, kad ir darbininkiš
kose organizacijose randasi to
kių gaivalų, kurie priešingi 
darbininkiškiems reikalams. 
Su tokiais gaivalais r reikėtų 
apsižiūrėti,\ ypatingai kuomet 
renkamos draugijų valdybos, 
kad jie nepakliūtų į valdybas, 
žinoma,\ čia kalti ir patys na
riai, kad\jie nesilanko į susi
rinkimus, tai tokie gaivalai pa
skui kaip nori, taip ir elgiasi. | 

čionai randasi komitetas 
gelbėjimui Gastonijos streikie
rių. Iš to komiteto atstovai 
buvo atsilankę kaip į kurias 
draugijas prašydami pagelbos. 
Tai kai kurios draugijos visai 
neįsileįdo tų atstovų. O vie
noj draugijpj tas pats asmuo 
pasakė, kad atstovus reikią 
paimti už' ausų ir išmesti per 
duris. Tik dar laimė, kad to
kie gaigalai tfėsūdąro' didžiu
mos, mažai kas juos remia*.>, i

, p ( , ( ,L. *£>. D. Narys.

Lapkričio 10 d. įvyko T. D. 
A. 13-tos kuopos susirinkimas. 
Nors narių mažai atsilankė, 
bet pas susirinkusius ūpas bu
vo geras 4r daug gerų tarimų 
atlikta. 'Nutarta, kad išrinkti 
tam tikima komisiją, kuri per
eitų per draugijas ir kviestų 
jas prisidėti prie T. D. A., o 
jų narius paragintų rašytis į 
T. D. A. j.3-tą l^uopą. Į ko
misiją jišrihkt^ drąųgai J, Lu
kas ir Mikoląitis. šie draugai 
apsiėmė ir aukų parinkti Gas- 
tohijos, streikierių vadų gyni- 

imui. Kuopa rengia diskusijas 
su koncertine programą 8 d., 
gruodžio, vakare, Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicott St. Disku
sijų tema: “Ar neša darbinin
kams naudą priklausant prie 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo?” Todėl visi vietos 
lietuviai prisirengkite ant tos 
dienos, kad -diskusijos būtų 
žingeidžios ir kad Savo opo
nentus 
tais.

Paprasčiausi ton 
girnai šitaip gydo 
sakysim, vaikui pa 
žiliai ir jie skaudi 
kite karštus konifti 
kui pakaklėn, anl 
džių: karšto / vanc 
sinkus, bonkas, 
druskos, smėlio, j 
kokios karštos koš 
kam parankiau. > 
čio bile koksai 
pradeda eiti lengvy 
Čiau išsivaikšto. C 
karštis iš lauko p' 
taipgi gerai ir iš vi 
vaikas sugebi, duo 
gargaliuoti — gert 
ti kokio šilto s 
druskos, druskos 
borines rūkšties ar 
Galima ištarpinti p 
tą druskos ir sodės 
i kvortą karšto van 
kiek praaušus, galit 
skiediniu gargaliuot 
lėtą kartų valandoj*

Lapkričio 9 d. L. T. Namas 
buvo surengęs vakarienę. Pu
blikos atsilankė apie 300, ne
mažai buvo ir , iš apielinkių. 
Susirinkusieji vakariene pilnai 
pasitenkino. Gaspajlines ir į 
stalus patarnautojos turėjo 
sunkiai padirbėti ir už tai rei
kią tarti joms širdingą ačiū. 
K. Morkus abkojo žąsį. Ren
gėjams liks ir pelno. ’ 1

Nors 
veiklių 
taiko vienas kitas, kuris nenu
ilstančiai darbuojasi. Paim
kime kad ir draugą J. Luką. 
Susirinkimuose ar parengimuo
se jį niekad nematysi liuosą 
sėdintį, bet visuomet vaikštinė
ja susirinkusių tarpe su glė
biais knygų arba, berenkant] 
aukas kokiems nors darbinin
kiškiems reikalams. Taipgi 
reikia pažymėti ir draugę E. 
Dovidonienę. Ji daugiausiai 
pasidarbavo auklėdama L. D. 
S. A. 2-rą kuopą. Dabar prie 
jos taikosi ir T. D. A. 13-tos 
kuopos organizatorius, kad ji 
padėtų išauklėti šią kuopą.

rūkšties (“boric ac 
tarpi nti kvortoje 
karšto ir gargaliuol

Be to, vaikui auk

PIANISTAS
MOKYTOJ

• i ; hi ; , t ■ ; .

:Pas mūs’ šu //Laisvės” vaju
mi negalima pasigirti, nes vie
tiniai šiuo klausimu labai ap
sileidę. Bet kaip kurie drau
gai žada padirbėti. Todėl ge
naus Vėliaus, negu niekad.

Kadangi mūsiškjtii vajaus 
klausimu nesidarbųoja, tai iš 
Montellos drg. Šimaitis buvo 
porą sykių atsilankęs ir jau 
gavo tris metinius ir dū pusme
tinius skaitytojus. Bet to ne
užtenka, jis dar žada atsilan
kyti, tik vietiniai turėtų pa
gelbėti.

Vietos organizacijos turėtų 
pakviesti'iš Norwoodo J. L. R. 
Chorą, kad suloštų operetę 
“Kova ;už Idėjas.” Juk čia 
4ąr hiėkad nebuvo statoma 
operetė, taj pasekmės-būtų* gę-

Padėka A. L. D. L. D. 
188 KuOpai

Tariu širdingą ačiū A. L. D. 
Ė. D. 188-tai kuopai už suteik
tą man auką. AŠ gerai žinau, 
kad draugai turi svarbesnių 
reikalų, kur būtinai reikalingos 
aukos, bet visgi ir mane neuž
miršo. Kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė privalėtų 
prigulėti prie darbininkiškų 
draugijų, ypatingai prie A. L. 
D. L. D.^ nes apart gavimo 
knygų, apart prisidėjimo prie 
skleidimo apšvietos, nelaimei 
patikus, draugai ir draugės at
eina į. ligoninę aplankyti ir dar 

(materialiai sušelpia. /
R. Grigaliūnas.

Pas mus darbininkų, veiki
mas silpnas, darbininkai neor
ganizuoti, bei visgi atsiranda 
šnipų, kurie skundžia valdžiai 
ir tas darbininkiškas organi
zacijas, Kurios ką nors Veikia. 
Net ir draugui L.- PrŪseikai 
rengiamas prakalbas buvo į- 
skundę, bet nieko nelaimėjo. 
Dabar tie Šnipai vaikščioja no
sis nuleidę, kad visas jų dar
bas vėjais nū ėjo. \

Tas Pats.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Lapkričio 19:
—Gimė rusų mokslininkas 

Lomonosovas, -1711.— Numirė 
komp. Šubertas, 1828.

—Gimė N. I. Kalininas, 1875.
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Ligoti Tonziliai — Kaip Jie 
Gydyt?

Gerb. drauge daktare, 
meldžiu duoti man atsaky
mą į mano klausimą. Aš 
dažnai , matau “Laisvėje” 
jūsų gerus patarimus,tai 
ir aš prašyčiau patarimo, f ry7ais 7r vaka- 
kaip galima nesveiki ton
ziliai išgydyt su vaistais, 
be operacijos. Tai malonė
kite atsakyti per “Laisvę”, 
kokie tie vaistai, kaip jie 
vadinasi, kur jų galima 
gauti? Iš kalno tariu ačiū.

Atsakymas.—
Visokių esti tonzilių ligų 

ir visaip jie gydoma. Ap
lamai imant, Amerikos gy
dytojai perdaug greiti su 
peiliu. Bet kiek kam pati
no tpnziliai, tuojau jie šnai 
ir išpjauna lauk,—nė vais
tu neduoda. Gal tik dešim
ta tokių operacijų dalis yra 
reikalinga, o šiaip visi ton- 
zilitų nuotikiai galima gra
žiai pagydyti vaistais, elek- 

į t ra, diatermija, ultra-viole- 
tiniais spinduliais arba ir 
Rentgeno spinduliais X.

Paprasčiausi tonzilių įde
gimai šitaip gydoma. Jei, 
sakysim, vaikui patino ton
ziliai ir jie skauda, tai dė
kite karštus kompresus vai
kui pakaklėn, ant pažan- 
džių: karšto vandens mai
šiukus, bonkas, karštos 
druskos, smėlio, pelenų ar 
kokios karštos košės,—kaip 
kam parankiau. Nuo karš
čio bile koksai įdegimas 
pradeda eiti lengvyn ir grei
čiau išsivaikšto. Gerai yra 
karštis iš lauko pusės, bet 
taipgi gerai ir iŠ vidaus. Jei 
vaikas sugebi, duokite jam

kam atsigulus, lašinkite į 
nosis po 10-20 lašų argyro-j 
lio skiedinio. Vaistininkas 
Jums pagamins/
Argyrol 20% solution 1 oz. 
Tam tikslui vartokite lašin- 
tuvą arba ir šaukšteliu leis-

vaikas sugebi, duokite jam 
gargaliuoti — gerklei plau
ti kokio šilto skystimu): 
druskos, druskos ir sodės, [ 
borinės rūkšties ar taip ko. 
Galima ištarpinti po šauks-I 
tą druskos ir sodės miltelių 
į kvortą karšto vandens, ir, 
kiek praaušus, galima tokiu 
skiediniu gargaliuoti po ke
letą kartų valandoje. Arba 
šaukštą (su kaupu) borinės 
rūkšties (“boric acid”) iš
tarpinti kvortoje vandens 
karšto ir gargaliuoti.

Be to, vaikui aukštielnin-
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anapių

pasiklausyti, ką Centras savo 
posėdžiuose veikia organizaci
jos labui.

Bakanas meluoja sakyda-

kolektoriais. Nelabai senai 
miestas Lyons, Ill., nusipirko 
modernišką ugniagesių vežimą 
—troką, kurią: kaštavo apie

pradėjo mažėti,’ ir pastaruoju 
laiku taip sumažėjo, kad mie- 

(Pabaiga 5-tąme pusi.) Dr. Jonas Repšys

STUDIO
Cropsey Ave„ Brooklyn,

Tel., Bennonhurst .6631
N.

Broadway, Brooklyn, N.Y.
Tel,, Jefferson 6939

mas, kad A. P. L. A. finansi
niai silpnai stovi. Aš jau dar- 
buojuos per penkiolika metų 
ir niekad taip gerai finansi
niai nestovej'o mūsų organizaci
ja, kaip dabar, niekad' tiek 
ižde pinigų nebuvo, kiek da
bar yra. A. P. L. Ą. auga ne 
tik finansais, bet ir nariais. Ir 
jeigu esantieji nariai pasidar
buos, tai greitu laiku mes sa
vo organizaciją dvigubai pa
didinsime.

Geo. Urbonas.
rais. Jei tonziliai labai pa
tinę, galima dieną-kitą to 
argyrolio lašinti į nosis kas 
2 vai. Taip belašinant, tie 
vaistai pasiskleidžia palei 
nosų ir gerklės plėves ir j Centrą ir per “Tėvynę 
perima tonzilius. ’* i;

Porai dienų praslinkus ir 
skausmui sumažėjus, jei 
tonziliai vis-da tebėra dido
ki, tai vieton argyrolio var
tokite gerklei — tonziliams 
tepti sidabro nitrato skiedi
nio:
Silver nitrate 5% sol. 1 oz. 
Apvynioję medvilnės gaba
lėlį aplink virbalo ar paga
liuko galą, padažykite tuo 
skiediniu ir, paspaudę liežu
vį šaukšteliu, tepkite ligo
niui tonzilius, gerklę rytais 
ir vakarais.

Vietoj to sidabro nitrato 
skiedinio gerklei tepti gali
ma vartoti iodo su gliceriną 
perpus: 
equal parts of tr. iodine and 

glycerine 1 oz.
Tuo patim tarpu duokite 
vaikui siropo ioduotos gele
žies—
syrup iodide of iron 1 oz.

8 metų vaikui duokite po 10 
lašų to siropo, įlašinus į 
stiklą vandens. Duokite po 
10 lašų po valgio. Suaugu
siam žmogui- to siropo gali- 
iha duoti po pusę šaukštelio, 
sumaišius į vandenį. Tų 
vaistų duokite keletą savai- 
čių/Tkolei tonziliai pasidaro 
visai normalus.

Be karštų kompresų, iš 
lauko 
kokia 
tepti.
ras daiktas:

iodine ointment 1 oz,: 
Įtrinkite tos mosties gaba
liuką į pažandės, porą-tre- 
jetą kartų dienoje.

Atsparesni tonzilito nuo- 
tikiai reikalingi kartais ir 
da kitokio gydymo. Čia jau 
be gydytojo neapseisi. Gy
dytojas gali vartoti Rent
geno spindulių po nedidelę 
dožą per keletą kartų. Arba 
gali jis švitinti gerklę ultra
violetiniais spinduliais. Tai 
padeda tonziliams sunorma- 
leti.

Norint tonzilius \sumažin
ti arba ir visai išimti be 
peilio, be kraujo lašo, pe 
pjovimo, reikia vartoti elek
trinis peršildymas —t dia- 
termija: 
diathermy, electro-coagula

tion or dessiccation.
Patyrusio gydytojo ranko

se, kad ir aršiausis tonzili
to nuotikis, pasiseka tokiu 
elektros džiovinimu pagj^ 
dyti. Galima per keletą 
kartų tuo keliu ir visai ligo
ti tonziliai prašalinti, išim
ti, be operacijos, be pjovi
mo. •

pusės gerai yra da ir 
smarkesne ihosčia 

lodo mostis yra ge-

“Tėvynės” N44 tilpo P. Ba-, 
ka.no raštks iš Carnegie, Pa. 
(Carnegie jokio Bakano nėra), 
kuris kalba apie bolševikų šei
mininkavimą A. P. L. A.. Bet 
ar ištikrųjų taip yra, kaip Ba
kanas bando įtikinti “Tėvynes” 
skaitytojus?

Tiesa, A. P. L. A. 3-čioj 
kuopoj yra suirute, bet kas 
kaltas tos suirutės sukėlime, 
tai, kol kas, nei pats A. P. L. 
A. Centras negali patirti. 
Centras norėjo gauti iš 3-čios 
kuopos knygas ir viską ištirti, 
bet kuopa prie to neprileido 
—knygų nedavė. Tuo tarpu 
Bakanas, kur tai skiepe dirb--1 
damas, surado kaltu net patį

- , Pį"
skelbė. O tokie ir panašūs raš
tai labai patinka Vitaičiui. I mokesčių neturi. ' Colby, ■ Kaf, 
Mat, jis tik ir gaudo tokius'miestelio įplaukos už vandenį i 
raštus, kurie šmeižia kitas or- užmoka visas miestelio išlaidas 
ganizacijas.

Smulkmeniškai į Bakano 
šmeižtus nematau reikalą atsa
kinėti, nes jau buvo “Laisvė
je’’ rašyta apie kilusį A. P. 
L. A. 3-čioj kuopoj skandalą. 
Bet kaslink A. P. L. A. Centro 
komiteto, tai tiek turiu pasaky
ti Bakanui ir Vitaičiui, kad 
komitetas dėjo visas galimas 
pastangas ištyrimui to dalyko 
ir norėjo kaltininkus nubausti, 
bet A. P.- L. A. 3-čios kuopos 
komitetas neprileido prie tyri-' 
nėjimo ir atsisakė su centru) 
tartis arba ką nors bendro tu
rėti. Tuomet Centrui nieko ki- 
-to neliko, kaip tik. suspenduo
ti 3-čią kuopą.

Bet dar to neužtenka. Cent
ro komitetas nutarė pavartoti 
visus galimus būdus, kad iš 
kuopos išgavus knygas ir išty
rus tą visą skandalą, kuris dar 
per “Tėvynę” taip pučiamas. 
Ir kuomet bus surasti, kaltinin
kai, nepaisant kas jais bus— 
Gataveckas ar kiti, Centras su 
jais' pasielgs taip, kaip drau
gijos konstitucija rodo. Aš. esu 
tikras, kad greitoj ateityj tre
čia kuopa bus sųtyarkyta, su
grąžinta jai visos 
$1,400. t’ <)

Toliaus Bakanas 
sakydamas, kad J. 
kas nuvažiuoja „ į 
Rocks pas savo draugus, tai 
yra, į A. P. L. A. Centro Ko
mitetą, ten pasiskundžia ir 
Centras veikia pagal Gatavec- 
ko reikalayimą. Šiuos žodžius 
rašančiam tenka dalyvauti vi
suose .Centro Komiteto posė
džiuose ir juose neteko Gata- 
vecką matyti. Tiesa, kaip ka
da A. P. L. A. nariai atsilanko

ĮVAIRUMAI
Visur žmonė s dejuoja, 

perdideli mokesčiai (taksos), 
bet štai miestelis, kuris jokių

kad

teisės i

meluoja 
Gatavec- 
McKeės

“Laisves” Metiniame Kon
certe, įBrooklyne, r Gruodžio 
15, dainuos garsios duetis- 
tės seserys Pauliukoniųtes 
iš Massachusetts, be kurių 
neapsieina jokis darbinin
kiškas koncertas Naujojoj 
Anglijoj. \

$10,000. Bet Šiomis dienomis 
atėjo žmogus iš tos kompani
jos, iš kur trokas buvo pirk-, 
tas, ir pareikalavo iš miesto: 
valdžios sumokėti $9,000, ku
rie dar nebuvo užmokėti už 
pirktąjį troką. Kadangi mies
to iždas buvo tuščias ir nebu
vo iš kur sumokėti reikalauja
mos sumos pinigų, tai kompa
nijos žmogus įsėdo į puikų, 
raudonai nuinalevotą, ugniage
sių vežimą ir išdardėjo savais 
keliais.

Prohi.bicija privedė miestelį 
prie bahkrūto. Bursvįlle, III.,' 
miestelis gaudavo visas įplau-j 
kas iždan iš karčiamų. Kar-I 
Čiamas panaikinus, finansai i

ir dar lieka perviršis. Šiais 
metais to miestelio taryba nu
tarė sumažinti mokesnį už van
denį ant 25 nuošimčių.

Kitas miestelis, So. River, N. 
J., taipgi neturėjo jokių mo
kesčių iki šių metų, bet šiemet 
nutarė išbrukuoti gatves, mo- 
dernizuotis, todėl šiam mieste
liui prisiėjo užsidėti mokesčius.

Kai kada ir miestai turi ne
smagumų su nemokėtų kvitų

IŠ IR Į

LIETUVĄ 1
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginapias švarumas 
ir patarnavimas visosę 

klesose.

—$203- - - - -
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V.

$5 įeigų taksus) 
3-čia klęsę . . į ‘

Pinigus persiunčiant grei
tai ir žemomis rotomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-AmericaB Line
W» BKOADWAY, NW YOBK

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku, 

A. M.. KISHON. Aptiekorius Savininkas
R701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT

Nebūk vienas iš milionų
1 kentėti skausmus šįmet!

V 4

Nusipirkite PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbažen
kliu tuoj aus, šiandien, artimiausioj vaistinėj. Tai yra 
labai gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas, 
naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašalina skausmus 
Reumatizmo, Neurąičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties, 
Mėšlungio ar Galvos Skaudėjimo. Išima skaudėjimą ir 

/ sustingimą iš muskulų ir sąnarių. «

Kam kentėti metai iŠ metų nuo
latinius skausmus nuo neuraičio, 
neuralgijos ir t. t., kuomet dviejų 
minutų išsitrynimas su Pain-Ex- 
pelleriu su Inkaro vaisbaženkliu 
ūmai sustabdo visus gėlimus ir 
padaro jus sustiprintu, energingu, 
kad jaučiatės vėl normaliu1 ir svei
ku kokiu pirm to buvote.

Ar galite reikalauti geresnės re
komendacijos kaip tas faktas, kad 
Pain-Expelleris su Inkaro vaisba
ženkliu yra rinkoje jau suvirs 60 
metų ir galite užtikti jį praktiškai 
kiekvienoje pasaulio valstybėje! 
Jai turi būti tam priežastis.

Šis puikus Linimentas įsisunkia 
per odos skylutes, suteikia ūmų 
palengvinimą skausmų apimtoms 
kūno dalims, prašalina kraujo su- 
kepimą ir atstato tinkamą kraujo 
cirkuliaciją.

Skausmai ir gėlimai' išnyksta 
kaip magišku budu; škąudėjimas,

nušalimas ir sustingimas tuojaus 
apleidžia jūsų pailsusius musku
lus, ir sąnarius. Tikrai jis atneša 
žmogui atnaujintų jėgų ir jaunu
mo jausmą po sunkaus dienos dar
bui.

Už 35c. ar 70c. bonka, galima 
nusipirkti bile vaistinėje mieste, 
atidarys jums naują vąizdą į gy
venimą — maloniai sveikas gyve
nimas, pilnas smagumų, laisvas 
nuo gnaibančių ir virpančių 
skausmų!

Pasarga: Akyvaizdoje didelio 
Pain-Expellerio pasisekimo visuo
menėje, daugelis pavyduolių par- 
davėjij mėgino kopijuoti ir nieko 
nepasiėkč, todėl persitikrinkit, 
kad musų vaisbaženklis — Inka
ras butų ant bonkos, kuomet per
kate Pain-Expellerį. Nepasiten
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi
suomet reikalaukite Pain-Expel
lerio. Apgr.—No. 89A

:ite rain-Lxpel- 
Apgr.—No. 89Ą

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W

Detroit Michigan DetroitKONCERTAS
DARBININKIŠKOS SPAUDOS NAUDAI

DALYVAUJA GARSIEJI MŪSŲ DAININNKAI IR ARTISTAI

F. STANKŪNAS, žymiausias lietuvių basas, ir
K. MENKELIŲNIUTĖ, dramatiškas ąopranas.

RENGIA “LAISVĖS” IR “VILNIES” VAJ1NINKŲ RATELIS)

Nedelioj, Lapkričio (Nov.) 24,1929
BOHEMIAN NATIONAL HALL

Kampas Tillman ir Butternut Streets
KONCERTAS PRASID^ 6 VALANDĄ VAKARE, NE VĖLIAU-

F. Stankūnas, vienatinis lietuvių bassas, kuris pasiskyrė 
sau kelią j amerikonišką sceną.

Drg. Skulevičius yra pagarsėjęs dainininkas ir jau daug
Drg. Skulevičius yra pagarsėjęs dainininkas ir jau daug 

pasitarnavęs darbininkiškam judėjimui. Prie šio koncer
to4 jis rengiasi itin tūpestingai.

Dainuos V. PETRUŠONIENĖ, 
prano balsu teikč klausytojams 
KARPUS, 
laukia.

žymusis baritonas, < irgi

kuri savo švelniu so- 
dąug malonumo. K. 
duos tą, ko visi iš jo

PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI
koncertų niekada nematysite, nes retai teišgali-Puikesnio 

me sutraukti tokias žymias dailės spėkas. Tat pasirūpin
kite vįsi dalyvauti šiame koncerte.

ĮŽANGA 75c ir $1.00

TECHNIKOS MOKYKLA

YORK 
Secpnd

1 NEW
228

AUTO SCHOOL
Ave., cor. 14th St.

York.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai- 
symą, sustatymą. Elektra degi- 

° mas atydus. Mechaniko kursas $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinSjimas 

1 (laisnius garantuojame) .... $25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus akto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. . vakare, nedSldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

881 Massachusetts Ave.
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 378«
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavbt

MENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU
I

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
• ‘Stagg 

5043

Patarnauju visiem be skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus,, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums lOcA o gausi mttsu 
žolių it knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.
—■..................................      ■ I II■■■*1

LIETUVAITE FOTOFRAFISTE
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 

Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedSliomia nuo 9180 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzenoom Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.



MIKAS RASODA

(Tąsa) 
B SKYRIUS XV.

L
Tarsi nepaprastą ateitį pranašaudami, 

gaudė bažnyčiuYarpai. Jų lyg prikurtę, 
neaiškūs, aimanuojanti ir dejuojanti gar
sai aidėjo perldsą N. miestą, šaukdami ti- 
kinčiuosiusj^nievnarius. Tai buvo sekma
dienis. Rytas. Nežiūrint iš padangių krin
tančio skalsaus drėgno sniego kekių ir iš 
to sudarytą gatvėse purvą ir nepatogumą, 
žmonių būriai lingavo šalygatviais linkui 
savo tautos, savo tikybos bažnyčių. Ėjo 
grupėmis, skubėdami ir dangstydamiesi, 
kas kuo turi. Ėjo tokiu jau įpratimu, kaip 
šiokiais rytais kad eina į fabrikus. Skir
tumas tik tame, kad į fabrikus bėga keliom 
valandom anksčiau ir kad ten juos šaukia 
švilpukai—įkyrūs švilpukai—o čia varpai 
savo paslaptingais, keistais graudžiais bal
sais. Be to, eidami į bažnyčią, jie, didžiu
moje, apsipuošia gražesniais rūbais ir, ne
retai, yra skaniau pavalgę.

Lietuvių Šv. Kazimiero parapijos nauja 
bažnyčia, neatsilikdama nuo kitų, taipgi 
skambino. Jos varpų aidai užpildė savo 
apielinkę ir pasiekė net Smarvinę. Nors 
ji dar nesenai išstatyta, tačiaus nedarė ge
resnio įspūdžio už kitus tos rūšies budin- 
kus. Atpenč: daugeliu savybių ji buvo 
prastesnė: mažesnė ir stylius be dailos— 
paprastas, be papuošalų. Iš plytų pastaty
ta, bet .neaugšta ir tik vienu ’bokštu. Ar
chitektūra kai kuriom savybėm panašėjo į 
bizantišką, bet labai atmiešta modernizmu.

Gudelių šeima skubiai ruošėsi bažnyčion 
(Tik Adomas išėjo LSS. kuopos susirinki
mai). šiandien daug kas ėjo, nes dievna- 
myj tikėtasi ko naujo. Jau kelinta diena 
žmonės šnekėjo, kad naujas kunigas atkel
tas vietoj Baračiausko. Pastarasis paša
lintas tuojaus po streiko. Kodėl vyskupas 
rado reikalo daryti permainas—paslaptis. 
Tūli manė, būk todėl, kad Baračiauskas 
jau persenas; čia reikalingas jaunesnis ar 
lankstesnis,—tokis, kaip tas, kurį atkėlė— 
Gabrys. Ar tos kalbos turi pagrindo? Jei
gu Baračiauskas persenas, tai kodėl iš čia 
jį nukėlė į kitą, dar didesnę parapiją? Ki
ti tikrino, kad permainos padarytos visai 
kitais sumetimais, būtent: del Baračiausko 
“perdidelio išsigėrimo.” Bet ir šis tvirti
nimas greit buvo sukritikuotas tuo papras
tu argumentu; jeigu jis čia perdaug išsi- 
gerdavo, tai kas jam uždraus tatai daryti 
naujoj vietoj? Bene ten alaus, vyno, deg
tinės, šampano permaža?

Vyriausia priežastis padarytos permai
nos, veikiausiai, bus ta, katrą paduoda pa
rapijos zakristijonas,—žmogus lengvo bū-

(do, ir drauge rtiėgstąs išsigerti nemažiau 
už pašalintąjį BaraČiauską. Išsitraukęs, 
jis neretai, kaip tie žmonės sakė, palieja 
pieną, išsiplepėdamas daug tolzių dalykų, 
kurių, būdamas blaiviu nedrįstų.

Prąsiplepęjimas buvo neoficiališkas, bet 
daug reiškias. Kai tik sužinojo-apie būsi
mas permainas, zakristijonas įrodinėjo,' jog 
tas padarytą grynai parapijos išgelbėjimo 
sumetimais.

—Laike audėjų streiko ir po jo,—tūlą va
karą kalbėjo’ zakristijonas būreliui gerų 
savo bičiuolių saliūne prie baro—kunigas 
Baračiauskas perdaug atvirai stojo už Mr. 
Marshallą, prieš streikierius. Tai galėjo 
matyti net trijų metų kūdikis. Baračiaus
kas padėjo kampanijai, smerkdamas strei
kierius, privati^kai ir per pamokslą, kane- 
yeikdamas streiko vadus ir duodamas ^kom
panijos viršininkams nurodymus, kaip jie 
turi veikti su lietuviais, kad juos laimėjus 
g streiko laužytojų pusę. Žinoma,—susime
tęs zakristijonas pradėjo teisinti patį kuni
gą,—jis tai darė del dievo meilės, del lietu
vių labo, nes Mr. Marshallas yra lietuvių 
draugas, išstatė jiem bažnyčią ir kitų ma
lonių yra suteikęs.

—Bet tamsūs parapijonys to nepaisė: jie 
sustreikavo ir norėjp, kad kunigas juos pa
turėtų. Jeigu jau ne juos paturėtų, tai kad 
bent nors atsisakytų paremti kompaniją. 
Į tai kunigas Baračiauskas atsakė: “Jūs 
esat mužikiškos kiaulės: aš ant tokių tik 
spjaudąu.” Jis tai sakydamas tur būt bu
vo išsigėręs, bet parapijonys nepaisė ir pa
davė vyskupui skundą. Jei vyskupas būtų 
nepadaręs pakaitų, tai bažnyčia reikėtų už
daryti, nes po streiko, parapijonys mažai 
į ją tesilankydavo.

Tofile šį rytą į bažnyčią ruošėsi kažin 
kokiu nepaprastu atsidėjimų. Iš vakaro 
visa nusiprausė, plaukus susišukavo, su
dėstė juos atsargiai ir sulyg naujausia ma
da. Apsirengė jį ^gražiausiomis drapano
mis: juodu sijonu, švarku ir palitu,^ kurį 
viėną tik teturėjo. Rasi tiksliai, iš ^jaka-
ro nusipirko naujas juodas pirštines/ ne
žiūrint to' (kad turėjo kitas, dar nesuplyšu
sias. Kuobjet Zabelytė pamatė tetų šitaip 
įširuošusiąįinieko nemųstydama, tarė:

—Mama, teta taip gražiai pasipuošė— 
bene ženysis?

Pervedus ;savo akimis, Gudelienė atsakė:
—Vaikeli, juodom drapanom apsirengę 

žmonės nesiženi j a. Teta 1 turbu t į kokias 
šermenis ruošiasi eiti.—Ir nelaukusi kol į 
šitą pastabą gaus atsakymą, Gudelienė už
klausė : z /

—Kur eisi, Tofile?
—Bažnyčion—bene nematot!—lėtai atsa

kė mergina. ' '
(Tąsa bus)

Laisvės” Koncertas Brooklyne Gruodžio 15 WILKES-BARRE, PA.

Montello Massachusetts Montello

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖS

Prasidės PėtDyčioj, Lapkričio (Nov.) 22, 1929
Bus atdari kas vakarą nuo 6:45. Thanksgiving Day 
(Dėkavones Dienoj) ir nedetdieniais nuo 2 vai. po pietų.

Islaimėjimui Turėsime Visokių Gerų Daiktų

Nuo

. ŠOKIAI
, Šokiai įvyks Lapkričio (Nov.) 23 Dieną
Ir Vidunakčio Šokiai—Lapkričio (Nov.) 27
9 iki 3 val> nakties. Grieš Bill£ Ryan Orkestrą.

Lapkričio (Nov.) 30 Irgi įvyks Šokiai
Grieš Babe Stanley Orkestrą

FĖRAI IR^šOKIAI ATSIBUS
LIETIMU TAUTIŠKO NAMO SVETAINE)

Kampas Vine ir No. Main Streets, Montello, Mass.

Širdingai Užkviečia Visus KOMITETAS.

Minint 12-kos Metų Proletari
nes Revoliucijos Sukaktuves

Lapkričio 23 d. bus apvaikš
čiojama Sovietų Rusijos 12-kos 
metų sukaktuvės ir jų nuveik
ti darbai del budavojimo so
cializmo savoje šalyje ir abel- 
nai. visai darbininkų klasei.

Proletarine revoliucija sulo
šė milžinišką rolę bėgyj to 
trumpo laikotarpio, ko jokia 
kita kapitalistine šalis negalė
jo padaryti ir negali.' Turint 
omenyje, kad Sovietų Rusija 
buvo apsupta viso kapitalisti
nio pasaulio geležine blokada. 
Visokie kontr-revoliucionieriai 
puolė ją iš lauko ir vidaus, 
kąd tik sunaikinus darbinihkų 
gšlę, neleidus jiems statybos 
darbą. Tuos visus kraugerius 
atmušė darbo ranka. Ir kuo
met dabar, pėr pastarus kė
lius metus, eina statybds dar
bas, atbudavojimas industrijos 
visu tempu, kapitalistinis pa
saulis darbuojasi, kad tik iš
provokavus ją karan. Vienok 
Sovietų Rusija kantriai atmu 
ša tas visas provokacijas ir 
statybos darbą varo pirmyn. 
Bet nereikia užmiršti to, kad. 
Sovietų Rusijai atsilaikyti be 
pasaulio darbininkų pagelbos 
nebus galima, kuomet viso pa
saulio kapitalistai skubiai ruo
šia naują impetialistinį karą, 
karą prieš S. R. Tad kiekvie
nas lietuvis darbininkas turė
tumėt dalyvauti lap. 23 ede
ną, 7-tą vai. vakare, 61 S. 
Hancock St., Wilkes-Barre, 
Pa., ir pareikšti protestą im
perialistams.

Programa Z
■ kalbėtojai bus anglų ir lie

tuvių kalba. Dainas ir muzi
ką pildys Wilkes-Barre jaune
liai, seserys IZdąniūtės, A. Kas- 
pariūtė, mergaičių kvartetas, 
J: Maščinskutis smuikuos; K. 
Miškinis ir J. Surdokas dai
nuos solo ir duetuę; bus ir Ai
do Choras, vadovaujamas Bo- 
tyriaus. Kaip matote, išsky- 
i’ūs prakalbas, bus gražus kon
certas, tad visi, iš visų koloni
jų, dalyvaukite kuo skaitlin
giausiai. Įžanga veltui.

Rep.

BALTIMORE, MD.
Argentiniečiams

Apie metai laiko atgal A. 
L. D. L. D. 25 kp. pasiuntė 
dvyliką ryšelių (po 24 svarus 
kiekvieną) knygų į Argentiną, 
šeši ryšeliai pasiųsta “Rytojui” 
sekamu antrašu ti Montes De 
Oca 146, Avellaneda, Buenos 
Aires, Argentina, ir šeši ryše
liai draugijos “Vargdienis” 
antrašu — Calle Barcelona 
4352, Puerto La Plata, Berisso, 
Argentina. Prašėme, kad at-1 
sakytų, kuomet gaus'knygas,1 
bet jokio atsakymo negavome. ' 
Vėliaus, rašėme kelis laiškus 
užklausdami ar gavo knygas, 
bet ir tuomet jokio atsakymo 
negavome. Dabar nežinome 
ar tos knygos gautos ir ar ga
lima daugiau siųsti, nes kuo
pa knygų turi. Todėl, argen- 
tiniečiai, kuriems knygos pa
siųstos, praneškite ar jas ga
vote “Laisvės” arba sekamu 
antrašu: J. Balsys, 319 N. Cal
houn St., Baltimore, Md.

Kanadiečiams
Taipgi* apie metai laiko at

gal kokia tai draugija buvo 
atsišaukus prašydama knygų. 
A. L. D. L. D. 2 5-t a kuopa 
buvo nutarusi pasiųsti ir jau 
knygas prirengė, bet antrašą 
pametė- Todėl meldžiame at-

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Petro Danieliaus 

(Dan), kuris seniau gyveno Nellis, 
W. Va. Du metai atgal žadėjo va
žiuoti į Pittsburgh, Pa. Taipgi pa- 
jieškau if Jono Danieliaus, kiiris apie 
10 rąetų atgal g^yeno. Braddock, Pa. 
Meldžiu jiios pigius atsišaukti arba 
kas žinote, malonėkite pranešti. Ą. 
Bloznelienė, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.» e ’ (272-275)

S. S. Pittsburgh, Pa.
DIOFIIS IR GRAŽUS

KONCERTAS
Rengia Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros
Dr-jos 4-tas Apskritis \

SUBATOJE

23 d. Lapkričio, 1929
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAU

GIJOS V. PA. SVETAINĖJ
1721 Jane Street

Tarpe 17th ir 18th Streets
S. S. Pittsburgh© ,

Pradžia 7-tą Vai. Vakare
Įžanga: 50c, 75c. ir $1.00

Vaikams 25 centai

K. MENKELIŲNIUTĖ, dramatiškas 
sopranas, kurios balsas skamba ir 
amerikoniškoje scenoje. Ant laimės, 
turėsime progos girdėti ją ir Pitts- 
burghe.

Apart žymiausių dainininkų 
—Menkeliūniūtės ir Stankūno 
iš Nęw Yoyko—dalyvaus ir ki- 
.ti daininipkai. Kiekvienas 
džiaugsis matęs ir girdėjęs, šį 
gražų, koncertą. Todėl, kvie
čiame kuo skaitlingiausia at
silankyti. žinokite, kad šiedu 
dainininkai negreit vėl atsilan
kys į Pittšburghą.

Rengėjai.

sišaukti sekamu antrašu: J. Baltimore, Md.; -ir mes pasiusi- 
Balsys, 319 N. Calhoun St., me knygų. J. Balsys.KALĖDOS

Yra linksinijiu'sia švente krikščioniškame pasaulyje. Tai yra 
diena meilės ir “gero velijimo visiem žmonėm ant žemes,” ha- 

5 da vįsi, kurie išgali, duoda dovanas draugams ir giminėms. 
? Ar jūs galite įsivaizduoti geresnę ir malonesnę dovaną saviš- 
5 kiams senojoj šalyj, kaip kad praleist kalėdų šventę jų mintyse? 
5 Šokite į Mūsų Asmeniškai Vadovaujamą Kalėdų Ekskursiją

LAIVAI APLEIDŽIA NEW YORKĄ:

GARLAIVIS BERLIN ........... 7 GRUODŽIO
GARLAIVIS ŠTUTTGĄRT .. 11 GRUODŽIO

; j i i : . I ' ; .*
Jei jūs negalite važiuoti,driekite jiem atlankyti jus, pasiųs
dami jieins j abi pusi l|aivakortę arba pasiųskite jiems 
r Lloyd money orderį1 Kalėdoms
DEL PLĄTESNIŲ INFORMACIJŲ PASIKALBĖKITE SU 

LOKALIAIS AGENTAIS ARBA SU

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY, NEW YORK

NAUJAUSIOS MADOS

Pm 'T’ff n-----------IR 115 tvrkiska
f lushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.

4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas y-, «t Ai K A ir miegojimas .per visą naktį ant Jį Cetltūl 
trecn; lubų, onngam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies jnaudynes su moderniškais pa gerini mate. _čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis j 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPĖRIMUl VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais. nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS si! geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090

Antrai!., Lapkričio

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant amui- 
kos. Norintieji kad jūęų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane. ,o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Streėt 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: . . .
121« So. 10tb St.. Camden. N. J

CASTON ROPSEVICH

Bell Phone, Poplar 750

A, F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja Ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo Ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
Euti lotus ant visokių kapinių.

ogeriausiose vietose ir už žem* 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.
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IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo

MACY’S BROS? Krautuvės

PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už 
LABAI NUŽEMINTĄ 
KAINĄ, Už “CASH” MO

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau. Visas bildingas pil
nas prikrautas visokių jums 

reikalingų rakandų.

GVVEJSfifiSaJO KAMBARIO RAKANBAI - PIGIAI
Įrijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 4^ n 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- / J 
muštas Jacquard Velour’u *
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- d* d 4 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- h | O 
hair’u M '
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš
tas sukombiniiotu Mohair’u ir Frieze

I J Pusryčių Setas
1 nr V Visomis Spalvomis

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielmkėje

Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžiamais galais stalu

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se- 

I tai su porcelaniniu viršum 
Brooklyn, N. Y.ir Windsor styliaus krės

lais—labki speęialė kaina
$26.50

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Macys Bros. Furniture Co.
19§-200 (Grand Street

Tel. Greenpoint 2372 * -
Tarp Driggs ir Bedford Avenues



S. L A. 50 Kuopoj
JUOZAS KAVALIAUSKASPraėjo Diena Senos Pancekos!BINGHAMTON, N. Y

SENOVĖS
TAPO

[VAULTS

reikia pa

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEK*
TURIME GAUT11,000
NAUJU SKAITYTOJU

Vardas

Miąstaa State

Tik D
už $5.00 Metams

© 19?9. , 
The American 
Tobacco Co..

Mfrs.
wi'ifvui

LUCKY
— prašalina kenksmingus aitrius 
budo cigaretų išdarbio suerzina

skaitytojų dar negavote nei 
žinokite, kad dar mes lau-

. ar pM ke- 
lėtą skaitytoju prašome gauti daf nors, po vįęjiąj ir sir-

Mass
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš 
sitraukia 
parduoda T ,
giria ir pažangūs, supra tl y vi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Plaukų slinkiPią, pleiskanas ii 
r '' '
mingai gydome naujais savo mok 
sliškais būdais. Mūsų plaukų to 
nikas ir mostys sugražins sveika, 

ii 
Atsikreipkite be

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

UŽSUK—Lucky Strike šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Ątlantid iki Pacific 
J tinklą N. B. C. Stoties. • < .A''*' d »

kitus galvos nesveikumus pasek 
mingai gydome naujais savo mok 
sliškais būdais. Mūsų^plaukų .to

1 - ™
ta jūsų galvos odai ir augins bull 
niųs plaukus. Atsikreipkite be 
rašykite šiuo antrašu:

įsigykite Rašomąją 
Mašinėlę!

nesūmanuma, nes tada

žJĄĮKRjIiii;

j Telefonas—-Riverside 2Ž29, 
Užsakymai įąiškaįs greit. išpildo 

ma: persiuntimas aprffbkama.

VAJUS BAIGSIS SU PIRMA DIENA GRUODŽIO 
Tik Dvi Savaites Laiko Beturime!

utą spraginimas padarė—
jęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga- 
— Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 

nuodus iš

mato rašomąją mašinėlę. Jau 
laikas kiekvienam korespon
dentui ir ;šiaip mokančiam ra
šyt turėt ją. Kainos ir infor
macijų klailškit,: . *

šOLOMSKASį . '
46 Ten Eyck .

) Brooklyn, N. Y.

Mile SŪZĄNNĖ DaNNBLL 
308 Wdšt 94th Street 

city

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiaUsias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI: M™" 9669Bell, Oregon 6136

laimės Chicagos policija jųjų 
kalinį sulaikė ir grąžino jiems 
atgal. Tuomet Palatine’o pi
liečiai pradžiugę ir apvaikš
čioję “neišbėgamo” kalėjimo 
įsteigimą kuo linksmiausiai.

A. G.

Palatine, III., miestelis nese
nai pasistatė “neišbėgamą” 
kalėjimą ir jau rengėsi, prie 
apvaikščiojimo. Turėjo jame 
jau ir vieną kalinį. Tik prieš 
pat apvaikščiojimą tas kalinys 
ėmė Šauvaliai ir pabėgo iš to 
“neišbėgamo” kalėjimo.

Del to įvykio miestelio pi
liečiai gana nusiminę; ne del 
to,' kad kalinys pabėgo, bet 
del' to, kad kalinio neturint 
iibgalėjo nei Italėjijno įsteigi, 
irto apvaikščioti. Bet ant jų’

šiame sūsirinkime* bus .kas 
naujo, nes į jį atėjo tie žmo
nės, kurie paprastų kuopos su
sirinkimų nelanko, 6 ateina tik 
sykį ar du į mętus^ Tks jųjų 
sumanymas—tai šiame susirin
kime nominuoti; kuopos valdy
bą ateinantiems metams, kuri

AMERICAN-LITHUANIAN WTOT' 
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474 WgW iWjg @
MOKYKLA SU REPUTACIJA VST

’ 736 Lexlhgton Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
_ ,, , įėjimas iš 736 Lexington Ave.
įsteigta 25 matai. Būk neprigulrhirigas. Išmok karų amatą ir pra
dek kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išditbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užg&nedfaiftias/* Leidimas ' ir Darbas Užtikrintas

(Pabaiga nuo pusi. 3) 
steliš nebepajėgė išsimokėti 
skolas.

John Naujokas
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood At., 

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanj' pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia* 
me ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

kvėpi!” I ,

t M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
j savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 

parsitraukia.
žinomas veikėjai draugas S. REIKAU-
SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur paseknftngai 
Jis'sako, kad JOHN’S CIGARS visi

Bagyje tų dviejų savaičių reikia gauti 220 skaitytojų 
Draugai, darbuokimės kiekvieną vakarą. , Eikime 
stubas ir raginkime darbininkus užsiprenuirteruott

Savaitės “Laiko” Gauti “Laisvę”
Toliau $6.00 Metams.

i ' • . i-’Ta nuolaida yra tik naujiems skaitytojams.
Gavę prenumeratų, tuojaus siųskite:

“LAISVE”
46 Ten Eyck Street Brooklyn, JN* Y

Šiame mieste SLA. 50 kuopa 
yra viena didžiausių organi
zacijų. Ji turi virš pustrečio 
šimto narių. Nariai yra įvai
rių pažvalgų, įsitikinimų žmo
nės. Čia yra ir rimtų ramių 
katalikų, ir katąlikų-klerikalų, 
dr sandariečių, ir žmonių kar
tais besidangstančių socialistų 
vardu, o tarnaujančių, pagal 
reikalą, demokratams ir repu- 
blikonams; ir progresyvės srio- 
vės žmonių, remiai$fių visokį 
pažangos darbą, ir l?Omunistų, 
keliančių, balsą prieš bile ku
rių veidmainingus žygius.

Progresyviškoji Užmonių da
lis sykiu su komunistais, per
mato, kad e Susivienijimo Cent
ras varo pragaištingą politiką, i 
kenkiančią paties Susivieniji
mo bujojimui; permato, jog 
Centras padaro daug bereika
lingų ir neaiškių išlaidų, eik
voja narių sudėtą turtą, o na
riams, kurie reikalauja aiškes
nių atskaitų, neduoda balso, 
spenduoja juos, skaldo kuopas 
ir t. t. Einant Pild. Tarybos, 
nominacijai ir rinkimams, pro- 
gresyvė sriovė drąsiai sako, 
jog reikia senuosius Pild. Ta
rybos narius pamainyti nau
jais. Progresyyė sriovė ragi
na 'visus Susivienijimo narius 
^nominuoti naujus kandidatus, 
kuriais yra: į prez. M. Bacevi
čius, 139 kp. narys, Chicago, 
Ill., į vice-prez

bus renkama, balsuojama 
spausdintais balotais, gruodžio 
mėn. susirinkime. Tąjį įneši
mą davė klerikalas Džimas, 
įnešimą užgyrė socialiste iči- 
žauskienė, o už įnešimą dau
giausia agitavo iki šiol rodęsis 
bešališkas pirmininkas Char- 
na. Jis agituodamas siūlė pri
imti tą įnešimą dėlto, kad taip 
yra 
niškose draugijose 
kuose rinkimuose—nominuoja
ma pirma, o- balsuojama' už 
mėnesio arba ir už kelių mė
nesių.

Prieš įnešimą, kaipo iki šiol 
nepraktikuotą žingsnį, kalbė
jo keliatas narių. Jie nurodė, 
kad kuopos nariai nebuvo iš- 
anksto informuoti, jog šiame 
susirinkime bus kuopos valdy
bos nominavimas ir todėl ne- 
gražu-neteiseta atimti nuo jų 
nominavimo -teisę.

, —O ar teisėta buvo tada, 
kada ęjo. baJsaviųias už sugrą- 
žimfti'ą Ae^riiihtieMš i f kdopą 
nariams dolerių ? — pastątė 
klausimą Balčikoųis.

Balčikonis, matyt,, piane pa
statęs didelį “faktą?’ O tik
renybėje jis tik; demonstravo 
savo 
reikalas buvo tuoj autinis—•ne
atidėtinas, o dabartinis jojo 
klikos sumanymas—tai naujas 
pasiūlymas, kurio atidėjimas 
niekam žalos nepadarytų, o tik 
leistų visiems nariams pasinau
doti savo ’teisėmis—nominuoti 
ir rinkti kuopos valdybą. • 

—Ar ir tokius žmones bus 
galima nominuoti, kurie šiame 
Nusirinkime nesiranda? —»■ či- 
žaipl|ienė užklausė pirminin
ko.

--—Taip, bile tik j>ra užtikri
nimas, kad tokis žmogus apsi
ima į nominuojamą vietą,— 
bė dvejojimo, diktatoriškai at
sakė Chątna. . . /

(’Pabaiga • rytdj)

Tas senoviškas prietaras, kuris su fanatišku šykštumu godžiai auksą glemždavosi (kad ir patičekon), jau pranyko. Po AMERIKOS 
INTELIGENTINGUMO globojančiu sparnų bujoja tūkstančiai bankinių įstaigų, kurioms asmuo saugiai patiki savo, turtą.

IUCKY
\ ?r$ TOASTED" >3

Čėdykit sveikatą ir laiką: 
įsigykit

Petronis, 
139 kp. narys, Chicago, Ill., į 
sekr. E. N. Jeskevičiūtė, 83 
kp.. nare, Brooklyn, N. Y., į 
ižd. B. Salaveičikas, 53 -kp. 
Chicago, Ill.; į iždo glob. L. J. 
Joneikis, 68 kp. narys, Wilkes- 
Barre, Pa., ir D. G. Jusius, 57 
kp. narys, Worcester, Mass., į 
daktarą-kvotėją Dr. M. Pale- 
vičius, 21 kp. narys, Detroit, 
Michi

• Taip pat progrešyvė sriovė 
ragina daryti ir kuopoje: įsi
vyravusius kuopos valdybos 
narius, kurie nebenori skaity
tis su narių valia,
mjUinyti, reikia rinkti j kuopos 
valdybą kitus žmaifes. r

♦ i. ’ • > ’ 1k- Bendras Frontas
Jau per kelis metus prieš 

progresyvę sriovę būna suda
romas S. L. A. 50 kuopoje 
-bendras frontas, į kurį sueina: 
katalikai, sandariečiai ir socia
listai. Tokį bendrą frontą jie 
.sudarė ir šiemet. Savo slapto 
susirinkimo sumanymą atnešė 
kuopos susirinkiman 5 d. lap
kričio. Kiekvienas narys, daž
nai lankantis kuopos susirinki
mus, pamatė ir suprato, kad

žemiau baslrifs^g, siunčiu VIENtA DOLERI, už kurj malonėkit man prisiųsti 
<’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas Įvaro, bet 
ir į grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių Amerikų pagarsėjusius

rT . , „ _ _ _ , (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UkUrban s Cold Powders už baks« apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

__ _ . yra tai kanuolė prieš kitų amžiną žmogaus priešą—-vidutį 1’00 Lax Tabs užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATlfiKŲ IR KITOKIŲ, VAISTŲ 
Tegalime gauti pas—

Ačiuodaml Draugams, gavusiems pd vieną 
lėtą skaitytojų prašome i 
daryti tūkstantį- Kurie i 
vieno naujo skaitytojauą 
kiame iš jūsų.
Visais, praėjusiais vajų metais gaudavome tarp 
1,200 ir 1,500 naujų skaitytojų. Būtų sarmata, jei 
šietoąį negautume nei tūkstančio. ■

DR. ZINS no east 16th st. n. t.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M.- iki 4 P. M.

MES PATAIKOM 
f ; • 'j J

Taijv^ako A.: Taciįauskas, savininkas Restauracijos ir salūs, 961 
Grand .St.j Brooklyn, N. Y,, “Gerai pStaikot padaryt cigarus, kad j 
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiiiuą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kyfcpį!” , ,

It’S toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo^—Nei Jokio Kosulio.

Hoopetom. III., miestelis jau 
“sausas” ifuo 1877 metų, ta- 
čiaus jiems su finansais visai 
gerai, vfelesniu laiku to mies
telio valdminkai paskelbė, jog 
miestelis turi $29,000 pervir- 
šiaus, kuriuos skolina savo 
miestelio piliečiams ant šešto 
nuošimčio. i /

. O kas ypatingo, tai kąd to 
miestelio valdininkai pagauna ! Parašykit plunksna, 
alg<ų. Na, • galima sak^tb kad Remington Portable mažo, 
gauna, bet iš jų gyvęhtip tai 
jau negalima. Burmistras 
(majoras) gauna 50 centų me
tams, o kiti valdininkėliai—25 
centus.

Nors ir už tokias mažas aL 
gas valdininkams reikia tar
nauti, tačiaus yra žinoma, jog 
kai kurie jų yra išleidę gana 
dideles sumas pinigų, kad tik 
būtų išrinkti valdininkais.

šiomis dienomis to miestelio 
Valdininkai “paleido visą mies- 

daroma tūlose ameriko- telio tųrtą^-namus, kelių įran- 
valdiš- kius, vežimus—ant licitacijos.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiat© nuo: 
_ Kraujo, Odos ir Nerviį Ligų, .visokių Chroniškų

1 Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal-
vosvaigię, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 

z j Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
iLiaukų, Plaučių,: Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 

' Gerklės Ligų, Ręupiatiztno, Sciatikos ir Strėnų 
v//' k l Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusirni- 
%% J nę, aš jums galnr pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų

(į ’r Moterų buvo 'pksekmirtgai pagydoma naujau- 
'siais, • užgiriais moksliniais būdais: Greitos ir 

' pastovios pasekmes. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydds Visu Gydyųio Laiku. Kainos prieinamos.

r PATARIMAI JR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ
X-Sp!nduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

retų
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius

A tabakų. i

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel
ios, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

till jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”
' “S P R A GINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš,LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
ci g ayetose darytose Senoviniu budu.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS
STRIKE’S extra slaptas procesas 
nuodus iš LUCKIES kurie seno 
gerklę tr teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

^0 Y* Siųsdami pinJg^s^^X/
fiu snvo adresu, užrašykite: 

i-RANK A. URBAN’S PHARMACY 
, ii' . 151 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.
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VIETOS ŽINIOS
Dr. Kaškiaučius Kalbės 
Šį Ketvirtadienį “Laisvės” 
Svetainėje, Brooklyne
Apię Pirmąją Pagelbą Ligoje 
ir Bile Kokioje Nelaimėje

Draugai skaitytojai, įsitėmy- 
kijte ir savo artimiems bei su
einamiems žmonėms pasakyki
te, jog Daktaras J. J. Kaškiau
čius šį ketvirtadienį, lapkričio 
‘(November) 21 d., suteiks įdo
miausią prakalbą apie “Pir
mąją Pagelbą Ligoje ar Nelai
mėje.” K Kalbės “Laisvės” sve- 
fainėje, pradedant 7:30 vai.

akare.
t Visi yra prašomi nepavėluo
ti d susirinkti laiku, kaip kad 
BUąirinko < į pirmiau buvusią 
Dr. Kaškiaučiaus prakalbą.
‘ Dr. Kaškiaučius dabar kal
bės apie opiausius, bile 
dieną galinčius pasitaikyti da
lukus. Iš to, žinoma, kils 
klausimų dar daugiau, nekaip 
pereitą.sykį, kur vien tik klau
simai irK atsakymai užėmė virš 
dviejų valandų laiko. Juo ank
sčiau susirinksite, tuo daugiau 
galima bus duot klausimų ir 
gaut praktiškų atsakymų.

Svarbą ir įvairumą Dr. Kaš
kiaučiaus prakalbos suprasite 
iš sekamo laiško, kuriuom at
sako Dr. Kaškiaučius, užklaus
tas drg. Jankūno, Literatūros 
Draugijos pirmos kuopos pir
mininkę. Taigi ve tas laiškas: 
“1929 m. lapkričio mėn. 15 d. 
“D-gui J. Jankūnui.

“Gerbiamas Drauge!
“Klausiate, kokia tema kal

bėsiu ketvirtadienio vakare, 
lapkričio 21 d., kaip 7:30, 
“Laisvės” . svetainėje.

gelbos nebuvo arba jei ji bu
vo netikusi, tai ir gydytojas 
pribuvęs nėbeką tegalės nu- 

i veikti.I
“Panagrinėsime šitokius klau

simus ir paskui bendrai pasi
tarsime. Tęma plati, gyva, ne
nuobodi, įdomi. Pažangioji 
Brooklyno publika tegul ir vėl 
skaitlingai ir laiku susirenka, 
o aš jau pasistengsim ją pa
tenkinu

“Tai iki smagaus pasimaty- 
su visa drauginga Draugi-mo 

ja!
“Jūsų,

“Dr. J. J. Kaškiaučius.” i

Perstatymas “Blinda”
Praeitos nedėlios vakare, 

Labor Lyceum svetainėj, įvyko 
Lyros Choro teatras ir šokiai. 
Buvo sulošta keturių veiksmų 
drama “Blinda.”

Apie lošimą galima sakyt, 
kad pavyko pusėtinai gerai. 
Lošėjai šį kartą mokėjo savo 
roles gerai visi; nei vienas ne
kreipė ausies į tą pusę, kur 
sufleris sėdi. Ir kuomet tik 
lošėjai savo roles moka gerai, 
tai bile 'lošimas išeitų tikrai 
gerai, nes mokant roles ir nu- 
davimai geriau išeina. Bet lo
šiant “Blindą,” kaip ir daug 
kitų mūsų Veikalų, nekuriu lo
šėjų kalbos sunku buvo išgir
sti.
eilėj jau reikia visus nervus 
sukoncentruot, kad išgirst 
kiekvieną kalbančio lošėjo sa
kinį. Gi sėdintieji toliau del 
šios priežasties net veikalo pil
nos prasmės negali suprast. 
Bet čia nėra lošėjų kaltė. Lie
tuvių teatruose publika niekad

Sėdint penktoj ar šeštoj

, .... Tefna neužsiiaiko ramiai, tykiai. A-
šiuo kartu bus. įvairi ir turi- merikoniškuose teatruose kar-
ninga: J “Pirmoji pagelba ligo
je ąr nelaimėje.”, Vadinas, kas

Jciam nelaimingam nųotikiui iš
tikus, pirma negu galėtu pri
būti mędicinoą pageliai !■ Susi
žeidė žmogus,, kaulą perlauže, 
krapjas staigiai prasimušė, ap
alpo, arba.kaš. apsivąlgė, vidu
riai jam braška; apsidegino 
kas žolėmis, įsivarė rakštį bei 
pąšiną; gyvatė įkando,' šuva 
pasiutęs apriejo; dujomis kas 
apsinuodijo; perkūnas pritren
kė, pasismaugė, pasikorė, pri
gėrė; apsirgo kas kokia ap
krečiama liga; ausį ar dantį 
suėmė gelti; riešuką niksterė- 
jo, apsišutino. . . Tokiuose ir 
panašiuose atsitikimuose pir
mutinė pagelba gali visa 
ką nulemti. Jei pirmoji 
pagelba sumaniai ir taikiai 
paduota, tai dažnai ir be gy
dytom galima ansieiti. Jei na-

TŪKSTANČIAI SKARDŽIAI 
SVEIKINA BROOKLYNO 
DIDŽIAUSIĄ PERSTATYMĄ!

Visi eina į Brooklyn Paramount’o 
Pirmų Metų Sukaktuvių Jubilejų! 
Smagiausi vaidinimai, kurie tik 
kada buvo Brooklyno VIENATI
NIAME PIRMŲJŲ PASIRODY
MŲ teatre! Suruoštas

Jack Partington’o!
12 DIDELIŲ NETIKĖTINŲ DA
LYKŲ, taipgi BOB WEST, Brook-. 
lyno vargonų masteris, Su Elsie 
Thortpson prie naujų DUBELTA- 
VŲ, Vargonų! (
RUBINOFF, patsai, nepamėgdžio
jamoj programoj tonų ir melodijų!

Mylėt jas ir pamest jas!
< • CLARA BOW 

\ kaip
**fHE SATURDAY NIGHT KID” 
Pątatnounfo Visa-Kalbis Judis, 

f diriguojamas
A. Edward Sutherland’o.

BROOKLYN PARAMOUNT 
-‘DeKalb ties Flatbush A ves.

Brooklyne

22:., HE1HS 22-1.
BALIUS

fcengia Dr. Martino Liuterio Draugija

Brooklyn Labor Lyceum
949 Willoughby Av., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2 Vąlandą Dieną
Gerbiamieji: Kviečiame kuo skait- 

ingiausia dtsilankyti | šį parengimą 
ir pasimatyti su mylimais draugais 
ir pažįstamais, čia turėsite progos 
išbandyti savo laimę su ^aildafnėmis, 
kurias galėsite saujomis kabinti ir 
atspėja gan.d te jas ui dyką.

PROF. RICH'S ORKESTRĄ 
grieš smagius kavalkus šfeklarii, tat 
visi smagiai pasišoksite. Tddel būki- 

' te patys šiame baliuje ir atsiveskite 
kitus. • ■ RENGĖJAI

tiktų, bet lietuviškam—perty- 
ki. Jatulienė (Zablackienė), 
nors ir silpnoką balsą turi, bet 
jį .žodžius aiškiai ištaria, tai 
visgi nereikėjo ausį atkišus į 
“steičių” klausyt. Kitų akto
rių, kurie turėjo trumpas ro
les, aš neminėsiu. Turint ma
žai veikimo ir kalbos veikale, 
nėra reikalo bei galimybės nei 
“peikt,” nei “girt.” Abelnai 
imant, lošimas išėjo vidutiniš
kai. O kad publika užsilai-

kytų tikrai tykiai, išeitų -visai 
gerai. 1

J Po
Kaulinienė 
kietą.

Publikos 
tainė. Po 
daugelis šokikų. Chorui 
nemažai pelno.

Gal kai kam nepatiks 
mano lošėjų aprašymas, 
kad map taip Viskas išrodė, 
taip ir išsireiškiau. P. š.

lošimui, Sirgedaitė ir 
gavo po gelių bu-

buvo apypilne svė- 
lošimui dar priėjo 

liks

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai su 

visais įtaisymais. Randa pigi. Va
žiuojant City Line, reikia išlipti ant 
Grant Ave. stoties. J. B. 435 Lincoln 
Ave., East New York, Brooklyn, Nj 
Y. (273-275);

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokiy Rūšių Šviežos Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

šis 
bet

PASIRANDAVOJA 5 kambariai, yrd 
šiltas vanduo iš skiepo, elektra ir 

visi naujausi įtaisymai. Randa la
bai žema. Kreipkitės po No. 391 
S. 5th St., Brooklyn, N. Y.

(274-276)

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

TUTKJMJWS-BZKA
APARTMENTAI PASIRANDAVOJA

3 ir 4 kambarių, šviesūs kamba
riai, su šiltu vandeniu ir elektra. 
Pigios randos. 120 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., netoli Grand St.. At
sišaukite "pas janitorių. Apt. 3.

272-6 417 Lorimer Street

7 Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

SAVININKĖ

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

OFICIERIAUS-AKTORIAUS 
PASIŽYMĖJIMAI 
PLYMOUTH TEATRE, 
NEW YORKE

Padarius su Vokietija karo 
paliaubas, Siegfried Rumannas 
atvyko, Amerikon. Bet sunku 
jam buvo gaut vietą teatruose, 
nes amerikonų patriotiškas

“The Channel Road” ko- ūpas ir kerštas prieš vokiečius 
mediją, vaidinama Plymouth vis dar buvo labai pakilęs. 
Teatre, New Yorke, 45th St., Taip Rumannas buvo visiškai 
į vakarus nuo Broadway, yra ' 
viena iš labiausiai patraukian
čių dabar scenos dalykų šia
me didmiestyje. Ypač “užka
riauja” įubliką vokietys akto
rius Siegfried Rumann, buvęs 
pasaulinio karo oficierius. Ka
da užsibaigia vaidinimas, jtai 
žmonės dar kokias dešiifit mi
nučių triukšmauja, delnais 
plodami, sveikindami Ruman- 
ną, pakartotinai reikalaudami, 
kad jis dar pasirodytų ant pa
grindų.

Jis dar pirm karo buvę pa- 
skilbęs* kaipo vienas iš gabiau
sių Vokietijos aktorių. Paskui 
buvo paimtas kaizerio armi- 
jon, kur pusketvirtų metų iš
tarnavo, kaipo sunkiosios ar
tilerijos oficierius. Jis gavo 
durtuvo žaizdų, kulkosvaidžių 
kulkų ir armotų šovinių ske
veldrų, kurių viena buvo per
skėlus ir galvos kaulą. 'Ta- 
čiaus visos tos žaizdos nepa
kirto jo gaivumo, kaipo akto-

nusibankrutavęs, likęs be cen
to. u .'Ėmė darbą, kokį tik gavo, 
ir pristojo dirbt už paprastą 
darbininką-tarnautoją į Ger
man Restaurantą, E. 68th Sj;., 
New‘ Yorke.

> Su laiku, jis gavo aktoriaus 
vietą vienoje vokiškai-ameriki- 
nėje teatro kompanijoje. Pir
mas jo vaidinimas anglų kalba 
buvo “War Song” (Karo Dai
na). Taip pamažu jis prasi
mušė sau vietą ir į dabartinį 
augštą laipsnį teatriniame a- 
merikonų pasaulyje.

Oficierius-aktorius Siegfried 
Rumann dabar yra karo prie
šininkas; sako, kas perėjo per 
pasaulinio karo pragarą, tas 
negali būti kitaip, kaip tik 
žmonių skerdynių priešas. 
Rumann labai užgiria Enricho 
Marios Remarque’o garsiąją 
iš l^iro laikų parašytą knygą 
“Nieko Naujo Vakariniame 
Fronte.” Toj knygoj aikštėn 
išeina visas imperialistinio ka
ro’, bjaurumas, purvas ir gyvu-

PARDAVIMAI ;
PARSIDUODA saldainių, rūkymui ir; 

rašymui reikmenų krautuve. Nčriu 
greit parduoti; ‘kaina labai1 žema;’ 
gera biznio vieta. 16 Hoive St., 
Brooklyn, N. Y. 275-7---------- :     .i ... M.—_i-----------  
PASIRANDAVOJA 3 kambariai, visi 

šviesūs,* yra elektra, gesas, šiltas 
vanduo. Randa pigi. Taipgi pasi- 
randavoja 2 fornišiuoti karhbariai. 
J. M. Beganskas, 61 Elm Point Ave., 
Great Neck, N. Y. (272-277)

REIKALAVIMAI

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS j l_t ! ‘

^-Spinduliu Diagnoza,
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir aubatomis iki 6 vai.

, Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.
TIKRAI BARGANAS

Parsiduoda groserne, deltkatesen, 
cigarų ir kendžių krautuvė labai pi
giai. Savininkas turi du bizniu, fat 
priverstas vieną parduoti. Kurie 
esate nepatyrę tame biznyje, tai aš 
sutinku pamokinti.- Nepraleiskite šios 
geros progos. Kreipkitės po No. 
906 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. 
Y. (271-276)

SUSIRINKIMAI
LYRIEČIŲ DOMEI

Visi lyriečiai būtinai dalyvaukite 
choro susirinkime, kuris įvyks ant
radienį, 19 d. lapkričio, National 
Hali, 91 Clinton Ave., Maspethe. Pra
džia 8 vai. vakare. A. Z.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALI0R1US
D ARDĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir^GerklOs. 

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

127 East 84th Street 
(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 

NEW YORK CITY
VALANDOS: 10-12 A. M.; 6-8 P. M. 

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

tais būna iki 5,000 publikos, 
o ten vis tiek gali išgirst visai 
patykiai kalbant lošėjus. ’Pub
lika užsilaiko taip tykiai, kad, 
rodos, svetainėj visai nėra žmo
nių. Pas 'mus* gi publika 'ne 
tik kuždasi; bet net if pusbal
siai kalbasi tarp savęs, o per 
daugelį tokių nekantruolių, 
svetainėj susidaro kokis tai 
šiugždėsys bei ūžimas. Ir ot, 
tbkiam padėjime lošėjas, turė
damas omenyj, jog jis kalba 
ne tik kad kitas lošėjas išgirs
tų, bet ir publika, jis turi visad 
smarkiai rėkt,' žodžiu sakant, 
vartot nevisai naturalę kalbą. 
Kalbant natūraliai, .ne visa 
publika girdės jo kalbą.

Lošiant “Blindą,” pirmoj vie
toj savo aiškia ir garsia kal
ba stovi Titnaginskis (Paukš
tys) ; jam kalbant nereikėjo 
“tempt” visus nervus, kad su
pratus jo kalbą. Antroj vietoj 
atsižymėjo aiškia kalba ir nu- 
davimu, tai Uršulė (Sirgedai
tė) ; ii gera aktorka. Bajalie- 
nė (Kaulinienė) irgi aiškiai 
kalbėjo ir gerai nudavė, či
gonas, tai tikras čigono vai
kas; rodos, kad jis su čigonais 
užaugęs. Jo judėjimas tikrai 
čigoniškas. Tik jo balsas nė
ra skardus. Rolę jis (J. Ru-1 
daitis) gerai mokėjo. Pats 
Blindą (A. Krasnauskas) lo
šimą (nųdaviniĄ) atliko gerai, 
tik jo kalba kas tai neaiški, 
no y s ir garsiau kalba. Jis pra
deda kalba aiškiai'ir1 garsiai, 
bet nubaigia pusiau pakuždo
mis, tai yraj pradžią žodžio 
garsiai ištaria, o pabaigą ty
kiai. ši yda lietuviškoj pub
likoj (netykioj) /duoda žmo
nėm “pamato/’ išsireikšt—“ne
kaip lošė, nes ne viską galima 
buvo nugirst.” Savo rolę Blin
da mokėjo gerai; jis nekreipė 
ausies į suflerio pusę. Mauša 
(J. Jurkevičius) žydą nudavė 
labai gerai. Tik “bėda” su 
iuo nelaimingu negarsumu. Jis 
kartais įkalbą suskubindavo, 
tai sunku buvo nugirst kiek
vieną žodį. Garsią ir aiškįą 
kalbą turi S. Paražinskas 
(grafo Viršinskio rolėj). Nors 
jo rolėj mažai buvo kalbos, 
bet kiekvieną jo žodį aiškiai 
buvo galima girdėt. Vaizde
lyje, Viršinskio namuose, buvo 
dvi “ponios’*: Vh$iriskiehė ir 
Titnagiiiskiėnė; j oš kalbėjo la-^ 
bai patykiai. žinoma, ameri
koniškam . teatre jųjų kalba

fe|

Siegfried Rumann, žymusis aktorius, .
dabar * vaidinamo “Channel Road/’ Plymouth Teatre 

W. 45th St., New Yorke.
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KLASČIAU^ CLINTON PARKE

Betts & Maspeth Avės. & Rust St., MaSpeth, N. Y.
Dalyvauja žymiausi šios apielinkės kumštininkai

Nufotografuoja ir 
nųmaljąvoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajnvus 
ir sudaro su 
amerikoniškais. 

Į ■ >
TEL.:

Triangle 1450
Kreipkitės 

šiuo adresus

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?,
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų • 
šis vaistas neužtraukia 

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint naturalį vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kainą 60c, o per 
paštą 65c,

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

'. i it
416 Metropolitan Avenue

(Arti Afarcy Avenue)
i > BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
zA. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.

Jie laiko daugeliui žinomą

republic lunch
t 475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau sena! matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

UŽEIGA

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

Tik iš Lietuvos
Kaip dauguma, taip įr aš nepamiršau grįždamas iš 

Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražių 
athetiškų deimantinių žiedelių. Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas! Jų raudonai, 
tai vėl mėlynai žalsvas spindėjimas tiesiog akį veria! 
Ir tas viskas parsiduoda tik už du doleriu ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dviejų draugų antrašus.

Pinigus siųskite registruotam laiške bei money orderį. 
Taipgi pažymėkite, kokio žiedo norite—vyriško ar mote
riško, ir jo mierą. ,

Tokios progos pasaulis dar negirdėjo, kad už dviejų 
draugų prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą tik už'$2.00. Taigi naudokitės proga, nes greit 

jgąlim pritrūkti.
J. J. STROSSELL, Distributor

425 Chaurfcey Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVAHDJL
( Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 3:30 vai. vakare. Įžanga tiktai $1.00 ypatai

231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
264 Front St, C. Brooklyn, N. Y. 
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Už taip žemą kainą niekur nematysite tokių įdomių 
kumštynių, kokios bus čia, todėl dalyvaukite visi.
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