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KRISLAI
Glazanovas Amerikoje.
Menas Sov. Sąjungoj

Klėsti.
Waterburibčiai.
2,300,000!
Garsusis Steschenko!

Rašo R. Mizara

Šiuo tarpu Amerikoje kon
certuoja žymusis rusų kompo
zitorius ir konduktorius Alek
sandras Glazanovas. Jis yra 
direktorium Leningrado Muzi
kos Konservatorijos. Tas pa
reigas eina jau nuo 1906 metų. 
Kad jis yra rimtas ir sumanus 
muzikas, tai liudija ir tas fak
tas, jog Glazanovąs nebėgo ir 
nebandė’bėgti iš Sovietų Sąjun
gos laike revoliucijos ir badme
čio, kaip padarė šaliapinas ir 
visa eilė kitų tos rūšies artistų.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Darbininkai Visų Salių;

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Islaimėsit 

Pasaulį!
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Kaizeris Teiravosi Burtininko Reikalauta kad Anglija Nužudę Nesveiką Dukterį 
’ i ir Pats NusižudėApie Savo Likimą Pertrauktų Santikius

BERLYNAS.— Berlyno 
laikraštis “Acht Uhr Ab- 
endblatt” rašo, kad pasta-

su Sovietais

NAUJA LIETUVOS KLERIKALU ŠMU- 
GELYSTE; APGAUDINĖJA ŪKININKUS

Planuoja Steigti Gillette • 
Britvų Dirbtuvę Sov. Sąjungoj

MASKVA.— William J. 
McCarthy, Clarence S. Grey 
ir Ivan Gaskin atvyko čia 
pirmadienį , kaipo atstovai 
Gillette Saugių Britvų Kom
panijos (Bostone) patirti 
galimybes del įsteigimo 
britvų dirbtuvės Sovietų 
Sąjungoj. •

TWO HARBORS, Minn.- 
John A. .‘Barton, vietos 
First National Banko pre
zidentas, turtingiausias šio 
miesto gyventojas,, pirma
dienį iš. pasigailėjimo nušo
vė savo 17 metų amžiaus 
•dukterį Beatrice, kuri iš pat 
mažens buvo nebylė ir ligu
ista. Jis nenorėjo, kad jo 
duktė tokioj padėtyj gyven
tų. Nužudęs dukterį ir pats 
nusišovė.

Rokiškio Pralotas Labanauskas Smarkiai Darbavosi Šmu 
gelystšj; Sudegino Prekių Sandėlį, kad Gaut Apdraudą•Pirmadie

nį Anglijos parlamente kilo 
ginčai del Sovietų spaudos 
pareiškimo kas del įtarimo 
Sovietų valdžios komunisti
nėj propagandoj prieš Ang
liją. Sovietų spauda nuro
dė, kad Komunistų Interna
cionalas nėra Sovietų val
džios organas, kad yra tarp
tautinė revoliucionierių or
ganizacija. Sovietų laikraš
čiai pažymėjo, kad tarp An
glijos ir Sovietų padaryta 
sutartis del atnaujinimo di
plomatinių santikių neliečia 
Komunistų Internacionalo 
propagandos. Taipgi ji nie
ko nesako apie Antrąjį (So
cialistų) Internacionalą, 
prie kurio priklauso Angli
jos Darbo Partija (kuri da
bar sudaro - valdžią Angli
joj) ir kuris veda bjaurią 
propagandą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Sir Austen Chamberlain, 
buvęs užsienio reikalų mi- 
nisteriu prie konservatyvų 
valdžios, parlamente pa
reikalavo, kad tuojaus būtų 
nutraukti - dįp|ųmątiniai 
santikiai su Sovietais iki 
Sovietų Sąjunga pilniausia 
susilaikysianti nuo propa
gandos Anglijos- imperijoj. 
Girdi, dabar Sovietų val
džia nepildanti savo priža
do, padaryto sutarty.

Užfeienio reikalų ministe
ris Henderson atsakė, kad 
Sovietų prižadėjimas susi
laikyti nuo propagandos ne
įeina galion tol, kol abi ša
lys neapsikeitė ambasado
riais. Kuomet abiejų šalių 
nuskirti ambasadoriai pra
dės eiti savo pareigas, tuo
met įeis pilnon galion So
vietų valdžios pasižadėji
mas susilaikyti nuo propa
gandos, pareiškė Henderos- 

kon- 
kėlė

ruoju laiku- buvęs Vokieti-j LONDONAS.
jos kaizeris teiravosi pas 
pagarsėjusį burtininką Pe-

Pasikalbėjime su spaudos atsto- ter Johannsen apie savo li- 
vais kompozitorius Glazanovas | kimą. Sakoma, kaizeris la- 
pasakė, kad Sovietų Sąjunga 
meną gausiai remia ir jis klesti 
labai gerai. Leningrado Muzi
kos Konservatorijoj ir šiuo tar
pu, sako Glazanovas, be rusų 
mokinasi nemažas skaičius len
kų, lietuvių ir kitų parubežinių 
tautų studentų. Tarp šių die
nų garsiųjų rusų kompozitorių, 
Glazanovas suminėjo šostakovi- 
čių ir Steinbergą, kuriuodu pa
rodę talento ir genijalumo ne
senai pagamintose operose.

šitas žymus svečias pirmu 
kartu Amerikos publikai pasi
rodys gruodžio 3 d., vadovau
damas Metropolitan Operos or
kestrą. Vėliau vyks į Detroi
tą, kur gyvena garsusis muzi
kas Osip Gabri'lovičius—Glaza- 
novo buvęs mokinys. Taigi 
kompozitoriaus, konservatorijos 
direktoriaus ir profesoriaus 
Glazanovo pareiškimas parodo, 
kad Sdvietų tvarkoj kiekvienas 
muzikas, trokštąs dirbti,, gali 
pilniausiai savo talentą vystyti 
ir vysto. Tik įvairūs praeives, 
savimyliai, norį, kad prieš juos 
darbininkų masės lenktųsi, pa
bėgo iš ten ir’šiandien valkio
jasi po pasaulį, it pikti pinigai.

Pereitą sekmadienį teko būti 
Waterbury. Pasirodo, kad ten 
mūs judėjimas turi stipraus pa
grindo, tik permažai turime 
veikėjų. Keli veiklus draugai 
pavargę, o naujų kažin kodęL 
neišsidirba. Tai bloga. Beje, 
drg. Namukas, kuris įdavė man 
parvežti $25.00 už naujas “L.” 
prenumeratas, pareiškė, kad 
iki pabaigai, vajaus jis gausiąs 
dar nemažiau šešis naujus me
tinius prenumeratorius.

New Havenas ir kiti Conn, 
valstijos miestai tuo klausimu 
šiemet apsileidę.

Beje, Waterbury šiuo tarpu 
apsistojo draugė Ross, jaunųjų 
komunistų organizatorė, 
kite jai, draugai!

bai susirūpinęs apie tai, 
kaip jis užbaigs gyvenimą. 
Jis jau persitikrinęs, kad 
nebegalės atgauti sostą. Da
bar jis svarbiausiai susirū
pinęs, ar jis mirs naturališ- 
ka mirtimi, ar kaip kitaip 
gaus galą.

Apie tai kaizeris'pasiun
tęs klausimus burtininkui 
Johannsen, pasak minėto 
laikraščio aprašymo, o bur
tininkas prižadėjo jam at
sakyti, jeigu kaizeris pri
sius jam savo naują foto
grafiją, savo rankraščio pa- 
vydalą ir keletą šmotų sa
vo drabužių. Kaizeris bur
tininko reikalavimus išpil
dė, laikraštis pažymi.

Burtininkas atsisakė pa
aiškinti apie savo “tyrinėji
mo” pasekmes. Bet laikraš
tis sužinojęs, kad kaizeris 
nusivylė burtininko- raportu 
ir aplaikęs jį suplėšė.

Laikraštis taipgi pažymi, 
kad kuomet susirgo ■ Angli
jos karalius, tai Anglijos 
sosto atstovas atvyko! į 
Berlyną’pas burtininką Jo
hannsen paklaust, ar kara
lius pasveiks, ar dar turės 
progos karaliauti.

Numire Karo Ministeris
WASHINGTON.—Pirma

dienį numirė James William 
Good, karo ministeris, 64 
metų amžiaus. Pereitą sa
vaitę jam buvo padaryta 
operacija ant*vidurių (aklo
sios žarnos).

Padė-

pasta-Skelbiama, kad laike 
rųjų aštuonerių metų J. V. iš 
didžiųjų industrijų — farmų, 
mainų, geležinkelių ir įvairių 
daiktų išdirbimo—išmesta 2, 
300,000 darbininkų. Juos išėdė 
mašinerija, kuri su kiekviena 
diena vis gerėja ir veja laukan 
ąlginius vergus, šiandien dar
bininkai jau nėra ant tiek tam
sūs, kaip seniau, ir todėl neko
voja prieš1 mašinas, bet prieš 
tuos, kurie mašinas valdo. Kuo
met jos bus rankose pačių dar
bininkų—tuomet jie džiaugsis 
jų gerėjimu, ažuot bijotis, kaip 
yra dabar.

’ Helsingfors, Finlandija.— 
Pranešama, kad Finlandi- 
jos politinių kalinių bado 
streikas pasibaigęs pereitų 
pirmadienį. Nekurie iš ka
linių nugabenta į ligoninę.

Baltimorės Kriaučių 
Domei!

nas. Nepasitenkinę 
servatyvai atstovai 
triukšmą.

• . . • «

Už Komunistus Paduota
566,000 Balsę Berlyne

Sharkey, Kumštininkas, 
Meldėsi prie “Stebuk
lingo” Kapo Maldene
MALDEN, Mass.— Pir

madienį tarp 20,000 tamsū- 
nų, kurie aplankė čia pa
garsėjusį kunigo Powei’ 
“stebuklingą” kapą, buvo ir 
Jack Sharkey (Žukauskas), 
pagarsėjęs lietuvis kumšti
ninkas. I , ,

Jis bandė išvengti laik
raščių reporterių. Eilėj sto
vėdamas nušuko galvą į šo
ną, kad repoįrteriai nepama
tytų jo veido. Priėjęs prie 
kapo atsiklaįipė nusigrįžęs 
nuo reporteriams paruoštos 
vietos, kad jie I jį nepate- 
mytų. - Jis karštai meldėsi 
už savo dukterį 4 metų am
žiaus, kuri biskį neprimato 
kairiąja akim.

Sakoma, Sharkey visada 
meldžiasi prieš eisiant bok
suotis, kad “dievas'padėtų” 
pliekti oponentą.

Sovietų Spėkos Atmuša
Chiny Atakas 

Mandžurijoj

Nesenai užsibaigė Lietuvos 
klerikalų lašinių skutimo byla. 
Dabar iškilo nauja byla.

Klerikalų ūkininkų Sąjungos 
Rokiškio Apygardos banko sky
riaus .vedėjai darė visokias 
suktybes, kad pasipinigauti. 
Apgaudinėjime ūkininkų ir ki
tose suktybėse smarkiai darba
vosi ir Rokiškio pralotas Laba
nauskas.

Lietuvos fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” tarp kito ko 
rašo:

“Rokišky šiomis dienomis 
Panevėžio apygardos teismas 
pradės nagrinėti garsią Rokiš
kio ūkininkų (klerikalų) sąjun
gos apygardos banko bylą.

“Ši ūkininkų sąjungos byla 
daug stambesnė, negu ir pagar
sėjusi šiomis dienomis ūkininkų 
sąjungai su tokiu tragišku fi
nalu pasibaigusi lašinių skuti
mo byla.

“Rokiškio apygardos ūkinin
kų sąjungos banko afera (suk
tybė) siekia arti 700,000 litų 
ir tos aferos aukomis tapo di
delis skaičius nekaltų ūkininkų. 
Ne vienas mažai banko daly
kuose nusimanąs rokiškėnas 
ūkininkas prarado del nelaimin
gų draugiškų vekselių visą savo 
turtą. O kiek ūkininkų sživ’o 
viso turto del tos pačios prie
žasties dar nustos bylai pasi
baigus.” -

Tat taip fašistai kaįba apie 
savo buvusius draugus, su -ku
riais jie bendrai varė šmugelį. 
Dabar, susipykę su klerikalais, 
tautininkai (smetoniniai fašis
tai) kelia į viršų jų šmugelys- 
tes. O vėliaus, jeigu klerika
lams pavyktų vėl užviešpatauti 
Lietuvoj, tai pastarieji veikiam 
šia iškeltų šmugelystes ir viso
kias suktybes dabartinių Lietu
vos valdonų.

go.
\ 1928 m. sau: 
rytą suliepsnoj 
s-gos smulkaus 
sandėlis geležinkelių stoty.

Apylinkėj pasklido gandai, 
kuriuos platino minėtos s-gos 
žmonės, kad sandėlį padegė 
konkurentai žydai. Kai kur 
jau susidarė pogrominė nuotai- Į 
ka, bet greit paaiškėjusios ma-: 
chinacijos dalykų stovį pakeitė 
kita vaga.

ngiau išsilaikyki nepajėgė, 
•sausio 30 d. anksti 

jo Rokiškio Ūk. 
banko prekių

Soviety Sąjungos Komu
nistę Partijoj Nariy 

Yra 1,655,000
MASKVA.— Antradi

Sandėlis buvo apdraustas d i- paskelbtos oficialės skaitli-
1 ni Gumai nin imi Qiicirnninn — -t t i i i .r*'delei sumai pinigų. Susirūpino 

draudimo įstaiga, prisidėjo teis
mas i 
namą, padariusią arti miliono i 
litų nuostolių. I

Paaiškėjo, kad sandėlį pade
gė jo vedėjas VI. Kurkis, susi
taręs su banko direkt. - Jonu 
Rimša ir kitais ūk. s-gos va
dais.

Kai jie draudimo įstaigai pa
tiekė sudegusių prekių sąrašą, 
paaiškėjo ir padegimo tikslas.

Prieš padegimą sandėly lan
kęsis žmonės matė, kad sandė
lis tuščias, o jo vedėjas Kurkis 
ir banko dir. Rimša tvirtino, 
kad sandėly buvo daugybė pre
kių : dešimtimis tonų linų, sėle
nų,’ dešimtys vagonų cukraus, 
druskos, zuperio, tūkstančiai 
bąčkų silkių, dėžių cukraus, be
galės skardos, kaliošų, tuščių 
bačkų, tuščių maišų—žodžiu, 
tiek, kiek ir cepelino angaran 
Kaurie netilps prekių, o ne Ūk. 
s-gos palapinei! Rokišky.

Rimša su Kurkiu tvirtinę, 
kad pfekių sudegę apie 400,000 
litų, o ekspertai nustatę, kad 
galėję sudegti maksimum apie 
150,000 litų.

Rimša mato, kad išsisukti nė
ra kaip, sutinka su ekspertais, 
žodžiu, dalykai prasti.

nės parodo, kad dabar So
vietų Sąjungoj Komunistų 

i narių yra 1,655,-ir atidengė baisiausią pa- , ;
.. padariusia arti miliono i Ea'ntljoj

i00°- .
šešiasdešimts keturi nuo

šimčiai narių yra dirbtuvių 
darbininkai, 21 nuošimtis 
valstiečių

Nesenai Partijoj buvo ap
sivalymas nuo ’ negeistinų 
elementu.
tokių elementų prašalinta 
iš Partijos. '

Suvirs 200,0

Astuonių Šerifu Teisinas 
Prasidės Gruodžio 

Mėnesį

Atsiminkit, kad “Laisvės” 
metiniame koncerte šiemet dai
nuos tas garsusis rusų bassas 
Steschenko, kuris, laike So
vietų lakūnų priimtuvių savo 
balsu pripildė didžiąją Polo 
Grounds. Tai milžiniško didu
mo balsas ir labai gražus.

Katalikai darbininkai, pa
klauskite “Draugo”, “Darbinin
ko” ir “Garso” redaktorių, ko
dėl jie tiek mažai arba visiškai 
nieko nerašo apie žmogžudžio

' rb 'i * V <

Ketvirtadienį, lapkričio 
21 d., Lietuvių , svetainėj, 
851, Hollins Št., bus svar
bios prakalbtos apie kriaučių 
reikalus^ Kalbės Ben Gold 
iš New Yorko. Lietuviškai 
Kalbės Juozas Kazakiunas, 
taipgi iŠ New Yorko. Pra
džia 8 vai. vakare. Prakal-1 rinkimuose.
bas rengia Adatos Amatų 
Darbininkų Industrine Uni
ja.

praloto Olšausko ir ūkininkų 
Sąjungos bylas.

Kiekvienas perskaitykit 
me “L.” numery telpantį 
Prdseikos straipsnį apie 
buklus” Mass, valstijoj.

šia- 
drg. 
‘ste

BERLYNAS.— Berlyno 
miesto tarybos atstovų rin
kimuose pereitą Sekmadienį 
už- Komunistų Partijos kan
didatus viso balsų paduota 
566,000. Tai yra 219,000 
daugiau, negu pereituose

______________________ _ _____r f

Šiuose rinkimuose balšai 
dalinasi šiaip: socaldemo- 
kratai gavo 652,000 balsų; 
komunistai 566,000; nacio
nalistai. (Vokietijos stam
biausia buržuazinė parti j a) 
405,000. Pereituose rinki
muose socialdemokratai ga
vo 605,000; komunistai 347,- 
000, nacionalistai 385,000. •

TOKIO, JaponijaVėl 
pradėjus chinų spėkoms 
atakuoti Sovietų spėkas iir 
veržtis į Sovietų teritoriją, 
Raudonoji Armija pradėjo 
smarkiau priešintis.

Japonijos žinių agentūra 
praneša? iš Charbino, kad 
sekmadienį įvyko susikirti
mas tarp Sovietų ir chinų 
spėkų Manchuli miesto a- 
pielinkėj ; susikirtimas ^tęsė- 
ši dešimts valandų; Pasek
mės esą mežinomos. > ’> f

Kitas pranešimas sako; 
būk Sovietų orlaiviai) sunai
kinę chinų orlaivių /lauką 
Botanko mieste, už 90 my
lių į vakarus nuo Pogranič-. 
naja. ; -

Chinijos žinių agentūra 
praneša, kad Sovietų spėkos 
susigabeno 20 sunkiųjų ka- 
nuolių prio Mandžūrijos-Si- 
biro rubežiaus. Esą, kanuo- 
lės atstatytos į Manchuli.

• Mandžurijos i diktatorius 
Chang Hsueh-Liang siunčia 
suvjrš 6,000 kareivių į Man
chuli ir PogTaničnaja sritis.

Klerikalų šmugelninkų Liz
das Rokišky

“Lietuvos žinios” lapkričio 2 
d. laidoj paduoda sekamą isto
riją klerikalų suktybių Rokiš
ky: ' <

Jei visai Lietuvai dirigavo 
anų laikų galingieji iš Kauno, 
tai provincijos turėjo savo vieš
pačius, savo karaliukus, savo 
“vadus”.

Viena tokių viešpatėlių kom
paniją buvo susisukusi šiltą Již- 
dą Šiaurinėj "Liet'ūvoj, pačiame 
Rokišky. Jr, laikėsi, iįį stipry
bę rėdė; ir buvo ąutoriTetinga. 
Pabandyk anais laikais ką pa
du ryt i-^be. Rokiškio ; ūkininkų 
s-gęs . peapsįeisį. Pinigai, trą
šos^ druską, cukrus, kaliošai — 
visa pas, juos, per juos ir iš jų.!

- < ’ -1 < ; i i < i

! Visagaliai Viešpačiai
Pralotas kun. Labanauskas, 

Pr. Mačiulis, A. Rapys, VI. 
Kurkis, J. Plevokas, Ign. Rep
ays, "J. Rimša, J. Zinbergas, 
:Ant.’Trimokas, J. Lesevičius ir 
kiti' ūkininkų Sąjungos nariai 
.—visos plačios apylinkės (Du
setų, Kamajų, Obelių,' Panemu
nėlio ir tt.) autoritetai ir bai
mė.

Bet' pasauly viskas keičiasi/ 
Ir išsipūtęs ūkininkų Sąjungos 
Rokiškio skyriaus burbulas 
{sprogo..: Ratastrofingai spro-

Griebiasi Papirkimų
Ūkininkų sąjungos smulkaus 

kred. banko dir. J. Rimša ma
tydamas, kad sausas iš balos 
neišbris, griebiasi papirkimų. 
Valst. apdraudimo įst. inspek
toriui Janušauskui jis duoda 
čekį 10,000 litų, ekspertui inž. 
Zametui čekį 5,000 lit., kurie 
prijungti prie bylos.

Rimšai labai rūpi, kaip eina 
tardymas, ir, kad gautų žinių, J_ —7_ •_.! 1* 1 _ X__
jo raštininką Zintiką.

MARION, N. C.— Gruo
džio 9 d. prasidės teismas 
astuonių McDowell apskri
čio šerifų, kurie yra kalti
nami nušovime šešių strei- 
kierių ties Marion Manu
facturing Kompanijos' dirb
tuve, spalių 2 d. Teismas at
sibus Burnsville miestely. >

-------------- 1——
Praga, Čekoslovakija. — 

Čia pirmadienį fašistai stu
dentai išvijo žydus studen
tus iš universiteto. Pradė
jo siausti anti-semitizmo 
banga.

_________________________________ , . ■ .j'^1
Baltimore, Md.— George 

G. Schwabek, vietos išradė
jas, išradęs saugų parašiu
tą; jis greitai išsiskleidžia 
ir jį galima operuoti nuo 50

bando papirkti teismo tardyto- iqq p^ų virš žemės.
i ■_ 1 —------------- ------- . 1 111

* moo 1 i** ir Kosulis ir dekanas La ban a us-Rimša 1928 nu Balandžio lOj^g. banko buhalteris Repšys.
Dieną Pabėga Brazilijon 1926 m. pasirodo J. Rimšą.
Bet lieka jo “garsūs” darbai Rokiškio < dziakonas, v(

'lieka jo sėbrai1 ir sandarbinin- pralotas Labanauskas vi« 
kai1 vienminčiai: pralotas Laba- kS tarnybos pirmmmkas, r<
nauskas, Pr. Mačiulis, Repšys, 
Raupys ir kiti; atsiranda dar ir 
naujų—J. Plevokas, A. Trimo- 
kas, kuris, išbėgus Rimšai, tam
pa banko direktorium. Jie pri
veda banką iki galutino ban- 
kruto 1928 m. pabaigoj.

Rokiškio Ūk. š-gos bankas, pa
daręs apie milioną litų nuosto
lių, sustoja.

Pažiūrėkime, kieno tai “nuo
pelnas” ir kaip jis pasiekta.

Rokiškio ūk. s-gos smulk. 
kred. bankas įsisteigė 1924 m. 
pradžioj; steigėjai: Pr. Mačiu
lis, J. Kepenis, A. Bukas, Pr.

zijos komisijos narys; Mačiuli 
visą laiką v-bos pirmininkai 
Su jais “dirba” Plevokas, Rei 
šys, Raupys, Trimokas ir kit 

Banko įstatai draudžia pr< 
kiauti, bet ūk. sąjungos dai 
buotojai to neboja. Vos įsikC 
ręs, bankas pradeda prekiaus 
trąšomis, javais, druska, šėmi 
nimis, cementu. 1925 m. p? 

; siekia žinia apie lašinius; bar 
kas ir lašiniais prekiauja. V< 
liau pradeda prekiauti cukrum 
žibalu, .silkėmis, kaliošais, ki 
riuos gauna iš SSSR prekybc 
•skyriaus.

(Bus daugiau)
....................... ................................... >—........

“Laisvės” Vajus Eina Prie Pabaigos. Teliko Tik Pora Savaičių Užrašinėti Dienraštį Nupiginta Kaina; Per Šį Vajų Dar Negavom Tiek Naujų! 
tytojų, Kiek Tikėjomės; Todėl Nors Vajuj Baigiantis Smarkiau Pasidarbuokime. Visi “Laisvės” Skaitytojai ir Rėmėjai į Darbų!
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Vokietijos Kom. Partijos Kovos ir Laimėjimai:
A 1 < ' '

Apie Vokiečių komunistų laimėjimus rinkimuose Berlyne se
kamai atsiliepia Daįly Worker, Komunistų Partijos centro or
gan^: ; , ‘ j j Į ; j » ‘

56’^000 balsų, atiduotų už komunistų kandidatus Berlyno mie
sto rinkimuose, suteikiant Komunistų Partijai 56 vietas miesto 
taryboje tai yra >13 vietų daugiau, hegu ji turėjo senojoj taryboj, 
—kuomęh socialdemokratų partija prarado devynias vietas, o na
cionalistai prakišo- šešias vietas,—tai yra ženklas dabartinio kla
sių kovos kilimo Vokietijoj.

Komunistų partija tuo būdu tapo antrąja politine partija Ber
lyne, špMidžiant lulig balsų ‘skaičiaus,—nors kapitalistiniai rin
kimai nėra tikras saikai pajėgumo revoliucinės proletariato 
partijos. . • ’ v

Komunistų Partija, nedvejojamai, sparčiai kyla į laipsnį pri
pažinto vado visų darbo' minių Vokietijoj. Ir tas jos -kilimas 
paeina iŠ teisingo revoliucinio Partijos vadovavimo Vokietijos 
darbininkams tūkstančiuose jų kovų daugelyje įvairių dirvų.

Labiausia pažymėtinas dalykas, tai kad ši revoliucinė Partija 
padarė tokių laimėjimų prieš kontr-revoliucinę “socialistų” par
tiją, prieš tą partiją, kurią Vokietijos finansiniai kapitalistai 
naudoja, kaip savo agentūrą streikam laužyti, kaip savo agen
tūrą- dėlėi social-fašizmo eilėse darbininkų klasės.

Komunistai, klasiniai-sąmoningų darbininkų Partija yra turė
jus daugelį kruvinų susikirtimų su socialdemokratų partija, ne 
tiktai laike revoliucinio krizio pabaigoje pasaulinio karo, kuo
met “socialistai” Noske, Ebertas ir šeidemanas per kruvinas 

. masines žudynes sumušė Vokietijos darbininkų revoliuciją, bet 
ir Bangelį kartų.po to. { 1 * '

Amerikos kapitalistiniai laikraščiai pripažino, kad dideli Ko
munistų Partijas laimėjimai šiuose rinkimuose paeina dalinai 
iš to, jog taip narsiai. Komunistų Partija vadovavo darbininkų 
klasei kovose pereitos Pirmosios Gegužės. Tą dieną socialde
mokratas-policijos galva, ponas Zoergiebelis uždraudė nuo se
nai įsigyvenusias darbininkų demonstracijas Berlyrte, i o ! darbi
ninkai/ tvadovahjami Komunistų Partijos, užėmė Berlyno gat
ves ir laikė jąsias- kelias dienas per ginkluotą kovą su “socia
list imT* fpolici j a kapitalistinės valdžios. 1

Komunistų Vadovaujamoji kova prieš kapitalistinę racionalizaį 
eiję fpąsrharkmtą išnaudojimą), kurią “socialistiniai” d&rbo 
Opijų oiurokratdi stengiasi įvykdyti fabrikuose, kasyklose1 ir 
dirbtuvėse, taip pat pąrode Šulams tūkstančių darbininkų, ko
kia y^ą tikroji roį§ darbininkų klasės Partijos.

Smarkiame Berlyno “plumberių” streike “socialistas” darbo 
ministbris, pon&s Wisselis paskelbė kaipo priverstiną skaudžią į 
darbininkams sutartį su samdytojais, kuri buvo užkariama prieš 
valią 90 nuoš. darbininkų, ir pradėjo laužyti streiką, o policijos 
galva Zoergiebelis sumetė į kalėjimą unijos pildomąjį komitetą 
ir penkis streiko komiteto narius.

Tose ir kitose kovose, kur Komunistų Partija kiekviename 
atsitikime buvo atkaklus, sumanus ir bebaimis darbininkų va
das, tai socialdemokratų partija visuomet buvo begėdiškas 
streikkiužis ir policijos talkininkas.

Till ką prieš prasidedant rinkimų kampanijai, socialdemokra
tini/ Berlyno majoras (burmistras), ponUs Gustav Boess atsi- 
Jjmkė į Jungtines Valstijas ir čia jam buržuaziniai šios šalies 
politikieriai kėlė puotas ir bankietus, kaipo “kūrybiniam” mies
tinės .valdžios didvyriui. Bet kada ponas Boess sugrįžo Berly
nan, jis pamatė, jog komunistų dienraštis “Rote Fahne” susekė 
iv aikštėn iškėlė, kad Boess su visa šaika savo “draugų socialis- 

' tį” yra padarę milžiniškų šmugelių ir vagysčių. Desėtkai tūks
tančių įnirtusių darbininkų su paniekos demonstracijomis, todėl, I

■ pasitiko tą “draugą” Boess ne tik laivų prieplaukoje, bet ir
■ kiekvienoje stotyje, kur tik jo traukinys staptelėjo, taip kad jis 

travo priverstas pasislėpti policijos globoje nuo darbo minių rtfs- 
tjrbįs. Šis nuotikis priminė darbininkų klasei ir kitas nedoryX

! bes kapitalistų klasės socialdemokratinių agentų, tame skaičiuje 
ir pįrmesnį pasauliniai pagarsėjusį socialdemokratų partijos 

; grafto “Barmato skandalą”.
Rinkimų Vajuje Vokiečių Komtfhistų Partija vedė- aštrią kovą 

pagrindais opiausių tuojautinių darbininkų reikalavimų, tuo pa
čiu jaiku atiderigdąma darbininkų klasei ir pilną revoliucinę- 
gkve'-programą ir nurodydama būtiną reikalą, nuverst kapitalis
tų kfiisę ir tą šnipišką-strėiklaužišką socialdemokratų partiją.

Minėdami <dabartinius Vokiečių komunistų lairrtėjimbfe ir j*ų 
drūtėjitną, Amerikos komunistai nesako,, kad mūsų 

Partija yra jau pasiekusi Teikiamos aug^ftfriios, kad ji- 
pasiliuošavusi nūo šiokių bei tokių, trūkumų. Tačiaus 

\tRR|fnČijamas yra faktas, kad Vokiečių Komunistų Phrtija yra 
^rUdsia, po Sovietinei Komunistę Partijai, Šfekčija KomUhifetų 

hącionalo, Ir kad jindi, sekdama Kominterrto liniją, nar- 
gimdama revoliucinę pozicija, daro naujų lairtiėjimų, savo 

patraukdama vis didiesnes darbo minias. ‘
Kii6m tat virsta deklamavimai amerikinių renegatų Lovbsto- 

; Wolf’o, Gitlow’o ir kitų, būk Komunistų Ihtėrnatidnalas 
.•^Hjarttęs” Komunistų Partijas Vokietijoj, čechoslovakijoj, Jung- 

Valstijose ir kitur, “suardęs” būtent tuom, kad iššlavė 
istų eilių geltonuolius išsigimėlius?

izdoje Vokietijos Komunistų Partijos/pasisekimų ir da- 
jĮM*,tikslesnes revoliucinės kovos kitose minimose Partijose, 
OHjjfotnečių deklamacijos teturi tiek reikšmės,' kaip šunelio 
prtUĮbftįBėjimas į mėnulį. t

gi Komunistų Partija eiha vis artyn tc>/momento, 
ji stačiai ves darbininkų klasę į pergalin^ę-"pfoletarinę re- 
ifcą, įsteigimui Vokiečių Sovietų Respublikos—ne pėr ka- 
fetinius rinkimus, kurie geriausihme atvejyje yra: tiktai 
rlymas, kur link krypsta masės, bet per tiesioginį teVoliu- 
nu.'fi’iovinu}. kapliaiistinės valstybės. , - . ..

5f .
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' Trečiadien., lapkr. !

Kodėl Reikia Vyti 
Reakcininkus iš S. L A.

Chicagos menševikų .liape 
(už lapkr. 14 d.) tūlas S. 
Senkus, sekretorius SLA. 11 
kuopos, Waterbury, Conn.j 
raišo apie iminėtos kuoposį 
nesenai įvykhsį siĮsir|nkMi$ 
ir jame fašistų elgesį.’ Esą,

Trumpai apsvarsčius kuojos 
reikalus, eita prie Sus vięn^jĮ- 
mo viršininkų nomina uj 
Advokatas Lukošius fir jžernLn-j 
tauskas agitavo, įlĮad lį 
vienijimo iždininkus ireįkihįU(|-. 
minuoti vietinį Tareilą/ 0 lai 
del to, kad p. Gugis, žeman
tausko supratimu, niekuo nesi
skirtas nuo bolšėvikę. !! ’ Į -. . ,

Prasidėjo nominacijoj į ipja's 
mus jau yra įsigyvenusi teikia 
tvarka, kad balsavitno balno
tus išdalina ir surenka pats 
žemantaūskas.

M

Tai tvarka! Žemantaus- 
kas agituoja, Žemantauskas 
dalina balotus, Žemantaus- 
kas renka balotus! Ir ne tik 
renka, bet jis žiūri ant balo
tų, kas už ką balsavo! Pa
klausykit:

Rinkdamas balsavimo balio- 
tus, žemantauskas pastebėjo, 
kad ant vieno yra • užrašyta 
Gugio vardas. Tatai jį taip 
paveikė, jog jis tiesiog lygs
varos nebeteko ir pradėjo rėk
ti: “Čia yra Gugis užrašytas. 
Jūs darote gėdą kuopai. Aš 
pažįstu . raštą,—?tai . Sęnkaus. 

[Kaip jis galėjo taip daryti?ti
Jis neturėjo teisės rašyti, nes
ąs neįgaliavau rašyti!”I

rolę socialistų. Tas pats 
Senkus, kuris dabar lartien- 
tūoja del Žemantausko 
bjaurių darbų prieš Gugį, 
prisimena ir pereitų metų 
jo, Žemantausko, elgesį lin
kui d. Bortkaus. Tačiaus 
•tuomet jis tylėjo, it oiste- 
jįs* > 
bjaurias fašistų neteisybes. 
Tylėjo todėl, kad jos buvo 
daromos! prieš komunistus, 
kurie vedaį mMnlą' kc^vd 'šit 
fašistais; l įSenkus į ak hmm 
pėįnipą padeda Žemantaus-

matydamas darant

; Matysime, kad Pildomoji 
Taryba Žemantausko ne
baus. Jai tas patinka. Ma
tysim, kad sekančiame S.L. 
A. seime Žemantauskas pūs 
vienon dūdon su Gugiu 
prieš bolševikus. Jeigu jie 
dabar vieni prieš kitus (fa
šistai su social-fašistais) 
parodo kai kada savo iltis, 
tai tik del, viso ko, bet jų 
idėja, jų tikslas yra eiti 
prieš pažangiuosius SLA. 
narius ir juos persekioti, 
prieš juos kovoti, pasilai
kant organizaciją savo*juo
dos politikos varymui.

Lai šis. fašisto žemantau
sko žygis bus pamoka vi
siems SLA. nariams darbi
ninkams.

Dabar SLA. eina svarbus 
laikptąypįSb'. nųmįnuojamd 
busimi 'SLA. ^viršininkai 
(Pįld. Taryba) ir renkamos 
kuopta valdybos^ Kiekvięnp 
SLA. įdarbinirikiŠKo bario

gą žmogelį. Pripuolęs pra
dėjo klausinėti:

- ( “Ar .tu liepei jam (suprask 
‘Senkui) užrašyti Gugio var
dą.?”; Atsako, kad liepęs. Po 
■to diktatoriukas daugiau ne
bedrįso kabinėtis prie proto
kolų raštininko. Bet nuo to 
'žmogelio nepasitraukė tol, kol 
Tasai nesutiko ištrinti Gugio 
'Vardą, o jo vieton užrašyti Ta- 
reilos.

<

Tuo žemantauskas nepasi
tenkino. Berinkdamas balio- 
tus, jis ir, kitus kalbino trinti 
Gugio vardą, o jo vietoj rašy
ti Tareilos.
Šitoki dalykai dedasi Wa- 

terburio kuopoj! Tai bjau
rūs dalykai ir nemanykit, 
kad Žemantauskui yra pir
miena šitaip bjauriai pas
nigti. Tas pats Senkus nu
rodo, kad pėreitais metais^

Renkant kuopos pirminih- 
ką, tautiečiai- nominavo,. Ožu- 
nai’į, šeHąjį pirmininką; ii’Ta- 
reilą. Tatai, žinoma, suskal
dė balsus ir bblševikMfir&ki- 

. mus lai mojo, pirmininku iš- 
riAkQ;p.!6brik;u.
viflehaU mano, koks kilo 
trįukšhiąš,, . Čia 
žemaritątiskp,, ,<įiktj* '' A ‘ ’ 
bitinai. P-rlšiėjo 
nutraukti ir paskfelMif™

Rašo L. Pruseika “Darbininką”. Jisai, žinoma, 
svilina bedieviams akis ir gar-,w-», t j. •• svilina, oeuieviams anis ir gar-Religines Isteiijos }jina naują stebukladarį Patrick

Itlna^dnhiiooTTCi V alarum — „ . . _ .. ....Massachusetts Valstijoj
Paimkie bile kurį Bostono 

laikraštį—Post, Globe, Trans
cript—tai ištisi puslapiai pa
švęsta aprašymui “stebuklų” ir 
.stebulkingų išgydymų ties kapu 
kun. P. Power, mirusio 60 me
tų tam atgal. Išrodo, kad ko
kios tai mistiškos religinės is- 
terįkos bangai ūžliejo visą miestą 

:ir ajjkjliųkesf Vježa ‘paralyžiuotus, 
ąklįis, j’bunjatjkiĮs ;ir įiaip jau 
paliegėlius. ' ’Atsirado “šventa
sis” vanduo, kurį šinkuoja. bu
teliais. , Į skarabonkas deda 
afieras, “kiek loska”. Apie 
Maldeno švento kryžiaus kapi
nes pakilo real estate, atsirado 
pedliorių. Kapinėse vieta žy
miai pabrango hiž kiekvieną pė
dą. Nuo to kunigo kapų žemė 
semiama rieškučiomis, kaipo 
šventenybė. Paskui duobkasiai 
pristato naujos žemės. Tai ta 
vėl jau “šventa”.

Per tris savaites ties ta 
“šventa vieta” pabuvojo, kaip 
rašo Bostono laikraščiai, apie 
800,000 žmonių. Kiti, žinoma, 
eina tik pavėpsoti '“dzyvų nere
gėtų’ ’.

Šio j pirmadienio “Boston 
Post” paduoda apie 10 atsitiki
mų “stebuklingų pasigydymų”. 
Tai paralitikas pradėjo vaikš
čioti, tai aklas praregėjo, tas 
ir tas vos atėjo ant kriukių, o 
išėjo be kriukių. Ir tam pana
šiai.

Religinį^ kvaitulį ^uoliai palai
ko visos Massachusetts spauda. 
Pąprastas katalikėlis sako: “na
gi aš pats mačiau peipery.’.’

Je^u tas ar kjtas Bostono 
ląiki;astist išdrįstų į pakritikuoti 
tą visą biznį,'tai jam būtų ries
tai, nes ąirių politikieriai ir 
kardinolai . O ’Coppell
liuoja'miėątą; ’ Pridursiu, kad 
superintendentu tų kapinių, 
kur tie cūdai įvyksta, yra

bntro-!

la&iiin- pareiga stoti darban: b ai- ,vi 1. • ! i .j 'kur tie cudai jvyRsta, yra . sudkit uz darbininkų sleitą, |<afįĮjnojoAęr0H3,<. Jsiyaizdinkit, 
į Pild. Tarybą ir, svarbiau-1 kaip smarkiai pakils biznis,' jdi- 

, šia, išsirinkit savo kuopų į gu tas laikinas religinis furo
ras vįrs nuolatiniu įplaukų šal
tiniui |r eudauna vielą.l Ką tau 
giliui Čenstakavas art franci-- 
zų Liurdas. Juk Amerikoj vis
kas “amerikoniška”. Dvasiški- 
jai ir buržuazijai verkiant rei
kia religinių monų įr .misteri
jų.

Apie Vieną Stebuklą
Šį straipsnį rašau pirmadie

nio popiety Montello, Mass., 
liaudies namo knygyne. Pasii
mu Bostono lietuvių klerikalų

Power, štai ką rašo tasai laik
raštis apie vieną tokį stebuklą: 
“Francis Butkevich, 22 m. am
žiaus, gyvenanti ant North 
Montello Street, Brocktone, bu
vo nuvesta į koplyčią, kuri yra 
prie kapo ir ji per kiek laiko 
meldėsi, kad jai pievas grąžin
tų sveikatą. Ji buvo suparaly
žiuota per dešimtį metų, 
pasikėlė ir savo pajėgomis 
jo iš koplyčios sveika.”

Aš'; turiu pasąkyti, kad 
yra meląs. Aš tik ką su vienu 
draugu montelišįtiu buvau tam 
name, , kalbėjau sų merginos 
motina (ir mačiau ,ją pačią gu
lint lovoj, visą suparalyžiuotą. 
Taip,i jos gyvena ant North 
Montello pt. Mergina—leifkai- 
tė. Jau,dešimts pietų, kaip ją 
sukaustė paralyžius, šnekėti 
negali. Visa dreba. Jau ją 
pirmiau buvo nuvežę į kokią 
tai stebuklingą vietą Canadon. 
Šeimyna, matyt, religiška.

Motina, žinoma, baisiai trok
šta, kad mergina pagytų. Bet 
mergina guli ant patalo—baisus 
paralyžiaus paveikslas, o sau
joje isteriškai ‘laiko žiupsnį 
šventosios žemės. Ji, matyt, vi
są savo energiją sukaupus, ji 
visa egzaltuota, tikėdama virš- 
gamtiškos pagelbos!

Viskas, ką motina pasakė, tai 
tiek: “išrodo lyg ir biskį ge
riau”. žinoma, l^o baisiai trok- 

išta, tai tą ir sako, bęt drebanti 
mergina guli lovoje, baisios li
gos sukaustyta.

Tai matot, kaip išrodo tasai 
“Darbininko” stebuklas. Jokio 
stebuklo! Bet kapitalistinę 
spauda ir kūmutės jau rekla
muoja eudauną eilinį pasveiki
mą. 1

Juk tai monai!
Naujai išrink :as Bostono ma-j 

jorąs Curley, ąiris pblitik|eriu$,, 
pereitą nedėld^eilįį Ja'tipgabeno į

Ji 
iŠė-

;tai

cudai virto' dar dideshe liga. 
Piekata nuo Coburn st. vežė 
savo nebylį suparalyžiuotą vai
ką net penkius sykius. Kas tai 
patarė tėvui ^‘pašerti’t vaiką . 
šventąja žeme. Vaikas dabar 
visai ne savas. Jau ir tikintis 
tėvas sako, kad tai, bjaurus blo- 
fas!

Bet kūmutės klega, gazietos 
aršinus prirašo, patsai kardino
las O’ConnellTdupoja ties Patri- \ 
ko kapu, koplyčioje nesibaigia 
pamaldos. Gimsta naujas šven
tasis.

O tuo tarpu afieros plaukia, 
pinigus neša, kapinių žemė 
brangsta, viešbučiai daro puikų 
biznį, nes fanatiško svieto va
žiuoja iš labai toli, apielinkės 
real estate kyla. Religinis fa- 
natizAias, spekuliuodamas žmo
nių nelaimėmis ir žaizdomis, 
tveria pamatus drūtesniai vie
nai. Tikėjimui reikia “kiko”, 
nes, žmonės jau pradeda atšalti 
nuo jo.

Airių politikierių ir katali
kiškų klerikalų valdomas mies
tas kaiį) tik sudaro tinkamas 
apystovas ir atmosferą religi
niam svaiguliui.

Kalbėdamas apie stebuklus, 
vienas daktaras man pasakė: 
“Pagyja tik tie, kurių mes ne
pažįstam ir nematėm.”

There you are.

PITTSBURGHAS

Lietuviai, Tčmykite, Kas Bus! 
I t

Lapkričio 23 d., subatos va
kare, visi Pittsburgh© ir apie
linkės lietuviai darbininkai ir 
darbininkės būkit šiame dide
liam ir gražiam koncerte, ku
rį rengia A. L. D. L. D. IV 
A_p|skritys. Koncertas rengia
mas darbininkiškos spaudos 
nauda’i ;“ prasidės lygiai 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių 
Draugijos V. P. Svetainėj, 
1721 Jane St., tarpę 17 ir 18 
gatY^s,1

Q da___ r pažiūrėkinaė, kas iš- 
pdldy^ptoįrhmk. r Nhgi, drau
gė K. Menkeliūniūtė ir drau- 

i4 Šie i^drau-

Bus Daug Svečių
Lapkričio 28 d. (Padi 

nės Dienoj) philadelpl 
| turės daug, svečių, nes r 
H si atvažiuoti iš visų apie 
H draugų įXyros Choro pa 
Bmą. Ma)č, Lyros Choras t 
|mą starto scenoj operetę 

•Va m Idėjas.” Tas ve 
pengtato, kaip jaune 
brolis, Antanas, nesutinl 
^tyresniuoju broliu, buože 

,#Ztu, kaip jaunesnysis broi 
A na darbininkų reikalus, 

vyresnysis brolis, Kastas, 
' taria su vietine valkžia i:

savo brolį Antaną pasii 
Sibirą ir tt. Operetė k< 

į aktų. Joje yra daug < 
yra ir juoko, bet bus ir’ 
šio, ašarų. Lošimui ir c 
vintui surinkta geriausios 
kos, kurios dalyvavo b 
operetę “Grigutis” ir kui 
visi gėrėjosi. Todėl viet 
tuviai bus, nereikia nei 1 
ti ir apie artimesnes a] 

| kės, nes iš jų irgi bus.
mes norėtume prisiminti 
tolimesnes apielinkės. P 
džiui,philadelphiečiai (ch 
važiavo į Brooklyną, ta 
del negalėtų brook ly r 
pas mus atvažiuoti?

Po lošimui bus šokiai 
geros J. Sutkaičio orkes

Choro Rcp.

Tarpt. Darbininkų A 
nimas rengia didelį * kon 
kuris įvyks 6 d. gruodi 
vai. vakare, svetainėj 
Institute. 810 Locust St. 
grama bus labai puiki, 
vaus vokiečių choras i< 
dainininkų, bus gorų soli 
muzikantų. įžanga tik 
T odei visi vietos ir apieDetroit

s 
rinkimus, kad atsikratyti nuo 
negeistinų , bųlševikę, , c f 

Kaip matome, Waterbu- 
rio kuopoj fašišto' $eman- 
t&Usko viską.
Lai nedrįsta nė vienas,’na
rys ką daryti be jo žinios 
ir sutikimo! žemantauskas 
naudoja Gegužio ir visos 
fašistų klikos taktiką: kas 
tik priesi juos, . tąsz nėtuH 
balso. Jie.tąįbiki daro, visur,

miesi'; -tie 1 
komunistus'komunistesi hr‘kitus dąS| 
ninkiškus SLA. narius, ' kta- 
rie nori tokiam bjatlHam 
čĮarbui padalyti gąlą.’ *:

< DrdUge tehka priminti

valdybosną ‘ itinkamjis* ^mp- 
nes; ajSšf arinjkit" f į; kuodas 
nuo Ženlantaudkų ir'kito
kių fašistų arba jų pakali
kų. Pastatykit tokius as
menis kuopos priešakyj,’ku
rie skaitytųsi su didžiumos 
kuopos narių tarimais ir 
nuomonėmis; kurie būtų ar
timi «darbininkiškiem reika
lam. Tokių Žemantauskų 
šiandien randasi galybės po 
visas SLA. kuopas. Tik ačiū 
jiem, jų nachališkai ir fa
šistiškai politikai, sandarie- 
čiai gali pasilaikyti ant S.L. 
L. narių sprando.

CLEVELAND, OHIO
Tag Day

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas rengia taip vadina
mą Tag Dayx 23 ir 24 d. įąįi- 
kričio, kad sukėlus pinigų uz- 
Mįimui -.- kaucijų? Gastonijos 
’streikierių1 vadams, vkūrie d.a- 
fbdr nuteisti ilgam laikui kalė
ti? ' ’KieWvieno T. D. A. nario 
pareigai dalyvauti, rinkime au- 
kl)- " ? ' . ..;: :■

i Visas informacijas ir dėžu
tes įaįima gauti sekamose vier 
tobe:. ' ’ . .1

Downtown, 226 W. Superi
or Ave.,

East Side, 5607 St. Clair 
Aveo South Slavic Hall.

Węšt, Side, 4309 Lorain 
Ave., Hungarian Workers 
Home.
‘ South West Side, E. 71st ir 
Gertrude Sts., Polish. Peoples 
'flotne.

įKihsman, 13720 Kinsman 
Rd. .. ' -

— ..4-- .- ...........................

■Kųiiiėms ktir parankiau, teiį< 
gsfti nueiti ir. pasiimti dėžutes 
ir i rdikAlifigus dokumentus. ;;

.. - ... KoihitėtAŠ.

šv. kryžiaus kapines savo palie- i 
gusią žmona Žinom, poteria- ‘štankOnas^ G- ,
vo, sinkstest Stjntu ypndenni ir gai feeriflus{ dainininkai lietu-
Bostono laikraščiai apie tą visą 
padėjo sieksninį antgalvį. Kuo
met (Curley paklausė: o kaip 
tamstos ’žn'iona?—tai tas atsa
kė: kaip ten nebūty, o blogiau 
nėra.

Yra ir blogiau. Aš vakar 
kalbėjau su vienu Bostono dak
taru, kuris man pasakė, kad, ke
li jo pacientai, kurie ėjo į 
“šventovę” pasigydyti,v dar la
biau apsirgo, nes peršalo.

Aš turiu užsirašęs tris atsi
tikimus iš Montello miesto, kur

Ačitiodami gavusiomis p©; Vieną drt *po lid-
lętą skaitytojų prašome gauti dar nėrš po ,vič44 JH&V; ; 
daryti tūkstanti. Kurie iš skaitytojy Or ri/gkvotė nąi 
vieno naujo skaitytoj aus, žinokite, kad d«ir>rpeš lau- 

- klaike iš jūsų. , <
Višajs ■ praėjusiais vajų metais v 
U,j2b,0 ii* -1,500 naujų skaitytojų, 
šdęmet negautume nei tūkstančio.
801 ’ • ■ '

-VAJUS BAIGSIS SU PIRMA DIENA GRUODŽIO
r ' . |» • *

Tik Dvi Sayaites Laiko Beturime!
Bėgyje tų dviejų šavaičių reikia gauti 220 skaitytojų. 
Drąugai, darbuokimės kiekvieną vakarą. Eikiipq į 
stųbas ir raginkime darbininkus užsiprenumeruoti.

Tik Dvi Savaites “Laiko” Gauti “Laisvę” 
f ‘.‘ už $5.00 Metams. Toliau $6.00 Metams.

■ .OV .. . x. ■ • ' ' > -
! Th nuolaida yra tik naujiems skaitytojams.

Gavę prenumeratų,'tuoj aus siųskite: 

i?" LAISVI”
Tdn Eytk Stieet

> -i '..i r r i
jgaudavdihe; ; farp % 
Būtų sdrihata,' jei'

vių tarpe visoj Amerikoj. Ne 
tik tarpe lietuvių, bet ir tarpe 
amerikoniškos publikos gerai 
žinomi, kaipo operos daininin
kai. Draugai darbininkai, ne
praleiskite šios progos nepa
matę šio puikaus koncerto. 
Nes drg. F. Stankūnas ir drg. 
K. Menkeliūniūtė gal negreit 
kitą kartą atvažiuos į Pitts- 
burghą, o dabar turit gerą 
progą išgirst milžiniškus dai
nininkus, kurie palinksmins 
mus savo išlavintais baisais. 
Apart minėtų jiraugų, bus ir 
kitų gražių kavalkų. Adelė 
Stravinskiūtė šoks klasiškus 
šokius. Adelė Stravinskiūtė 
lanko-šokių mokyklą ir labai 
gabi šokikė. Taipgi Pitts
burgh© ir apielinkės lietuviams 
gerai žinoma dainininkė M. 
Grinienė dainuos. Bus ir vi
sa eilė kitų gabių artistų šia
me koncerte. Kurie atsilan
kysite į šį koncertą, tai turė
site naudą patys del savęs ir 
tuom pačiu , kartu paremsit 
darbininkų spaudą. Patys tu
rėkit progą matyt ir girdėt ga
biausias lietuvių . spėkas dai- 
įės Srityje. Kadangi Pittsbur- 
$ro’ lietuviai retai, turi proga 
jpiąfyt gerą koncertą, tai da- 
jbkr? gera proga visiems • ir vi- 

ĮSdms ateit į šį koncertą ir iš- 
Į girsį; tuos dainininkus, kurių 
bkh&i skamba po visą Ameri
ką per radio ir abelnai visuo
se didmiesčiuose rengiamuose 
koncertuose ir operoj.

Kadangi apskritys rengia, 
tai šios apielinkės A. L. D. L. 
D. nariai patys turit atsilankyt 
ir kartu organizuot kiekvienas 
savo kolonijos lietuvius daly- 
vaut šiame koncerte.

■

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

DALYVAUJA GARSIEJI

F. STANKŪNAS,
K. MENKELIUN1I

RENGIA “LAISVES” I]

koncertas PRASIDė

ė

bohemian
Kampas Tillm

Lapkričio 20:
—Mirė Levas Tolstojus, 1910. 

-—Pirmasis Jaunųjų Komunis
tę Kongresas Bferlyne, 1919.

PO KONC
Puikesnio koncerto niek 
me sutraukti tokiai " ™ 
kite Visi dalyvauti šiam.

Drg. Skulevičius via 
» pas,tarnavęs darbininki 

to jis rengiasi itin

Dainuos V. Petrui 
Karpus 1S^ teiks laX S' Zyniusls biVi

IŽANI

r »*i> mi

Brooklyn, N. Y
į.lMIMI<."WI..Ul».IH>lli I I Į-
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Camels
yra

rūkytojams!
< ■' '•1 X-f* iii. ■■ : • : ■ > 1 ’

Mą

Išbandykite Šiandien

BZ25EZ!

Nauji rūkytojai ne visumet turi progą pažint geriausius cigar et u s. Bet
kuomet jie susipažįstą su Camels, jie įgauna skonį, kuris rūkytojui teigia
malonumą. Camels taip atsargiai baryti iš tokio gerai sumaišyto tabako

a—

patenkina rūkytoją

Detroit

¥

Reynolds Tobacco

-i-TA. P. L A. ŽINIOS row* s

P.

J. Balnio mokestis

LIETUVIS GRABORIUS
GEORGE NOBILETTI

f

t

f

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ

io

•*»y

•1-

Gegužės raportas 
Liepos raportas Liepos mėnesio 

rupjūčio mėn. _

20.88
16.45
20.51

12
19
25
26
30

P.
J.

1144
1516
2388
2009
2735

8.00 
74.00 
62.00 
92.00 
34.00

Notary 
Public

liepos mėn. — 
rugpjūčio mėn.

■♦/H 

r#

A. P. L. A. FINANSŲ ATSKAITA 
UŽ LIEPOS, RUGPJŪČIO IR 

RUGSĖJO MĖN., 1929 M.

$889,03
53.73

k NEW YORK AUTO SCHOOL) 
228> Second Ave., cor. 14th St. 

New York.

49
50
51
52
53

I AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę 

Seriją (Eilę)

Labai gaila jei 
rūkytojas del klair 

lalonumo Camels.

Tel. Porter 8789
OFISO VAL’ANDOS: 

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

© 1929, R. J.
Company, Winston-Salem, N, Ci

Birželio raportas 
Liepos raportas

Birželio raportas
Liepos raportas

23 Birželio raportas 
Liepos raportas 
Birželio raportas 
Liepos raportas

koks i
'dingu informacijų atsisako 
nuo

A. Granba
J. Buškevičius
M. Garšva ;
J. Ašmenskis
P. Marna

(Tąsa arit 4-to pusi.)

į visiems 
koncertą ir 
lininkus.

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos eiga- 
rus taipgi ir pėr paštą išsiimti- .7^- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius). ' . , /♦

Camels 
i < > , ■ . i ’ < • ! 1 1

Birželio raportas 
Liepos raportas .. 
Birželio’, raportas 
Liepos Raportas ..

. > 1 • ' s •.f Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Ave., Brooklyn, N.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6939

r
B «*■

PO 10 CENTŲ IR daugiau).,,:

’reparatas užbėga tai It- M 
suteikia Žmogui ramumą, 
,nma 1 hz, si trtanarl viNilast

visiem be skirtumo.
manęs skirtumo ne-

Darbą atlieku gerai.

PHILADELPHIA, Pi

WILKES-BARRE, PA.

Detroit Michigan

■■■■■■■■i

129.24 '
28.48
34.14
43.15
41.43

8.28

Norintieji ge- 
riauėio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės paą:

40
41 v
42
43 .
44
45 .
46 .

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

dalyvauja garsieji mošų daininnkai ir artistai 
f. STANKŪNAS, žymiausias lietuvių basas, ir 
K. MENKELIUNIUTĖ, dramatiškas sopranas.

RENGIA “LAISVĖS” IR “VILNIES” V A JIN INKŲ RATELIS

Liepos mėn. paj. viso.... $1,550.18
Pajamos Rugpjūčio mėn., 1929 m. 

Kp. No.
2
3
4

, 5
7
8
9

10
11
12
14
15
17
19

MENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanoą ’" 
Tabakų; Vidurys vien tik ii 
importuotų tabakų

Už bonus____ -_____________ 18.91 ,
ų • I __ ... r ■ ■

Rugpjūčio mėnesį pająmii $1,922.74
Pajamos rugsėjo mėnesį, 1929 m.
Kp.' N6. < ) t

i; i 2 .
3 .___________________ _ .
4 Laisvės draug. '4-ta kp. 168.70

1.4
: ' 5
i 6
1 6
' 7

8
9

10
11
12
13
14
15
17
19
20
22
23
24
25
26
27

, 30
32,
33
34

' 35
36
37
38
39

Trečiadien., Lapkr. 20, 1929
i_______ •,; ! 1 / ■ LAI

—:............. .............>
SV3 
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ar didesne liga. 
Coburn st. vežė 
paralyžiuotą vai

syk i us. Kas tai 
‘pašerti” vaiką

Vaikas dabari 
Jau ir tikintis 

tai bjaurus blo-

klega, gazietos 
°, patsai kardina
mi upoja ties Patri- 
‘yčioje nesibaigia 
’Tįsta naujas šven-

11 afieros plaukia, 
• kapinių žėmė 
bučiai daro puikų 
‘Etiško svieto va- 

toli, apielinkės 
*a. Religinis fa- 
'uliuodamas žmo- 
s ir žaizdomis, 
ls drūtesniai vie- 
•i reikia “kiko”, 
P pradeda atšalti

įerių ir katali- 
valdomas mies- 

udaro tinkamas 
tmosfera religi-

įie stebuklus.
man pasakė: 

» kurių mes ne
matėm. ”

1

Bus!

» d., subatos va- 
'burgho ir apie-

m

on

l šiame dide- 
koncerte, ku- 
I). L. D. IV 
ertas rengia- 
kos spaudos 

lygiai 7:30 
etuvių Piliečių

arpe 17 ir 18 
ttsburgh.

sūrėsime, kas iš- 
ą. Nagi, drau- 

iūniūtė ir 
n as.

drau- 
Šie drau- 

linininkai lietu- 
i Amerikoj. Ne 
■ių, bet ir tarpe 
publikos gerai 

operos daininin-
darbininkai, ne- 
s progos nepa
kaus koncerto, 
ankūnas ir drg. 
Qtė gal negreit 
mažiuos į Pitts- 
>ar turit gerą 
nilžiniškus dai- 
e palinksmins 
vintais balsais, 
draugų, bus ir 
ivalkų. Adelė 
šoks klasiškus 
• Stravinskiūtė 
jkyklą ir labai 

Taipgi Pitts- 
nkės lietuviams 
dainininkė M. 

os. Bus ir vi- 
bių artistų šia- 
Kurie atsilan- 

certą, tai turė- 
ys del savęs ir 
[artu paremsit 
adą. Patys tu- 
yt ir girdėt ga- 
ų spėkas dai-1, 
dangi Pittsbur- 
jtai turi progą 
ncertą, tai da- 

ir vi- 
iš- 

k tiriu 
po visą Ameri- 
abelnai visuo

se rengiamuose

ikritys rengia, 
;ės A. L. D. L. 
turit atsilankyt 
;uot kiekvienas 

daly-

VKŲ
iDORIUS

tolstOi

Bus Daug Svečių
Lapkričio 28 d. (Padėkavo- 

nės Dienoj) philadelphiečiai 
turės daug/svečių, nes rengia
si atvažiuoti iš visų apielinkių 
draugų į Lyros Choro parengi
mą. Ma^, Lyros Choras tą die
ną starto scenoj operetę “Ko
va 1^7 Idėjas.” Tas veikalas 
permato, kaip jaunesnysis 
br/olis, Antanas, nesutinka su 

Tyresniuoju broliu, buože Kas
tu, kaip jaunesnysis brolis gi
na darbininkų reikalus, kaip 
vyresnysis brolis, Kastas, susi
taria su vietine valdžia ir nori 
savo brolį Antaną pasiųsti į 
Sibirą ir tt. Operetė keturių 
aktų. Joje/Vra daug dainų, 
yra ir juoko, bet bus ir liūdė-

Lošimui ir daina-i

lietuviai neprivalo . užmiršti 
tą1 dieną, turi'; dalyvauti šiame 
parengime’. Atsiminkite,’i kad 
T. D. A. rūpinasi darbininkų 
reikalais, jis dabar deda pa
stangas, kad išgelbėjus Ga'sto- 
nijos streikierių vadus, kurie 
nuteisti ilgam laikui kalėti. 
Atsilankydami į parengimą, 
sykių prisidėsite ir prje gel
bėjimo tų nuteistųjų.

Komitetas.

Aido Choro susirinkimas tu
rėjo įvykti 8 d. lapkričio. Vie
toj reguliario susirinkimo, bu
vo laikytas vien, tik operetės 
klausimu pasitarimas.

šio, ašarų. Lošimui ir daina-i Kiekvienas choristas išdavė 
vimui surinkta geriausios spė-1raporta, kaip jo kolonijoj 
kos, kurios dalyvavo lošiant! piatinami tikietai ir plakatai, 
operetę “Grigutis” ir kuriomis Kaip matosi iš raportų, tai tu
vis! gėrėjosi. Todėl vietos lie- rėsime daug publikos, 
tuviai bus, nereikia nei kalbė- i kiekviena < 
ti ir apie artimesnes apielin-!]ęU0 geriausiai, 
kės, nes iš. jų irgi bus. P ' 
mes norėtume prisiminti apie 
tolimesnes apielinkes. Pavyz
džiui, philadelphiečiai (choras) 
važiavo į Brooklyną, tai ko
dėl negalėtų brooklyniečiai 
pas mus atvažiuoti?

Po'lošimui bus šokiai prie 
geros J. Sutkaičio orkestros.

Choro Rep. II.

nes 
choristas platina 

_______  Pasirodo, kad 
Bet j choristai rūpinasi palaikyrriu 

, phoro ir kad įvykdinus opere
tę “Kova Už Idėjas.” Taip ir 
reikia, draugės ir draugai! 
Darbuokimės kuo geriausiai ir 

'stengkimės užganėdinti publi
ką kuo geriausiai.

Choras pamažu auga, nes į 
kiekvienas ‘ pamokas ateina 
naujų narių, bet to dar neuž
tenka. Ateikite, draugės ir 

| draugai, mums į pagelbą įvyk
dyt tokias operetes, o vėliau ir 
didesnes galėsime įvykdyt.

Choras dabar laikys pamo
kas tris sykius į savaitę, nes 
mažai laiko. įvyks nedėlioj, 
panedėlį ir ketverge, 7 :30 vai. 
vakare, 139 S? Main St., virš 

įžanga tik 5Qc. Orpheum Teatro.
i Koresp. D. Zdarnūte.

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimas rengia didelį koncertą, 
kuris įvyks 6 d. gruodžio, ^8 
vai. vakario, svetainėj Labor 
Institute, 810 Locust St. Pro
grama bus labai puiki, daly
vaus vokiečių choras iš 200 
dainininkų, bus gorų solistų ir 
muzikantų.
Todėl visi vietos ir apielinkių

KONCERTAS
DARBININKIŠKOS SPAUDOS NAUDA)

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

Kampas Tillman ir Butternut Streets •
KONCERTAS PRASIDĖ 6 VALANDĄ VAKARE, NE VĖLIAU

V X)^

A,e-

Dasitarn^UleVi^ius yra pagarsėjęs dainininkas ir jau daug
t0 Prfę Ši° kOnCer‘

PranTbahiY’./^TRUšONIENE, kuri
Karpus ks vkIausytojams 
laukia. ’ ymusia baritonas, irgi

savo švėlniu so- 
daug malonumo. K. 
duos tą, ko visi iš jo

PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI

sutraukuT k^0 n?ekada nematysite, nes retai teišgali- 
kite visi eini toklas žymias dailės spėkas. Tat pasirūpin- 1 dalyvauti šiame koncerte.

įžanga 75C ir $1.00

patyrusiems
’ t • t i \

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot .

kad net ir tie, kurie nepratę rūkyt, gali suprast jų aukštą vertę. Jie su- 
prantantiems gero tabako skonį, kvapą gero sumaišymo ir nunokimo, tikrai

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Kp.
2
3
3
4
5
5
6
7
9

10
11
11
12
13
14
151.

117 1 
|19 
,20

23
24
22
25
26
27
30
32
33’

'34
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35

1.37
37
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40- Per dvi blankas
41 .........................
42 ...............................
43 • ...............................
44 .........................
45 ...............................
46 ...............................
47 ...............................
49 ...................,..........
50 /...............................

i 52 ...............................
I 53 ... ..........................

Pajamos Liepos Mėnesį
Suma.

I .$154.87 
.. 29.84 
.. 68.59 
.. 24.59 
.. 19.20 
.. 15.36 
.. 17.21 
•.. 28.82 
.. 53.95 
.. 19.50 
.. 26.56 
.. 24.55 
.. 25.60 
.. . 17.65 
.. ,27.87 
.. 12.55 
.. 65.32 
.. . 4.06 
.. 16.02 
,; 15.88 
.. 10.60 
.. 3.12
.. 26.79 
.. 22.37 
.. 27.26 
.. 50.52 
.. 39.95 
.. 35.01 
.. 37.21 
‘. 13.81 
.. 34.08 
.. 8.90
.. 14.06 
.. 22.37 

' 15.61 
9.26

1,8.61 
i. ,38.66 
,. 43.72 
.. 20.59 
.. ,20.92 
,. 56.79, 
.. 11.10 
.. 7.70
.. 119.88 
.. U8.18 
.. 17.78 
,. 35.53 
,. 11.81

$346.02 
! 47.57

22.18
22.45
34.69
76,39 
76.00 
83,59
31.60
16.27
27.21
17.62
58.64, 
17.04

21
22
23
24
25
26
27
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
42
43
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51
52
53

3.41 
18.14
3.80 

23.84 
23.30 
40.76 
50.67 
49.69 
22.66 
51.63 
20.58 
10.44 
10.88 
13.93 
21.44 
19.65 
77.78 
50.87 
50.82 
32.83 
55.77

1.94 
20.43 
23.19 
14.77

16.58
67.78 
72.12 
10.95
23.99 
'17.87 
10.48
15.62 
15:42 
45.58
31.86
18.44

Kp.
2
3
3
3
6
7
7
9
9
9

11

_ 48.13
_ ;30.35 
_ 17.37
_ 27.65 
. 31.24
_ 24.07 
_ 14.01 
_ 162.39 
_ ■ 26.19

40.87
8.78 

38.27 
51.99 
14.61

Rugsėjo mėnesį pajamų $2,001.03
IŠMOKĖJIMAI.
Liepos Mėnesį 

Vardas
B. Rakienė
A. 'čirvinskienė 

Trišauskas 
Navickas 
Rimkiutė 
Paulikonis

A. Vainorius
A. šerys
J. Miliauskas
J. Likpetris
A. Lekavičienė

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

C. N. 
1955 
2095

634
649

3040
974
992

» 1212
762 

2450 
2041

Suma 
$ 15.00 

1.00 
44.00 

152.00 
58.00 

100.00 
36.00 
22.00 
6.00 

14.00 
100.00

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

17.08 
22.29 
41.$4 
gd.89 
54.88 
24.64 
75.64
24.30 
16.95

7.96 
12.26 
43.62 
12.30

u b
3m J*

i
L l/1

A i.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechaniziną, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ....$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
nus L. Tikniavičius. Atdara iki 

. 9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Patarnauju
Tolumas del ----- —
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktĮ. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuogeriausiai.

734 Grand Strept
BROOKLYN, N. Y

$1,000 Tik už 60 Cęnty ,
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokį® 

stebūklingų žolių vertas ««•
dolerių. Ką tas tūkstan^ie do 
žmogui reiškia, jeigu ^is yra ap 
kokios nors ligos bei vidurių 
dimo Tokš žmogus yra susirs 
nelinksmas ir įvairių nesiųagumų 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 f' 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą. •

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą. .7 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi ’ t‘ 
mūsų gausius vaistus, taip vadina- . I. 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų P--------
gai kelią ir 1

Atsiųsk mums luc, o gausi muša 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Mr ZUKAITIS i J < 
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y« «

L&n

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:30 ud5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldgn 

Public Square 
W1LKES-BARRK PA.
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Savo kamhanilkvi Tofilė nadarė tokia(P7ŠČJ’US Gud?liam iš bažnyčios, Tofile pagavo KamoailUKyj loillc pačia C to į rpJXVp pinanti savo dmnap kuri ofvvA-
tvarką, kokios ten senai nebuvo. Visus 
drabužius gražiai sudorojo. Ant mažiuko 
staliuko sudėjo smulkmenas: špilkas, ada
tas ir kitus daiktelius. Net iš Lietuvos at
sigabentus dar motinos gamintus audimė
lius surišo į atskirą ryšulėlį ir padėjo kam
barėlio kampe. Eidama laukan, ke
lis sykius domiai apsidairė, liūdnomis, aša
rotomis akimis žiūrėdama į kambario tuš
čias sienas, į tą lovukę, į tą mažutį lange
lį, per kurį ji tiek daug kartų žiūrėdavo ir 
mintimis pindavo auksines svajones apie 
geresniuosius ir laimingus laikus.

Pastovėjusi tarpduryj, margina sunkiai, 
atsiduso, ir prisiartinusi palei ant sienos 
kabančią mūkelę, ją pabučiavo, liūdnai kal
bėdama: • “Jėzau, Jėzau, gelbėk mane.”

Nulipusi žemyn laipteliais į virtuvę, kur 
Gudeliai skubėdami rengėsi, Tofile atsisė
do ant kėdės ir akyvai įsmeigė savo dailias, 
bet liūdnas, akis į stovinčią geltonais plau
kais graikščią Zabelę. Nieko nesakydama, 
apsikAbino mergiščią, glaudžiai prisispaudė 
ir karštai pabučiavo jos lūpukes, tardama;

—Zabelyte, Zabelyte, kaip aš tave my
liu! '

'Giliai atsiduso. Jos mėlyni poakiai, iš
balęs veidas nerymavo. Rodosi dar ką to
kio troško sakyti, it norėjo daug, daug kal
bėti, bet negalėjo. Pasižiūrėjus atydžiai į 
mergaitę ir pritaikius, kuomet Gudeliai iš
ėjo į savo kambarėlį, Tofile vėl pabučiavo 
mergaitę, ir kalbėjo:
' —Zabelyte, ar prižadi padaryti vieną 

daiktą?

reiškė einanti pas savo draugę, kuri gyve
na kitoj miesto daly j. Pasuko į dešinę. 
Slinko' silpnai, žemyn galvą nulenkusi. Ne
bojo ji nei vis drebiančio sniego, neigi 
kreipė domės į praeivius, kurių tūli susiti
kę tardavo “Heilo”. Ėjo tarsi be sąmonės, 
lyg klajodama. . . ., (' ..; ... .

Parėpliojus kokią , dešimtį tarpgaįvių, 
abejotingai, nedrąsiai jinai pasuko į Apple 
gatvę ir pasiekus nedidelę medinę, vieno 
aukšto triobą, pabarškino į duris, 
greit pasirodė moteriške. .;

A * TA • l * * * • • O—Ar Petras namie ? , ! 1 1
—Dar nėra. '! ' ■
—-Nėra... i ’. ‘ i • r i f ? .
—Išėjo į kuopoj susirinkimą. >

kuriose

"""U‘ -----
Ad E-6

Prastas A

pusi.
2865 
2739 
2543’ 
2576 
3124
3157 
3202 
2987

3)
31.00
36.00
13.00
45.00

179.00
74.00 
32.00 
58.00

—Sakyk, ar prižadi?
—Prižadu,—ilgai nelaukdama atsakė 

mergiščia.
—Gerai! Kaip tu užaugsi, neklausyk 

vyrų.
—Mama man sakė, kad vyrai visi blogi.
—Ne, ne, dūšyte, ne visi. Yra gerų, bet 

nedaug. Sergėkis tokių, ką gerai nepa
žįsti, Ar tu žinai Petrą Vilką?—vėl klau
sė mergaitės.

-rAr tą cicilistą?

Tofile užsimąstė' ’ Nuleido žemyn akis, ir 
lyg susimaišė;

—Bene' pasakyti jam ką turit—galiu per
duoti. 11

—Aš . A ne...
Moteriukė akyvai pažvelgė į viešnią, ku

ri išrodė nesava. Jinai gerai pažino Tofi
lę. Apie ją ir Petras daug sykių kalbėjo. 
“Visuomet būdavo linksma, smagi ir gyva. 
Tik šiandien kažin kas, gal serga?” mąstė 
šeimininkė.

—Prašau jam paduot, čia, va... raštelį, 
—teikdama uždengtą voką, kalbėjo mergi
na. \

—Gerai, paduosiu. O gal norėtumėt pa
laukti? Jis tuoj pareis.

Lyg ir paabejojusi, Tofile atsakė:
—Ne, ne.. .turiu skubėti... Sudie, tam

stai. ..
—Sudie.
Laikydama rankoje supliuškusį, sulaužy

tą voką, moteriškė dar valandėlę stovėjo 
tarpduryj, žiūrėdama į skubiai einančią 
atgal Tofilę, kuri retkarčiais, krypteldavo, 
tarsi girta, lygz nesveika. Paskubėjusi po
rą, tarpgatvių tiesįąi, ji pasuko į kairę ir 
ten, lydima sniego, dingo.

Sugrįžęs iš susirinkimo, Petras žengė į 
savo, .kambarį. Nusivilkęs palitą, pasidė
jęs kė$ūre, skubėję; į virtuvę, kur jo laukė 
pietūs. Jis kalbėjo namiškiams apie susi-

Martins
Mikolaitis 
Giraitienė 
Palasky 

M.Lasky
K. Gribas 
M. Ažiukienė 
P. Kačergiene

ĮVAIRŪS IŠMOKĖJIMAI 
Buvusiam C. Kom. Lėšos:

Urmonas _____ _—---------- -
J. Gataveckas--- —-----------—
F. Rodgers -------- --------------- -
J. Jasatįavičius----- —.------—
J. Miliauskas už sugaištą 1 dieną 

centre---- —----------- ----------
važinėjimas į Carnegio_—— 
už 22-ro Seimo protokolą----
pasiuntimas protokolo ir 
raportų į spaudą —:---------

Už bonus C. Pirm, Rašt. ir Ižd. 41.25 
“Laisvei” už organą L. L. Ai-

mano,------------------------A------
J. Arbačaūskui už atvdžimą

centro archyvo 1---- -1-
P. & E. Check )Vrįtėr------
Kp. ' ' ■ i . • , ,
26 Už prirašymą 3-jų n. narių 1.50 

,11 Delegatų kel. leš, 22 
22 Delegatų kel. leš.

Delegatų kel. leš.
Delegatų kel. leš. 
Delegatų kel. leš. 
Delegątų kel. 
Delegatų kel.

______ ________ tis. Su
siginčiję pradėjo peštis.
Kurmanavičius pastvėrė šo
ne pasitaikiusį kirvį ir smo
gė juo savo oponentui į gal
vą. Tas, žinoma, sudribo 
vietoj. Kaltininkas sulaiky
tas.

Alex Taylor, Geiter, Ala., sako.

> rinkimą, ?kiek naujų narių‘įstojo kųopon, 
ką jie mano ąpie permainas parapijoj, ir I 
kitokius Jreikalus.

4-Dvi j merginos; įstojo į. mūs chorą,— 
džiaugėsi jis.—Du ,geri sopranai, kurių pas 
mus taip" trūko.

Godžiai srėbdamas sriubą, Petras džiau
gėsi ir, no trumpos pauzos, vėl tarė:

—Žinai, gaspadin, aš manau, kad disbar 
•galėsiu įtraukti į chorą ir Tofilę. Girdė
jau nuo žmonių, kad ji, palikta Rudžio, jau

^Pažįstu. ■,,i '"
I—Gerai. Klausyk jo patarimų. Ir Ado

mo klausyk. Abudu nėra toki blogi, kaip 
žmonės šneka. Kuomet tu Petrą pamaty
si, pasakyk jam, kad aš jį myliu.1..

Greit įėjo į virtuvę Gudelienė ir tetos su 
brolvaike pasišnekėjimas tapo nukirstas. 
Visi slinko laukan. Tofile, eidama per du
ris, greit atsigrįžo ir niekam nematant, 
persižegnojo, kažin ką lupomis krutinda-Jati.darč gavo h. į’sibaidys socialistu
ma. Matomai, ji poteriavo. (Tąsa bus)

K.

26
30
32
44
47

leš. 
lės.

22
22
22
22
22
22

7.40
52.69

4.04
25.74

5.00 
.80 

10.00

5.00

6.00
__ 37.50

seimo 
seimo 
seimo 
seimo 
seimo 
seimo 
seimo

3.00
33.96
21.76
46.04
28.75
47.26
24.00

Išmokėta pei* liepos m. viso $1,688.35
Rugpjūčio menesį

Vardas
J. Elinčas
J. 'Yokubaitis
V. Rugienius 

Karpavičienė 
Janušonienė

A. Potyrius
J. Ašmenskis
J. Danius

A. Stanislovaitienč
B. Šimkus
E. šuopiene
P. Toleikis
J. J. Stankus
C. Kisielius
I. Rublio pomir-

M.
17
20
26
27
30
35
37
41
42
44
44

tinę (graboriui)
M. L. Balčiūnas
A. Glintza
K. Mackonis
J. Kleiza

C. N.
283
580 

2444 
3154 
3044 
1545 
2009 
2302 
2923 
2075 
2764 
2808 
2577 
2716

Suma 
$ 9.00

46.00 
32.00 
44.00 
Ū2.00
23.50 
18.00 

189.00
42.00 
14.00 
15.00 
62.00 

120.00
28.00

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

Mr.
"Niiga-Tone pagelbėjo man puikiai. Kuomet 
až pradėjau jas vartoti, aš turėjau skaus
mus šone, mano apetitas buvo prastas Ir 
negalėdavau naktį gerai pasilsėti. Dabar 
šono skausmų nebeturiu, mano apetitas ge
ras, mano miegas pasilsinantis ir atšvieži
nantis, aš jauėiuosi geriau visais atžvil
giais.” z

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike pasku
tinių 35 metų įgijo tas pačias puikias pa
sekmes. Kai kurie jų buvo silpni, nervuoti, 
išblyškę. Kiti turėjo skilvio ir virškinimo 
trubelius, gasus viduriuose ir žarnose, svai
gulį, silpnumų, inkstų ligas. Kai kurie bu
vo menki ir turėjo trubelių su virškinimu. 
Nuga-Tone suteikė jiemfT-daugiau jėgos, ge
resnę sveikatą ir energiją. Jos padaugino 
jogą visų kūno organų ir jie pasijuto esą 
jaunesni. Nuga-Tone turi jums pagelbėti, 
o jei ne, tai nieko nekainuos. Žiūrėkit ga
rantijos ant kiekvieno pakelio. Nusipirkit 
1 butelį šiandien.

PER 2 00 METŲ
Virš du šimtmečiug."* Ą Q Gold Mccjal Haarlem 
Oil buvo pripažinta V J IV A M gyduole Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga *pudarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, (Sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
tuoL Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 

75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- 
' -^ėše “Gold Medal” vardo ir kitų neimk.

CASTON ROPSEVICH y

Baigęs Philadelphiios muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smal
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagėlbą. Kreipkitės šiuo aefresu:

4715 N. 5th Street ' 
PHILAQELPHIA, PA.

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

47
49
49
49

2618 
1559 
2992 
3008 
30<)\

150.00
7.00

12.00
92.00

112.00
ĮVAIRŪS Iš M O K ĖJIMAI

2 uždapgalu rašt. mašin.
T. Taurozo kel. lėšos 22 seimo
52 kp. delegat. kel. lėšos 22-ro 

seimo ________—-------------
“Laisvei” spaudos darbas___
I. Savukaičiui (lėšos buv. C.

pirm.) ____ ------------------------
“Laisvei” J. Jąnulevičiaus 

prenumerata —-------------
(2 Brief Cases) 2 sįcūriniai 

krepšiai __________ ______

Už 2.00
1.58

43.30
3.70

31.55

5.00

15.00

Rugsėjo menesį

Išmokėta per rugp. znL viso $1,169.63
IŠMOKĖJIMAI '

įvairūs išmokėjimai

Kp. Vardas C. N. Suma
2 J. Bakšys 888 $ 80.00
2 K. Bačkis 245 12.00
4 V. Rugienius 2444 32.00
9 F. Kungis 1821 12.00

10 E. Gelčienė ; 2890 • 10.00
17 K. Benderius 2323 93.00
23 A. Paipaliene 2500 78.00
26 V. Baranauskas 1654 26.00
38 E. Kairienė 2822 • 27.00
40 P.' Rozuk 3100 60.00
41 A. Marčiulinas 2540 122.Q0
43 K. Leskus 2671 57.00
44 M. Dine (mirus) 3077 220.44
44 V. Kopūstas 3158 161.23
44 M. Lasky 3124 ' 8.00
46 K. Žilvitis 2782 56.00
49 A. Hintza 2992 28.00

47 kp. J. Vaitukevičiui už
26 naujus narius------------ 13.00

“Laisvei” už 20Q0 raportų 
blankų ----- x------------------ 31.56

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 
r’V’I’O A Antroj klasėj lašais išsimaudymas •LAUKA jr niiegojimas per visą naktį ant Jį Centai 

trečių lubų, onngam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais, -čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu Šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

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

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

IIM

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius' 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patajmavijno ir už žemą, 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už Žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

IŠPARDAVIMAS
J Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo

MACY’S BROS. Krautuves

BINGHAMTON,
(Pabaiga)

Kalba JasilionisZ Jis 
ko, kad jei kai guriose 
nizacijose būna nominu 
valdybos mėnesiu ar d 
pirma rinkimą, tai reišk 
tokios organizacijos turi 
pasitvarkyrdus. Gi mūši 
titucija k/aip tik tokio ] 
kymo nerodo. O pirn 
“leidimas’ nominuoti ir 
žmones, kurių nėra su 
me,/ parodo tik neribotą 
nįnko sauvaliavimą, 
galutiną nepaisymą nai 
lios.
Bučinskas Nori Kuopos 

bai Narių Pagarb
Į Jasilionio kalbą kim 

činskas. Jir rėžia “p 
lą,” kad narys ne klausi 
peikimą pirmininkui s 
bet kad reikštų pagarl 
pirmininkas yra išrinkta 
gus ir geriau numano ap 
stitucijos teises, negu . 
nis. Jei konstitucijoj ni 
rodymo, kad kuopos va 
nominacija gali būti c 

visu mėnesiu prieš rir 
tai dar nereiškia, kad t< 
Įima daryti,—pakė Buč 
Gi prieš pirmininko “le 
nominuoti surinkime i 
čius žmones, Bučinską 
švelnėjo.” Jis pasakė, 1- 
teks nominuoti ir iš tų 
yra susirinkimo. Jis, rn< 
matė, kad pirmininko 
mas” perplatus. Ūžta 
gerbdamas” pirmjninko 
stitucinę mintį,” dalyk 
švelnino.”
Pirmininko Nusimanymą 

Konstituciją

“Laisvės” Koncertas Brooklyne Gruodžio 15 S. S.. Pittsbrgį Pa.
DIDELIS IR G»S

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/

Tąrpe 17th ir 18th Streets
į. S. S. Pittąbur^he
> i i • į- •' i

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

Vaikams. 25 centai
Apart žymiausių dai/iihinkų - 

—MenkeliūniūtSs ir Stankūno į 
iš New Yorko—dalyvaus ir‘ki
ti dainininkai. Kiekvienas 
džiaugsis matęs ii girdėjęs šį 
gražų koncertą. Todėl kvie- 

' čiame kuo skaitlingiausia at
silankyti. žinokite, kad šiedu 
dainininkai negreit vėl atsilan
kys į Pittsburgh^.

Rengėjai.

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

KĘSTI ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Išmokėta per rugsėjo m. viso $1,127.23
ABELNA ATSKAITA

Viso pajamų pef tris men. $5,473.95
Viso išmokėjimų per 3 men. 3,985.21

Lieka 1,488.74 
Nuošimtis už pitmą pusmetį 118.22 
Pinigų buvo iš pirmiRus 7,607.51

Pinigai dalinasi sekančiai: 
Mellon National Bank 2,357.10 
First. National Bank of

McKees Rocks^ P'a. 1,349.09
The Union Savings Bank 1,199.06
First National Bank of

Kęnsington, Pa. 1,126.64
Pas sehą iždininką 50.00
Pas C. raštininką, įvair. reik. .50.00 
Pinigų ant čekių skyriaus 3,082,58
U f į j . ; ’ Visa ;$9>214.^ 

■ f < H ■ ' ; MiljftUŠkau,'
i A-P*L.A, Čėntro ^Raštininkas. ; L y ; ;------- IfHwf f • • \

į ■ŠuSigiibčijęį Kįrtb Kirviu

. į > j į .‘fįĮa- Į ■’ '

Naktį iš spalių 25 į 26 d. 
begerdami Alytaus apskrity 
pas Simno valsčiaus gyven-

16YEMM KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI 
g Trijų/’Kavalkų Setas, sū standžiai, bet zfe 
g lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- /
f rnUšUš Jacquard Velour’u
I Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus-

’ tytais reniais, apmuštas tikru Mo- 
į hair’u
į Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš-
į' tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

RakandųNepraleiskite šio • 
Nupiginimo!

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

reikalingų rakandų.

I vy s

PRANEŠIMAI 
' IŠ KITUR

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielmkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

PAJIEŠKOJIMAI
PAJĮEŠKAU gyvenimui drauges, ga

li turSt vieną arba du vaikus.. Geis
tina, kad būtų laisva ir blaiva mote
ris. Aš esu našlys, 47 metų am
žiaus, laisvas ir blaivas; turiu biskį 
finansų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti ir savo paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo sugrąžinsiu. K. S. S., 
P. O. Box 414, Thomas, W. Va.

276-80

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopos susirin-, 

kimas bus pėtnyčioj, 22 lapkričio, 
Mažeikos svetainėj, 8 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit laiku, yra svar
biu reikalų. . Po A. L. D. L. D. 
kuopos susirinkimui bus Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo susirinkimas. 
Visi nariai atsilankykit. V. K.

/ 276-77
. >■ i ■; i' . j ■■ j . ’ Li ■ b. . '

$tPusryčip Setas 
Visomis Spalvomis

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

$18.50
Macys Bros. Furniture Co tai su porcelaniniu viri

198—200 Grand Street
Tel. Greenpoint 2372 

Tarp Driggs ir Bedford Avenues

viršum
Brooklyn, N. Y.ir Wiridsor styliaus krės

lais—-labai specials kaina '

Ar mūsų kuopos pii 
kas yra bent sykį per 
visą SLA. konstituciją, ' 
kia paabejoti. Jeigu j 
skaitė ir jeigu atsimen; 
patvarkymus, tai jis; kai 
mininkas, kaipo, anot ■ 
ko, išrinktas žmogus, 
labiau jos prisilaikyti, 
jis konstitucijos patvf 
nežino, tai galima atlei 
jei žino ir jų nesilaiko, 
blogi dalykai su tokiu 
ninku. Jei jis ben< ki 
simano apie pirmininii 
jis turėtų žinoti, kad pi 
ko pareiga ne ilgomis k; 
agituoti už ar.prieš į] 
bet jo pareiga—pr
tvarkos. Jis turėtų 
kad jo “leidimas” noi 
žmones neesančius kuo 
sirinkime, priklauso ne 
ninkui, bet diktatoriui 
turėtų žinoti, kad nai 
saugos paliudijimai, 
dant nariui, turi būti 
pasirašomi kuopos aky 
je, reiškia: kuopos su 
me. Bet jis, ar tai sav 
nojimu, ar tai pasitiki 
Bučinsko aauvališku * 
mu,” ar visai nesiskaitj 
su konstitucijos patvari 
ir šiame suvirinkime : 
per kitą žmogų apsauj 
liudijimą tokiai narei, 
Bučinsko prirašinėjimo 
einant, dar nėra buvus 
pos susirinkimo ir d ai 
buvusi kuopos suturi 
perstatyta. Be to, pil 
kaš, kaipo konstituci 
tvarkos. dabotojas, 
kreipti dome į . Bučulsi 
siau slapta nariu prin 

'mą, nes šiemet Bučinrk 
“ prirašęs net keliolika’ 

kurie kuopos susirink 
visai nebuvo perstatyti.

Ar pirmininkas už t< 
sivienijimo taisyklių i 
mą yra vertas pagarb* 
kios reikalauja jam 
kas? Aišku, kad ne. < 
tas papeikimo, jis velta 
kos, jis vertas pamainj 
pirmininku. Tiesa, yri 
kai už ką pirm. Charna 
kredito,—tai už paseki 
balių ir piknikų suret 
Tam darbui jis tinka. 1 
darbą jam kredito niel 
turi noro mažinti. Beti 
ditas dar nenusako, kad 
sivienijimo taisyklių n 
mas turi būti užgirtas.
Ko Jie Siekia per Nora 
, Didžiuma balsų per® 
mas, kad kuopos valdi 
minuoti šiame susirinki!
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; Surcouf,' 
džiausiąs pasauly.

hone. Poplar 7544

ar prieš įnešimą, 
pareiga—prižiūrėti 
Jis turėtų žinoti, 

leidimas” nominuoti

laaiu

Street

PA.

r laidoja numirusius 
kapinių. Norintieji 
mavimo Ir už žemą 
no valandoje šauki- 

Pas mane galite 
visokių kapinių 

mą

RR$M IABQR LYCEUM
DARBININKŲ {STaKIa

; . ■ ‘ . 1 ..
Salės del Balių, 'Kontdttų, Bhnkietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir'tt. Puikus 
steičius su naujausįaĮs įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

94^-959 VVilidugliby Avenuė

■ Tel., fltfcttf

slapta nariu prirasinūji- • 
ės šiemet BuČinckpįJ yra 
ęs net keliolika nariu,: 

kuopos susirinkimuose i

Valgio metu, prie'stalo suse-Ristas valstybės gynėjas pasity- zoologijos btjtu.
Tai dabar stambių vielų dubeltų grotų 

klėtką taip, kad per vienas du
ris į klėtką įleidus politkali
nius, o per kitas duris lanky-

■MHNhmmI

r v i v’f n ui

(Pabaiga)
Kalba JasilionisZ Jis pasa

ko, kad jei kai guriose orga
nizacijose būna dominuojamos 
valdybos mėnesiu ar daugiau 
pirma rinkimų/tai reiškia, kad 
tokios organizacijos turi tokius 
pasitvarkytus. Gi mūsų kons
titucija k/aip tik tokio patvar
kymo uėrodo. O pirmininko 
“leidirhas’ nominuoti ir tokius) 
žmones, kurių nėra susirinki
me/ parodo tik neribotą pirmi
ninko sauvaliavimą, parodo 
galutiną nepaisymą narių va-j 
lios. |
Bučinskas Nori Kuopos Valdy

bai Narių Pagarbos
I Jasilionio kalbą kimbą Bu- Pirmadienį tapo nuleistas į 

činskas. Jjr. fėžia “pamoks- i vandenį naujas Franci jos 
lą,” kad narys ne klausimą, ne į submarinas 
peikimą pirmininkui sakytų,' 1V> 
bet kad reikštų pagarbą, nes j 
pirmininkas yra išrinktas žmo-l 
gus ir geriau numano apie kon
stitucijos teises, negu Jasilio- 
nis. Jei konstitucijoj nėra nu
rodymo, kad kuopos valdybos 
nominacija gali būti daroma 
visu mėnesiu prieš rinkimus, 
tai dar nereiškia, kad to nega
lima daryti,—pake Bučinskas. 
Gi prieš pirmininko “leidimą” 
nominuoti surinkime neesan
čius žmones, Bučinskas “su
švelnėjo.” Jis pasakė, kad už-i 
teks nominuoti ir iš tų, kurioj 
yra susirinkime. Jis, mat, per-! 
matė, kad pirmininko “leidi
mas” perplatus. Užtat “pa
gerbdamas” pirmjninko “kon-j1 
stitucinę mintį,” dalyką “su- Į 
švelnino.”
Pirmininko Nusimanymas Apie 

Konstituciją

Ar mūsų kuopos pirminin
kas yra bent sykį perskaitęs 
visą SL-A. konstituciją, tai rei
kia paabejoti. Jeigu jis per
skaitė ir jeigu atsimena visus | 
patvarkymus, tai jis,- kaipo pir
mininkas, kaipo, anot Bučins-' 
ko, išrinktas žmogus, turėtų; 
labiau jos prisilaikyti. Jeigu 
jis konstitucijos patvarkymų 
nežino, tai galima atleisti, bet 
jei žino ir jų nesilaiko, tai jau 
blogi dalykai su tokiu pirmi
ninku. Jei jis bent kiek nu-' 
simano apie. pirmininkavimą, 
jis turėtų žinoti, kad pirminin
ko pareiga ne ilgomis kalbomis 
agituoti už 
bet jo 
tvarkos, 
kad jo 
žmones neesančius kuopos su
sirinkime, priklauso ne pirmi-’ 
ninkui, bet diktatoriui. Jis j 
turėtų žinoti, kad narių ap-! 
saugos paliudijimai, atiduo
dant nariui, turi būti narių 
pasirašomi kuopos akyvaizdo- 
je, reiškia: kuopos susirinki-' 
me. Bet jis, ar tai savo neži
nojimu. ar tai pasitikėdamas! 
Bučinsko aauvališku “žinoji
mu,” ar visai nesiskaitydamas 
su konstitucijos patvarkymais, 
ir šiame susirinkime atidavė 
per kitą žmogų apsaugos pa
liudijimą tokiai narei, kuri, 
Bučinsko prirašinėjimo forma! 
einant, dar r^ra buvusi kuo-' 
pos susirinkime ir dar norą j 
buvusi kuopos susirinkimui j 
perstatyta. Be* to, pirminio--i 
kas-, kaipo konstitucijos {ir i 
tvarkos . . dakotoiaš. turėtų1 
kreipti domč' įBučinsko pu-i 
siau 
mą, 
prir. 
kuri 
visai nebuvo perstatyti.

Ar pirmininkas už tokį Su
sivienijimo taisyklių apleidi
mą yra vertas pagarbos, ko
kios reikalauja jam Bučins
kas? Aišku, kad-ne. Jis ver
tas papeikimo, jis Vertas kriti
kos, jis vertas pamainyti kitu 
pirmininku. Tiesa, yra daly
kai už ką pirm. Chama vertas 
kredito,—tai už pasekmingus 
balių ir piknikų surengimus. 
Tam darbui jis tinka. Ir už šį 
darbą jam kredito niekas ne
turi noro mažinti. Bet šis kre
ditas dar nenusako, kad ir Su
sivienijimo taisyklių nepaisy
mas turi būti užgirtas. -
Ko Jie Siekia per Nominaciją 
. Didžiuma balsų perfijo tarK

no- 
Ir

,tapkr. 20, 192

:o (sisteigimo

K

UODAM VISOKIUS
RAKANDUS Už

jos muzikos kon- 
lekcijas ant smui- 
d jūsų vaikai br
ikais, kreipkitės j 
ikrai profesionalę 
ės šiuo adresu:

N. Sth Street 
DELPHIA, PA.

ui. ir ketvergaia:
th St., Camden. N. J

Puslapis Penktas

3 dabar! Jūs pama- 
[žangiau visko negu | vr 
vote bent kada pir- 
Visas bildingas pri
krautas visokių jums 
[alingų rakandų.

sryčip Setas 
uis Spalvomis 
gabalų įvairiai de- 
Pusryčių Setai, su 

amais galais stalu
$18.50

porcelaniniu viršum 
isor styliaus krSs-1 
ai speciali kaina
$26.50

S. L A. 50 Kuopoj 
BINGHAMTON, i Y.

mas, kad kuopos vaidybą 
minuoti šiame susirinkime.

i nominuota.
Ar kuopos valdybos nomina

cija turi -vien gerus tikslus, 
kad sumažinus darbą metinia
me susirinkime, ar ji turi, su
manytojų pienu, daug plates- 

i nį tikslą, teks pamatyti greitoj 
ateity. Saliūninė agitacija jau 
pradėta. Kiek toji agitacija 
sumažins vertę tų kandidatų, 
kurie nominuoti ne ant suma
nytojų tikieto ir kiek vertės 
uždės asmenims sumanytojų 
surašė, pamatysime. Progre- 
syvės sriovės žmonės ir patys 
žinos ir kitiems galės pasa
kyti, kad tuos žmones, kurie 
riksmu, sauvaliavimu ir pa
garbos reikalavimu nori kuo-į 
pa valdyti, reikia pakeisti ki- tiniai užsiima mokymusi rašyti

; tais žmonėmis.
I Liudmila ir Dorethy.

'U ■ | I T ?•’ I? { Į

Kauno Kalėjime Politkaliniu Gyvenimas
(Tąsa) ■

sti vietos visiems neužtenka: įčiodamas juokiasi: 
kiti susėda ant narų, dar neuž
tenka; valgo stati arba paside
da bliūdą ant grindų. Bet at
sisėdusiam ant grindų nepriim- 
na valgyti, nes iš pasienio pa
grindų išlenda juodi vabalai, 
valgį pajutę. Ypač vakarais, 
tada čielais' būriais išlenda. Ir 
daugiau tokių gyventojų yra; 
blakių, kinvarpų, pelių.

Be to dar, fašistinė kalėjimo 
administracija politinius įvai
riais būdais terorizuoja. Poli-

iškaityti, aritmetika, istorija, 
I apie gamtą, geografija ir tt. 
.'Fašistai gerai prityrę, kad dar
bininkas analfabetas lengviau 

__ padaryti sau paklusniu :• todėl
i kaliniams trukdo mokytiš. Kad

;■ Į negalėtumėme vakarais mbky- 
,’jtis: nupjovė elektros lempučių 

dJ"' vielas ir pakėlė pačioje palubė
je, kad nesimatytų skaityti. Fa-

• •: V K - f '■
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[jus ir išbjaurįpjųs, fašistinė ąd 
ministracija politRalinįiy lanky
tojų pasimatymo butą' paveftė 

pądarė iš

kaip studentų bendrabuty?’
Dorų darbininkų politkalinių 

kamerose administracija sten
giasi patalpinti žval 
ir provokatorius, kad išprovo
kavus ir sudarius naujas by
las. Bet dori darbininkai nesi
duoda save išprovokuoti. Tal
pinamus žvalgybininkus ir pro
vokatorius išmeta iš savų ka
merų. Administracija' griebia
si^represijų. Už išmetimą pro
vokatoriaus, stengiasi kurį nors 
vieną išvesti į karcerį, bet, ka
liniai draugiškai susikabina vi
si į krūvą ir nesiduoda išvesti., 
Tada baudžia visą kamerą ant 
karcerio padėties: atima čiuži*\ 
nius ir antklodes. Ir to neduo
da, susikabina rankoinis" ir ‘ne
prileidžia sargų' prie natų. Ta
da vogčia pavagia, kad kaliniai 
išvesti vaikščioti.

Kad iš politkalinių pasityčio-

kaip žiūrovus žvėrinčiaus na
me. Tokio išniekinimo darbi
ninkų klasės politkaliniai ne
prisileidžia. Per greitas neina 
pasimatyti.

(Bus daugiau)
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Kaštone,
Bell, Oregon 5136

Taip siko A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 
(Grana St.j Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigaras, kaid 'l 
mfiriesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodu b; kuriu netik lietuviai 
bet.ir svetimtaučiai už penkių blokų*ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonui skonii, gra
žiai degš ir puikiai kvepi!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., i savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šimtų jų

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU-
SKAS iš
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 

' reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa- Jdlin Natijbkas v daryti rįn’koms yra ^riausi( juos visi myli!
Taip pat darbininku veikėjas draugas \J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s ^Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkes biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį 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 yiršminėtais 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.

P naujokų cigarų dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

parsitraukia.

SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZTNS, jeigu kenčiate nuo 
. .Kraujo, Odos ir Nervy Ligų, visokių Chroniškų 

’Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, žarnų ir Mešlažarnės Ligų, 

' Gah-os Skaudėjimo, Neuralgijos^ Padidėjusių
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 

•:ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmes. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
X-Spin<luliai, Kraujo ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

D R. Z 8 110EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogau* priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas Įvaro, bet 

ir j grabį paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Amerika pagarsėjusius
YTU 9 sn s s , (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčiu nebijo. UiUrbans Cold Powders 75c už baksą apsiginkluok nuo savo amžino priešo i

TT<.L t — m 1 yra tni kanuolė prieš kit^ amžiną žmogaus priei<—yWu-UlbO B&X THUS Uų užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių i
° sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

e: l/rbo^

’ Siųsdami ■ pinigus j ‘t
su savo adresu. uŽtASvkite: ,,i»i

FRANK A. URBAN'S PHĄKMACY 
lol Metropolitan A ve., 

Brooklyn, N. Y.

J.ccjnlf\u rRMn>Kę.«. siunčiu VIENA DOLERI, už kurį malonėkit man priaugu 
URBąN S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

. Stale

No...™......

Mieste. ...

St. or A»».

II

• • s . .______. /• %

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
T38 Lexington Ave., tarpe 58th ir S9th Bte., New York City 

w įėjimas iš 786 Lexington Ave. . «
m0tei. Būk neprigulmingas Išmok karų amatų ir pra- < 

dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti r 
taisyti visokių 4Šdirbimų karus per trumpą laiką ir mažą R n^*'J

Klasės dienomis ir vakarais.
Uzganeįiiniitrias. Leidimas ir Darbas Užtikrintas

Special klasės ttioterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas.

MM
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REIKALAVIMAI
r

Kuopos Nariams
jinai

MALONAUS PASIMATYMO
MIRTYS—LAIDOTUVES

UŽEIGA

Dienų,

veikalą

Telephone: Stagg 4409

Bus Organizuojami

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

papročio 
pagelbsti

Arti 
Anta-

sako
Dov-

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

Naujausi Diagnoze ir Gydymo būdai.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telefonas—-Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.___ 1

. (JQNA& ;STOKES
173 Bridge St.; C. Brooklyn, N. Y.

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

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

jos galva. Iš pat pradžios at-

231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
264 Fyont St., Ų. Brooklyn, N. Y

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

pirmame 
judyje “Wel-

(Užprašome

techniką dau- 
augštesnę, ne- 
“Potiomkiųo” 

, Kurios

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių, rūkymui ir 

rašymui reikmenų krautuve. Noriu 
greit parduoti; kaina labai žema; 
gera biznio vieta. 16 Hoive St., 
Brooklyn, N. Y. 275-7

augščiausių pagyrimų] 
judžiui. Jis

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.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnozei
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge, Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvertais ir subatomis 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.

. v X X r . , ocncvrv jv turinys, si išsisukti nuo tos garbės, bet
laužymo, o tim tarpu, kiek ąa-iSvarba ir vaiz(jįngumas nuo to nepavyksta, ir jis lieka policy I /v /J n i vv «-» v» rs I t r rr v v i zx i n n v» l x i i v a . . - .. -

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DAUBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Puslapis šeštas

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Kiekvienam būtų naudinga 
pamatyti ^4iWerialąh su įvai
riais priedais, rodomais 
kartą Film Guild Cinema 
atre.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWrrZ
lėdami, paralyžiuoja darbinin-' 
kų pasiryžimą kovoti.

Požeminis

Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 
kitus galvos nesveikumuš\ pasek-_ 
mingai gydome naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins \ sveika
tą jūsų galvos odai ir augins bui-

• nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

TIKRAI BARGANAS
Parsiduoda groserne, delikatesen, 

cigarų ir kendžių krautuve labai pi
giai. Savininkas turi du bizniu, tat 
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)

ŲASIRANDAVOJA 3 kambariai, visi 
šviesūs, yra elektra, gesas, šiltas 

vanduo.. Randa pigi' Taipgi pasi- 
randavoja 2 fornišiuoti kambariai. 
J. M. Beganskas, 61 Elm Point Ave., 
Great Neck, N. Y. (272-277)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA du fornišiuoti 

kambariai: šviesūs, apšildomi ir 
visi moderniniai įtaisymai. 
Springfield Ave. karų linijos.
nąs Žitkus, 179 Indiank St., Maple
wood, N. J.

VIETOS ŽINIOS
Dr. Kaškiaučiaus Prakalba 
Rytoj Vakare, “Laisvės” 
Svetainėje, Brooklyne
Apie Pirmąją Pagelbą Ligoje 
ir Bile Kokioje Nelaimėje

Įsitėmykite, jog Daktaras J. 
J. Kaškiaučius kalbės ketvirta
dienio vakare, lapkričio 21 d., 
kaip 7 :30, “Laisvės” svetainėj. 
Tęma bu» įvairi ir turininga: 
“pirmoji; pagėlba ligoje ar ne- 
laĮmėje”-—ka$ daryti, ligai ar 
kokiam nelaimingam nuotikiui 
ištikusį pirmą negu galėtų pri> 
būti medicirtos itfagelba,4 pav., 
kuQipę| i,s!usižqide žmogus, kau
lą perlaužė,’ kraujas staigiai 
prasimušė, apalpo, arba kas! 
apsivalgė, viduriai jam .braš
ka;' gyvatė įkando, šuva aprie
jo.; gazu kas apsinuodijo ; per
kūnas pritrenkė; pasismaugė, 
pasikorė, prigėrė; apsirgo kas 
apkrečiama liga; ausį ar dan
tį suėmė gelti; Yiešuką nikste- 
rėjo, apsišutino. . . Jei pirmo
ji pagelba sumaniai paduota, 
tai dažnai ir be gydytojo gali
ma apsieiti. Jei pagelbos ne-1 
buvo arba jei ji buvo netikusi,! 
tai ir gydytojas pribuvęs ne 
ką tegalės nuveikti.

Prašome nepavėluoti, o grie
žtai skirtu laiku sueiti.

A.L.D.L.D. 1 Kp. Kom.

Kl. Gaigalienė Gazu Nužudė 
Savo Šešių Metų Sūnų?

Klementina Gaigalienė (gal 
lietuvė), po num. 236—24th 
St., Broųklyne, areštuota ir be 
kaucijos laikoma. Ją kaltina, 
kad tyčia prileido gazo kam
barį, kur miegojo jos 6 metų 
vaikas Waite ris, ir tuo būdu 
jį nužudė. Mandma, kad ji
nai yra kiek pamišus; ji pa
talpinta į Kings County Ligo
ninę, -kur tyrinėjama jos pro
tas. Dieną ir naktį yra feėhfcš- 
tima policijos.

Sdkoma, I kdd ji prisipaži- 
J huš: *‘Nužudžiau vaiką to

dėl, kad aš jo daugiau nebe
myliu.”

Federacijos Vadai Tramdo 
Subvių Kasėjų Kovų \

Naujų požeminių gelžkelių 
kontraktoriai numušinėja še
šiolikai tūkstančių darbininkų 
uždarbius net iki $4, nors, pa
gal sutartį su miesto valdyba, 
turėtų mokėti bent $8 į dieną, Į 
ir daugiau.

Pereitą sekmadienį 1,500 tų 
darbininkų turėjo mitingą Teu
tonic Svetainėje, 158 Third 
Ave.,’ New Yorke. Daugelis 
suėjusių paprastų darbininkų 
reikalavo tuojaus streikuoti. 
Bet pardavikai vadai iš Ame
rikos Darbo Federacijos ‘(M. 
Sullivan, James Moran ir kiti) 
sako: Palaukite; dAr turime 
atlaikyt mitingą kitą sekma
dienį, o paskui' kad jau kovo
sime, tai kovosime.

Jie nori tiktai užkalbėt'dantis 
darbininkams; jie duoda kon- 
traktoriams laiko prisarndyt 
skebų delei gręsiančio streiko!

Ketvirtadienį, 21 d. lapkri
čio, Įvyks A. L. D. L. D. 185 
kuopos mėnesinis susirinkimas, 
svetainėje 218 Van Sicklen 
Ave., East New Yorke. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi na
riai privalote dalyvauti, nes 
yra iš centro blankoš viršinin
kų rinkimo; kurias turime iš
pildyti. Mūsų kuopa turi pa
sirodyti, kad rūpinasi organi
zacijos i reikalais ir balsavime 
skaitlingai dalyvauja. Reikės 
išrinkti ‘darbininkus prie per
statymo veikalo “Nervai” del 
8 d. gruodžio. Yra ir kitų rei7 
kalų. Taigi, visi (ir visos da
lyvaukite ir’jeigu turite ^drau
gų, atsiveskite, prisirašvtL >

• < i • Narys.
(276-7)

Jaunuolių Orkestros Balius
* i . . ■ . ....

i Praeitoj subatoj “Laisvės” 
svetainėj įvyko/Jaunuolių Or
kestros balius, šokiam grajino 
orkestros geriausi muzikantai, 
Viso devyniais instrumentais. 
Tai buvo puiki muzika šo
kiams, kokios šioj svetainėj aš 
dar nesu girdėjęs. Grajino be 
didelių pertraukų. Orkestrą 
vadovavo J. Baltrukevičius. 
Publikos, daugiausia (jaunuo
lių, buvo apie šimtas, šį kar
tą šioj svetainėj buvo gražaus 
ir nematyto iki šiol jaunimo. 
Tai buvo jauni, nesenai iš Lie
tuvos atvažiavę vaikinai. Taip
gi buvo apie pustuzinis ir mer
ginų, nesenai atvažiavusių iš 
Lietuvos. Jie visi gražiai šo
ka lietuviškas polkas; gražiai j

50,000 New Yorko Audėiyjaunimo) nebuvo. ’
Nųrs publikos mažai buvo, 

bet visgi liks keliolika dolerių 
pelno.

Emma Soroka, 43 metų, 74 
Jewell St., mire 14 d. lapkri
čio; palaidota 17 d. lapkričio 
Alyvų Kalno kapuose.

Adolf Machski, 68 metų, 
116 N. 9th St., mirė 13 d. lap
kričio; palaidotas 16 d. lap
kričio, Alyvų Kalno kapuose.

Jonas Danilevičius, 45 me
tų, 49 Hudson Ave., mirė 15 
d. lapkričio; palaidotas 18 d. 
lapkričio, šv. Trejybės kapuo
se.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius J. Garšva.

24-tas METINIS 24-tas

BALIUS
Rengia Dr. Martino Liuterio Draugija

NEDĖLIOJ, LAPKR. 24
BROOKLYN LABOR 

LYCEUM SVETAINĖJ
949 Willoughby Av., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2 Valandą Dieną
Gerbiamieji: Kviečiame kuo skait

lingiausia ateilartkyti į šį parengimą 
h pasimatyti su mylimais draugais 
ir pažįstatųals. 'čia turSąifap progos 
išbandyti savo laimę -*u saildaifieniis, 
kuria* galSsite saujomis kabinti ir 
atapčję gausite jas už dyką.

PROF. RICH’S ORKESTRĄ 
grieš •magius kavalkus šokiam, tat 
vUi smagiai pasišoksite. Todėl būki
te patys šiame baliuje ir atsiveskite 
kitus. RENGĖJAI

Didžiajame New Yorke Yra 
bent 5'0,000 darbininkų, dir
bančių audyklose! Juds orga
nizuot pradeda vaju kAjjriosids 
Nacionalės Audėju Uiiijos ‘Vie
tinis1 distriktas. Pereitą Sek
madienį tuo tikslu ivyko šio 
distrikto viršininkų konferen-* 
cija. Organizatore išrinkta 
Clarina Michelsonaitė. 1

ČESNAVIčIŪTfi, SIETYNO 
CHORAS DAINAVO PER 

(RADIO, NEWARKE
Mums praneša, kad vakar, 

10 vai. vakare, per ištisą pusę 
valandos,1 iš Newarko stoties 
WNJ, per radio dainavo drg. 
M. r česnavičiūtė ir draugų 
newarkiečių Sįetyno Choras. 
Choro dainuotų dainų vardų 
nesužinojome; česnavičiūtė gi 
dainavo šias* dainas: “kad Aš 
į Kaimietę” (V. ' Herbert) ; 
“Ak,; Myliu Tave!” “Ritotna

Viricitor1’ ! (iš G. Verdi’o ope
ros “Aida”); ' j“AŠ ' Džiaug
siuos” (C. Cadman).

Nors daugeliui newyorkie- 
čių sunku phgaut WN«jU stotį, 
bet vis tik gaila, kad anksčiau 
nesužinojome čia minimos mū
siškių draugų radio progra
mos ir išanksto negalėjome 
apie ją pranešti.

Išrodo, kad mūsų artistai 
vis tankyn ir tankyn skraido 
po orą. Iš choro pirmutinis 
pasirodė Sietynas. O gal tuo 
ruoštu ką nors rengia ir Aidas 
bei Lyra ? Girdėjęs.

“ARSENAL”—NAUJAUSIOS 
RŪŠIES SOVIETINIS JUDIS

“Arsenalas,” judamas pa-! 
veikslas, pagamintas Sovieti
nėj Ukrainoj,?dar (tebėra ro
domas Filjn jGuildi pinema te
atre, 52 W.' ^th St., New Yojr- 
kę. ‘Tai Ritmas* teatr'as, ku
ris tą veikalą patiekė ameri
koniškai publikai. Galima 
prisimintį, į jog Amerikos cen
zoriams iš sykio pasirodė kai 
kurios scenos perdaug revo
liucinės; tuo būdu, jie buvo 
kokią savaitę veikalą suturėję 
ir vieną kitą scenukę apkar
pę. Tačiaus, bendrasis “Ar
senalo” įspūdis, jo

“WELCOME DANGER 
BROOKLYNO 
PARAMOUNTE

Harold Lloyd 
vo kalbančiame 
come Danger”
Pavojų) pasirodys ŠĮ penkta
dienį, lapkričio 22 d., Brook- 
lyno Paramount 1 Theatre, 
Flatbush Ave. Extension, ties 
DeKalb.

Harold Lloyd, kaip žinoma, 
yra vienas iš žymiausių kome
dijų aktorių Amerikoj. Pa
kliūva jis į įvairias pinkles, iš 
kurių visuomet “išsilaižo,” mi
triai liežuvių sukdamas, išsi
kalba iš; kablios pAdėtięs.

‘ •• f šičia : jis ’ lošia rolę jauno 
gėlių ir augalų tyrinėtojo, bo- 
tanisto, kuris suplyšusiame 
Ford ūke važiuoja į San Fran
cisco, kur jo tėvas yra geriau
sias policijos galva. Nuvykus 
II. Lloydui tenai, yra bando
ma padaryt jis policijos vir
šininku vietoj -pasitraukiančio 
iš vietos jo tėvo. Jis stengia-

beveik nenukentėjo.
“Arsenalas” vaizduoja bol- rodo, kad ne koks iš jo bus 

mėlynsiūlių valdytojas; jis 
daro juokingų klaidų, nematyt 
pas jį tam darbui gabumų; 
jis, kaip ir pirma, daugiausiai 
susidomėjęs žolėmis, gėlėmis 
ir medžiais. Bet, viso to ne
žiūrint, jis šiaip taip, galų ga
le, neblogai atlieka policijos 
viršininko pareigas.

Judžio fotografija, garsai, 
ypač scenos “čainataune”, yra 
visai vykę.

Gyvojoj scenoj Brooklyn© 
Paramount© nuo penktadienio 
bus rodoma “Novelties”, dai- 
liškas vaizdelis su gražiomis 
šokikėmis ir muzika,—ką su
taisė Boris Petroff. Dainuo
ja daili chiniętė artistė Anna 
Chang; lošia Boycę Combe,

ševiku kova su buržuaziniu 
anarchistu Petliura Ukrainoje. 
Jo medžiaga imta iš Sovietinės 
Ukrainos revoliucijos. “Arse
nalas” šičia atstovaauja ne 
ginklų sandėlį, bet darbininkų 
klasę ir tikslus, ■ kurių 
siekia.

Įvairūs nuotikiai, kaip 
šio Veikalo direktorius 
ženko, taipgi yra ženklai-sim- 
bolai darbininko -tikslų, pasi
sekimų bei nepasisekimų. Taip 
.antai, “traukinio susikriušini- 
mas reiškia ne pačią traukinio 
nelaimę, bet žmogaus nesuge
bėjimą suvaldyti dalykus, ku- 
fiuos jis nežino kaip suvaldy
ti./ Kareivis, kuris nori būti 
darbininku, perstato abelnąją A .
darbo žmonių ' dvasią, kurią į Ras?zYm®J^s komedinin- 
riegali kulka užmušti. ‘Arse- Gamby Hale mergaitės ir 
nalas* yra paveikslas sielos, A „ / ___'' , J .
jieškančios išėjimoj žinojimą! Bob West tęsia savo yargo- 
jii’ laisvę, kelyje pilname dud-i111^.me 0^^as; kurios publikai, 
:bių žmogaus silpnybių ir ak-jr®į?s’ niekad nenusibosta., 
lumb. Jis klumpa ir vėl klum-i ip^dienį, be reguliarių tos 
pa, o vis dėlto varosi pirmyn.” savaites programos punktų,

Europos spauda yra šutei-(^us PaGęktaf^r Glonos Swan- 
kus ;
šiam didingam 
buvo pavadintas revoliuciniu j 
žingsniu pirmyn besivystyme 
Sovietinių judamųjų paveiks-1 
lų; jis sutvėrė 
geliu atžvilgių 
kaip technika 
ir “Dešimties 
Sudrebino Pasaulį.”

Viši mačiusieji šį 
lietuviai sako, kad jis yra la-i 
bai veiksmingas, natūraliai. 
įspūdingas.

Apart jo, šiame teatre ro-j 
d omą platesni judžiai, negu! 
kituose teatruose, iš atlėkime i 
ir priėmimo Sovietų lakūnų' 
visuose miestuose, kur tik jie 
buvo apsistoję. !

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

son seniau vaidintas tylus ju- 
idis “The Humming Bird.” 
Paaiškėjo, kad publikai pa
rinka, apart kalbančių kruta- 
mųjų paveikslų, matyt ir ge
resnius tyliuosius judžius, kad 
ir netaip naujus. J. M.

PASIRANDAVOJA 5 kambariai, yra 
1 šiltas vanduo- iš' skiepo, elektra ir 
visi naujausi įtaisymai. Randa la
bai žema. Kreipkitės po No. 391 
S. 5th St., Brooklyn, N. Y.

# < i ' J ?' i ' J ‘ ’ (274-276)
APARtE^S^^

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

LIETUVIU VALGYKLA 

 

Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Šankinami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium • 

Pavalgius čia maltonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba rainiai pasi
skaityti.—Sykį atsihLnkę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit! x

T • n x Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIEN& 

8AVININK8
- ' z ’ i r

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

■ • . • i t • . /

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

5 D

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Nufotografuoja ir 
nuxnali.avoja viso

je i u b » paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
Benus ir krajavus 
ir sudaro , su 
amerikoniškais.

- 1 TEL: 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Gryną- Žolių ir 
Netari Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

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

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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

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

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

Tik iš Lietuvos
Kaip dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas jš 

Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražių 
athetiškų deimantiniu 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 

t 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. . v ,

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

' galim pritrūkti.' w H ! ’ > i
' J. J. STROSSELL, Distributor

425 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg
/

J. LeVANDA
, (Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)*

’ 1107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn! N. Y.
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