
Nashua ir Lawrence
Kalbės L. Pruseika

Nashua, N. H., bus svar
bios prakalbos sekant? ne- 
dėldienį, lapkričio 24 d., 1:30 
vai. po pietų, Dannell sve
tainėj, 20 High St. Kalbės 
L. Pruseika iš New Yorko.

Tą pačią dieną L. Prusei
ka kalbės Lawrence, L. U. 
K. svetainėj, 41 Berkeley St. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Vokiečiai Valstiečiai
Nenori Apleisti

Sovietų Sąjungos
Apsivylė Buržuazine Propa

ganda
MASKVA. — Valstiečiai 

fanatiškos mennonitų reli
gijos, kurių protėviai atvy
ko į Rusiją iš \Vokietijos 
150 metų atgal ir kurie pa
laikė savo tautinius ir reli
ginius.papročius, buvo paki
lę apleisti Sovietų Sąjungą. 
Apie 13,000 jų buvo pasiren
gę grįžti į Vokietiją. Ne- 
kurie jų planavo išvykti 
Kanadon ir ten apsigyventi. 
Didžiuma jų yra pasiturinti 
ūkininkai—kulokai. Sovie
tų valdžiai pradėjus varyti 
smarkesnę kampaniją už 
kolektyvius ūkius, pradėjus 
vesti griežtesnę kovą prieš 
kulokus, ant tų valstiečių 
paveikė anti-sovietinė pro
paganda: jie persiėmė iliu
zijomis, kad sugrįžę Vokie
tijon arba nuvykę į Kanadą 
ar kurią kitą šalį jie geriau 
gyvens. 300 jų nuvyko į 
Vokietiją, iš kur jie vyks į 
Kanadą. Bet iš jų daugelis 
gailis, kad apleido Sovietų 
Sąjungą. Dabar jau norėtų 
grįžti.

Pasirengę apleisti Sovietų 
Sąjungą, tūkstančiai jų su
važiavo į Maskvą. Maskvoj 
bebūdami, besirengdami iš
važiuoti, jie sužinojo nuo 
jau iškeliavusių, kad Vokie
tijoj ir kitose šalyse dar 
sunkesnės sąlygos. Todėl 
daugelis jų pradėjo prašyti 
Sovietų valdžios, kad Idistų 
jiems sugrįžti į savo buvu- 

' sius ūkius.
Sovietų valdžia nusprendė 

neišduoti daugiau leidimų 
tiems valstiečiams apleisti 
Sovietų Sąjungą delei Vo
kietijos valdžios atidėlioji
mo suteikti leidimą jiems 
įvažiuoti Vokietijon.

• ■ Bet tuo pačiu' sykiu Vo
kietijos kapitalistai, kad pa-
skleisti anti-sovietinę pro-'bmaą daugiau tavorų, negu 
pagandą, veda vajų aukų 
rinkimui del sušelpimo lQ,n 
000 mennonitų,’ * kurie yra 
suvažiavę Maskvon, Hin- 
denburgas iš tam tikro fon-

:' do paskyrė $50,000 Raudo
najam Kryžiūij kuris, sako
si, šelpsiąs tuos nusivylusius 
valstiečius. ij

300 Chinų žuvę Susikirtime 
Su Sovietų Spėkomis

Tokio, Japonija.— Chini- 
jos žinių agentūra praneša, 
kad susikirtime su Sovietų 
spėkomis Manchuli-Dalai- 
nor srity antradienį žuvo 
300 chinų kareivių.

So. Bostone L Pruseika 
Kalbės Rytoj

bes L. Pruseika, 
svetainėj, E Ir 
Pradžia 7:30 vaE vakare.
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimčsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėait 

Pasaulį!

“Sausasis” Kongreso Narys 
Apkaltintas Būtlegerystėj

WASHINGTON. — Ed
ward Everett Denison, kon
greso narys, republikonas, 
iš dvidešimts* penkto Illinois 
distrikto, antradienį Dis
trict of Columbia teisme ta
po apkaltintas butlegerys- 
tėj. Anti-'Saliunų Lyga iki 
šiol skaitė jį “sausuoju” ir 
“kovotoju” prieš butlegery-

Pas' jį atrasta 18 bonkų 
škotiškos degtinės, šešios 
bonkos “džinės” ir šešios 
bonkos kitokių’ svaiginančių 
gėrimų.

Tuo pačiu sykiu ir už tą 
patį dalyką grand dž’iurė iš
nešė apkaltinimą ir prieš 
John Layne, pono Denisono 
sekretorių.

Žada Išleisti Bilioną 
Dolerių Budavojimui 
Gelžkelių 1930 Metais
Washington.— Antradie- 

konferencijoj *su prezidentu 
Hooveriu aštuonių gelžkelių 
prezidentai užtikrino, kad 
del išvengimo'biznio krizio, 
del išvengimo bedarbės gelž- 
keliai praleis apie $1,000,- 
000,000 gelžkelių taisymui ir 
budavojimui sekančiais me
tais. >

Hooveris sušaukė valdžios 
atstovų ir pramonininkų’ 
konferenciją pasitarimui, 
kaip apsisaugoti nuo besiar-' 
tinančio pramoninio krizio 
Amerikoj.

Gelžkelių . viršininkai pa
reiškė, kad jie vykinsią gelž
kelių gerinimo ir būdavo j i- 
mo programą, neatsižvel
giant į pastaruoju laiku ap
sireiškusį, didelį serų vertės 
puolimą biržoj.

Hooveris visokius planus 
galvoja apsaugojimui Ame
rikos kapitalizmo nuo .žlu
gimo. Bet smarkus pramo
nės vystymasis, pagamini- 

y fa rinkų juos iškišti, stu
mia Amerikos imperializmą

Nulynčiavo Plėšiką
/ EASTLAND, Tex.— Ant- 
radienio vakarą minia, susi
dedanti' iš 200 asmenų, pasi
griebė iš kalėjimo plėšiką 
Marshall Ratliff, nudraskė 
drabužius ir pakorė ant te
lefono vielų - už 200 jardų 
nuo kalėjimo.

Per keletą valandų nuogas 
lavonas kabojo, o minia, jų 
tarpe daug moterų ir vaikų, 
žiūrėjot zPaskui vietos val
dininkai davė įsakymą lavo
ną ndimti.

Du metai atgal Ratliff, 
apsirengęs Santa Claus, da
lyvavo apiplėšime banko.

Rytoj, lapkričio 22 d., kai- Jis tapo suareštuotas. Per- 
Lietuvių eitą pirmadienį jis bandė 

Silver St. pabėgti ,iš kalėjimo; peršo-
ve šerifą.

KAIP EINA “LAISVES” VAJUS 
I

Drg. Shhnaitis Pasiryžęs 
Gauti 100 Skaitytojų

Iš Montello drg. Geo. Shimai- 
tis štai kaip optimistiškai rašų:

“Brangūs Draugai:—Ir vėl 
prisiunčiu 14 naujų skaitytojų 
ir 4 senus, šiuomi aš tikrai 
įrodau, kad ne juokais vejuosi 
tuos didmiesčius, kaip aš pir
miau sakiau. Aš esu pasiryžęs 
gauti net ligi šimto naujų skai
tytojų. Už tai dvi savaites aš 
dirbsiu dieną ir naktį, o Phila- 
delphijai ir Detroitui bus ries-,, 
tai.”

Ir ištikrųjų, drg. Shimaitis 
netoli atsilikęs nuo tų miestų 
vajininkų. 
laimėti
Mažoj

Drg.

Kad kaip jis gali 
pirmą dovaną.

Kolonijoj Gavo 24 
Skaitytojus

J. Sinkauskas iš Pater-
sono smarkiai darbuojasi. Jis 
rašo:

“Gerbiamieji:—Turiu už gar
bę pranešti, kad “Laisvės” va
jus eina neblogai Patersone. 
Nesarmata pasigirti, kad tokioj 
mažoj lietuvių kolonijoj jau tu
riu 24/2 skaitytojus. Tai dar 
ne viskas. Dar gausiu daugiau. 
O jeigu sąlygos būtų paveliję, 
tai aš būčiau supliekęs didmies
čių vajininkus. Aš manau, kad 
didmiesčių vajininkai mažai 
gauna skaitytojų, nors ten yra 
tūkstantinės minios lietuvių. 
Dar aš dirbsiu išsijuosęs.” 
Kiek Kas Turi Nah jų Metu“

nių SkAitytojį: j j
MJ Philadelphia, Ra. / J 42 
Detroito vajininkai 34
Geo. Shimaitis, Montello, ,

Mass. 321/2
J. Sinkauskas, Paterson, -

241/2

171/2
17

141/2

13

101/2
10

A. Walley, E. Norwalk,
Bonn. i

L. Pruseika
J. Degutis, Binghamton,

N. Y.
P. Namikaš, Waterbury,'

Conn.
J. Simutis, Nashua, N. H. IU/2
J. šiupailienė, Port Carbon,

Pa. '
J. Grybąs, Norwood, Mass.
K. Arminas, Minersville, 
x Pa. '
LDSA. 26 kp., Rochester,

9

Stakionis ir Kralikauskas, 
Lawrence, Mass.

J. Urbonas, Pittsburgh, Pa. 8 
J. J. Bakšys, Worcester,

' Mass. 8
M. žaldokas , • . 7W
P. Plung, Cleveland^ O.< 1 6/2
J. Mažeika, McKees Rocks,

Pa. .. 6
J; Mažeika, Cleveland, O. , • 6 
fe. Mažeika; Hartford, Conn. 6» 
S; Gendfenas,’ Rochester,! 1

x’NJy.v'-' t51/2 
Ig. Aleksiejus, Philadelphia,

Pa- ,; . J. ;, 5i/2
J. Diamont, Pittsburgh, Pa. 5

Prisiuntė Naujų Skaitytojų:
E. J.’ Mažeika, | Hartford, 

Conn., 6, J. Banas, Chicago, 
Ill., 2. Po vieną skaitytoją pri
siuntė: Susipratęs darbininkas, 
Wilkes Barre, Pa., K. Kairdkš- 
tienė, Frackville, Pa., F. Gry
bas, Hudson, Mass., I. Klevins- 
kas, Scranton, Pa., J. Ambra
zaitis, Cleveland, O., T. Rasi- 
kas, Grand Rapids, Mich., J- 
Stripeika, Cleveland, O., M. 
Garrison, Buffalo, N. Y., J. 
Liagis, Montreal,’ Canada, P. 
Jurkonis, Springfield, Ill., A. 
Gutauskas, Springfield, Ill., J* 
Mockus, Detroit, Mich., A. Gu- 
tauskąs, Niagara Falls, N.1 Y., 
P. Pabaliu, Scrknton, Pa., V. 
Geraltauškas, Detroit, Mich., B. 
Navitskas, Plymouth, Pa., J*

8.1/2

I
Beržinis, Hartford, Conn., J. 
Urban, Grand Rapids, Mich., S. 
Prenis, Utica, N. Y., A. Nūtau- 
tienė, Chicagko, III., A.. Rainys, 
Gardner, Mass., P. šlajuš, Ches
ter, Pa., E. Dobrovolski, Toron
to, Canada> J. Gatavėckas, Car
negie, Pa., . A. Šlaminis, Glen 
Lyon, Pa., L. Yaųushites, Scran
ton, Pa., M. Machonis, Bloom
field, N. J., B. Kalvaitienė, Ro
chester, N. Y., jV. Yurgelionie- 
pė, Dorchester, Mass., M. Juš
kienė, Brooklyn, N. Y., E. Bim- 
bienė, Maspeth, N, Y.

Draugai, vajus jau eina prie 
pabaigos, šią ir kitą savaitę 
turirtie smarkiai padirbėti. 
Kiekvienas “Laisvės” skaityto- 

! jas turi išpildyti savo užduštį 
|—gauti nors vieną naują skai
tytoją.

Norima Prijungti Prie 
Kauno Panemune ir

Freda
Kaunas.— Vid. reik. min.

siūlydama Kauno miesto Lapkričio 4 d. fašistų ka- 
vald. galutinai nustatyti 
miesto ribas reiškianti būti
no noro, kad ribos būtų 
maždaug fortų linijoj.

Tokiu būdu į Kauno mies-. 
tą. būtų įtraukta Panemunė 
ir Freda. 1 T ——A———----- -

LONDONAS! — Herbert 
Smith, Anglijos mainierių 
federacijos prezidentas, ;re- 
zignavo, negalėdamas su
tikti su federacijos pildan
čiojo komiteto nutarimu 
priimti valdžios pasiūlymus 
delei darbo > dienos ilgumo 
anglies kasyklų pramonėj. 
Smith yra dešinys, reakci
nis vadas, bet jis mano, kad 
kiti federacijos vądai per
daug toli nuėjo išduodami 
mainierių reikalus, ir del to 
jis pasitraukė iš preziden
tystės. Į jo vietą tapo iš
rinktas Thomas Richards.

Už 2 Litu Kunigas Velka
| Kailinius

Perloja.—Vienas klebonas 
iš nuvalyto savo daržo gau
do parapijiečių. ; kiaulei ir 
jas grąžina tik už: du litu. 
Ęąs neturi pinigų — palie
ka kailinius. Vienas nuken
tėjęs : dzūkas i • \ raminasi— 
^Tuščiai • jų! * įSu kailiniąis 
netękau berth penkių Lapų 
utėlių.” " ' h < 

. 18 Mainierių, Užgriūta
Mons, ; Belgijai ^Antra

dienį . aštuoniolika mainie
rių' tapo*“-užgriūtą Houssu 
kasykloj i:šį priežasties eks- 
pldzijos. ’

Havana, Guba.— Prezi
dentas Gerardo Machado 
davė įsakymą^kad 23 kovo
jantieji chinai darbininkai 
būtų išdeportuoti iš Šios ša
lies į Chiniją -— į budelių 
rankas. • < .. .

11 žuvo Kasykloj Turkijoj 
Konstantinopolis, Turkija.

— Antradienį : Eregli ang
lies kasykloj, netoli Zoun- 
gouldak, įvyko didelė eks
plozija. i žuvo vienuolika 
mainierių. .1 > </. j i !

Mongolijos Valstiečiai 
Paėmė Dvarponių Žemes

ULAN BATOR, Mongoli
ja.— Suvirš tūkstantis dva- 
rd, vertės 8,000,000 rublių 
(apie $4,000,000), kurie pri
klausė buvusiems Mongoli
jos kunigaikščiams ir dvar
poniams, antradienį tapo 
valdžios konfiskuoti. Žemė 
tapo išdalinta kolektyvėms 
valstiečių farmoms.

( Kiekvienam dvarininkui, 
kuris,be kovos sutiko ati
duoti savo nuosavybę, pa
likta 3,000 rublių vertės 
nuosavybės; o tiems, kurie 
priešinosi ir bandė paslėpti 
savo turtą, palikta tik 300 
rubliu.

Lietuvos Fašistai 
Pasmerkė 2 Darbininku

riuomenės teismas Kaune 
pasmerkė J. Magidą iš Ja- 
navos 6 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o J. Vaice
kauską iš Baisiogalos 4 me
tams sunkiųjų darbų kalėji
mam įtariant juos komunis
tiniam veikime. Laike kra
tos pas juos rasta komunis
tinės literatūros.

■ i .'.L rr-t
Nuo Žemės Drebėjimo
Sutruko 12 Kabelių Atlantike

NEW YORK.— Kabelių 
kompanijos praneša, kad 
nuo žemės drebėjimo pir
madienį - sutruko dvylika 
kabelių Atlantike. Žemės 
drebėjimas palietė Naująją 
Angliją, New Yorko valsti
ją ir nekurias Kanados pro
vincijas. .

Keli laivai iš Londono, 
Cristobal ir New Yorko 
plaukia taisyti- kabelius nu
trauktose vietose — kur tai 
tarp 150 ir 200 mylių nuo 
Nova Scotia, kad atsteigti 
normalį susisiekimą tarp 
Amerikos'ir Europos.-

Susisiekimas tarp Ameri
kos ir Europos sutrukdy-, 
tas. Pranešimai suvėlinami 
iš priežasties sutrūkusiu 
kabelių. > Western Unjon 
Kabelio Kompanija prane
ša, kad du iš jos devynių 
kabelių tarp, Europos irA- 
merikos nutraukta. Com
mercial Cable < Kompanija’ 
praneša, kad trys iš joą 
kabelių nutraukta. Keletas 
Frakcijos 4r Anglijos kabe-

DeĮ to daugiau" darbo su-
. Radio

įių nutraukta.

šilaukė Amerikos 
Korporacija.

(Kabeliais vadinama jūrų 
dugne nutiestos ir tinkamai 
aptaisytos telegrafo vielos.)

Cherbourg, Franeija.— A- 
merikos pasažierinis IMvas 
President Roosevelt trečia
dienį išplaukė į New Yorką 
su 75 lavonais Amerikos ka- 
reiviti, kurie žuvo Archan
gelsko fronte 1918-1919 me
tų žiemą laike imperialistų 
puolimo ant Sovietų Sąjun
gos-' c 1' ■ (/< •

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

KAIP ROKIŠKIO PRAL LABANAUSKAS 
APGAUDINĖJO ŪKININKUS

Lietuvos Klerikalinių Šmugelninkų Nauja Byla Prasidės 
Sausio 12; Apvogė Daug Žmonių ; * ’ į

(Tąsa) )
Valdžios revizorius 1926 m.

įspėja Rokiškio Ūk. s. sm. kr. santykiauti ir 
b-ką, kad jis pagal įst. neturi jjs perka iš SSSR torgpredstos 
teisės prekiauti. Bankas pasi- '“Treugolniko” kaliošus, rodos, 
žada, tačiau nesiliauja. Kad pa- virš 2,000 porų, tačiau pinigų 
slėptų prekybą, jis prekybos są-117,000 lt. nesumoka, y-1---; 
skaitą pavadina paskolų sąskai- ka taip pat SSSR prekybos at- 
ta, o prekybą varo toliau. stovybei ir už rusišką cukrų

Maža to. Tie patjys banko i 93,000 litų.
nariai, kad geriau apgaudinėtų, j Dalis bolševikiškų kaliošų *iš 
sudaro ūkininkų draugiją su banko kaž kaip patenka vad. 
1000 lt. kapitalo vekseliais. Vai- ūk. d-jai, pas Repšį, tačiau ir • 
dyba d-jos ta pati—Rimša ir ten smenga, kaip kokioj prarą- 
Repšys, reviz. kom.—pral. La- joj. 
banauskas ir Mačiulis. ]

Dabar b-kas d-jai atidaro m. f 
specialę einamąją sąskaitą, ži- jzaciją 
noma, be jokios garantijos, ši tampa Plevokas, kuris tėn šci-, 
draugija, aišku, buvo tik fikci- mininkauja, kaip savo kišeniuj. 
ja. Ji netgi savo kasos neturė
jo, ir pinigai ėjo banko kasom kad banko popieriai prasti ir

Kaip,ėjo prekyba, galima ma-j pradėjo reikalauti indėlių, bet 
tyti iš Šių pavyzdžių:

Rokiškio Ūk. s-gos b-kas par
davė Šiaulių ūk. s-gos bankui 
sėmenis, bet gautų 19,000 litų 
į knygas neįrašę. Neįrašė į 
knygas ir pinigų, gautų iš įvai
rių Panevėžio, Utenos, Kauno 
ir k. pirklių, pirkusių Ūk. s-gos 
Rokiškio banke druską už > 25,- 
000 su viršum litų.

Kadangi knygose tos sumos 
buvo pažymėtos, kaip tų pirklių 
skolos b-kui, tai 1925 m. balan
das suvesta su 50,000 lt.- pelno.

Tie pinigai kažin kur ištirpo 
ir buvo banko nuostolis, bet 
banko direkcija už.pasidarbavi-; _
mą pasiėmė nuošimčių 5,000 lt. ko pakraščio plpfe į Šiąu-

“Pasidarbuota” ir 1926 m. rius nuo Long Island Sound 
unt išti7us7! iki Nova Scotia ir New-50,000 lt., 1926 m. padaryta 

nuostolių apie 4,000 )t., o balan
se parodyta apię 
no.
Rimša vėl gauna už pasidarba
vimą 2,000 lt.

1926 m. bankas smarkiai ver- 
čiasi1 saldžia preke—cukrum. 
Rezultate: cukraus neužpaja- 
muota apie 1,500 maišų ir apie 
tiek dėžių rafinato 225,000 lt. 
sumai.

, Kaip pasakoja nelaimingieji 
nukentėjusieji del katalikiškojo 
banko malversacijų žmonės:

1927 m. balansas- taip pat bu
vęs parodytas su pelnu arti 10,- 
000 lt., o tikrumoj per tuos me
tus buvę padaryta arti 25,000 
nuostolių.

Vien tik balansų daviniai ro
do, kokia panama dėjosi tame 
“katalikiškame” bankely.

Visi mes dar pamename, kaip 
kartais nebuvo jokio galimumo 
apseith be to “katalikiško biz- 
mio.”* Juk' toki' terminai, kaip, 
“katalikiškasis zuperis,” “kata
likiškos silkės” žinomi visai 
Lietuvai. . / '

Taip jau buvo sudaromos są
lygos, kad visa eitų per Mikių, 
Rimšų sukurtas “katalikiškas’ ’ 
organizacijas, kurios atsiimda
vo grašius.

Ir iš Rokiškio “katalikiško” 
bankelio pirko druską, cukrų 
milionieriai pirkliai. . (

Įdomiausias kombinacijas da
rydavo šis Rimšos, Mačiulio, 
Labanausko bankas su vekse
liais.

Pav., Panemunėlio sm. kr. 
bankelis Rokiškio Ūk. s. bankui 
už trąšas sumoka ūkininkų vek
seliais, -bet b-kas 7,000 lt. ne- 
įnęša į knygas. Vėl įvairių 
kliįntų 15,000 lt. vekselių, kaip 
baloj, dingsta: 'nei pinigų, nei 
vekselių. J . i

Apie 2,500 statinių cemento. 
27,000 įt. sumai taip .pat ding
sta. -' ■'

10,000 lt. pel- tokio žemės drebėjimo ne- 
Ir ūk. s-goi darbuotojas J. buvo Naujojoj Anglijoj.

Kaliošai
Katalikiškas bankas nebijojo 

su bolševikais.

Nesumo- 

stovybei ir už rusišką cukrų 

Dalis bolševikiškų kaliošų 'iš

Rokiškio ūk. s. veikėjai 1928 
išgalvoja dar vieną organi-

, “Spiečių/’ Vedėju jo

'Banko indėlininkai pajuto, 

bankas, neturėdamas pinigų,/ 
siunčia juos “Spiečiun” ir pa
taria. imti žemės ūkio reikmeni- 
ją, kurios draugijos galėjo gau
ti kreditan. Ir čia vėl daromos 
įvairios kombinacijos.

(Bus daugiau)

Žemės Drebėjimas 1 *
Naujojoj Anglijoj

BOSTON, Mass: —Pirma
dienį smarkokas žemes dre
bėjimas pasireiškė’ Atlanti-

foundland. Per 174 mėtus

Drebėjimas jausta daly 
New Yorko valstijos. Mas
sachusetts valstijoj buvo 
smarkiausias drebėjimas. 
Tačiaus nuostolių nepada
ryta.

v

DU GAISRAI NAKTĮ
‘ Naktį iš 25 j 26 spaL sude
gė Daugų miestelio kolonija 
gyventojo Povilo Bogušo 
kluonas. Su kluonu drauge 
sudegė dvi karvės ir du ver
šiai. Nuostolių padaryta 
6500 litų. Įtariamas pilie
tis sulaikytas. ( 4

Kitą naktį Bartininkų 
valsčiuj Daniliaukos ikaime 
kilo kitas gaisras. <. Sudegė 
Vinco šitkausko, gyvenami 
namai. Namai buvo neap
drausti.

Nuostolių padaryta dau
giau kaip 6,000 litų; ’ •< «

‘ Išradimas Radio Srity
Lietuvis Stasys Silickas, 

gyvenąs Zarasuose, .nesenai 
išrado gana Sudėtingą apa
ratą, kurio dėka galima pa
naikinti pageidaujamo sto
ties.radio bandas.

Išradėjas žada neužilgo 
savo išradimą paskelbti 
sj^ųdojd.

Hankow, Chinija.— 
jos sukilėlių spėkos priver
tė Nankingo valdžios spė
kas pasitraukti iŠ Honan 
provincijos šiaurinės dalies 
I,Hupeh provmcijį-
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Apžėlę Dirvonai Ideologiniame Fronte
Virš Savaitė taiko tam atgal New Yorke įvyko platiis prisita- 

rijnas < darbininkiškos spaudos . Redaktorių (ir administratorių. 
Buvop plačia Ip Ibįtasi apie, tĄip svąrbų (deja, labai apleistą) 
darbįi ,^P I pįgilirjams markšistiniam-leninistiniam žinojime 
Amerikos proletariato. Platų ir pamatingą pranešimą padarė 
d. Trachtenbergas, 4irėktorįus darbininkiškų knygų leidyklos— 
Interpjatym&l Publishefi'^—kuyįs neonai' buvo apsilankęs Mask
voje ir kalbėjosi su Markso-Engelso Instituto vedėjais,:'ypačiai 
d. Razianovu. Drg. Trachtenbergas ilgą laiką yra veikęs prie 
Rand School New Yorke, pirm įsikursiant komunistiniam judė
jimui. 'Valiau visą laiką darbavosi prie dąrbjninkiškos literatu; 
ros leidimo ir vertimo iš kitų kalbų į anglų. Jo pranešimas, 
imant suglaustai, yra sekamas: . i ’

t < , t

Iki šiol Amerikos darbininkai—seniau šocialistai, o dabar kb* 
munistai—nebuvo pradėję tikro pozityvaus žygio idealpginiame 
fronte. Mes pamiršome tą Engelso mokymą, kad revoliuciniai 
darbininkai, marksistai, turi tris kovos frontus: politinį, ekono
minį ir idealoginį. Mes kreipėme vi^ą domėsi į pirmuoju du, 
visiškai apleisdami pastarąjį. To pasėka yta ta, kad net iki šių 
laikų? nesuinteresavome Amerikos darbininkų skaitymu gerų raš
tų, neSudortinome jų marksistine teorija. Praktikoje tatai pa
sireiškia Amerikos darbininkų nepastovume. Turime apverkti
nų prityrimų, kaip daugelis darbininkų įstoja į revoliucines ko
votojų '‘eiles, pabūvą jose metus-kitus, pasitraukia ir pasitrauk
dami neišsineša nė mažiausio supratimo apie tai, kas yra socia
lizmas ir. komunizmas. Nemažai šiandien turime Partijoj na
rių, kurie teoretiniai stovi labai žemam laipsnyj, ir dėka tam, 
pridaro klaidų savo praktiškame darbe tiek daug, jog tik gailė-

Socialjstinio jųdėjjmo laikais Amerikoje partija visiškai nesi- 
tpino leidimu geros literatūros—Markso, Engelso, Plechanoyo? 

hto ir. įeitų marksistų raštų. Atsirado individualas Ch. 
baridiė: leisti nemažai raštų, bet iš to naudos nebuvo 

nj: Į tiefcM4rias! vertimas darytas iš rusų, francūzų arba 
į frjglų kfcfofy yra tokis prastas, kad rausti tenką/lygi- 

i Jei paimsim Markso “Kapitalą,” Engelso
ii C SčėihJizhld Plėtimąsi” |r (kitus įžymius, ir pa'grindi-.

ir netj? 
vokiečši

Kėsinasi Savo Skytnųs Pra
vesti—Bud ekihi X 1

Jau pasirodė pradžia S. L.
A. konstitucijos “Tėvynėj” 
ir sykiu pasirodė reakcinin
kų skymas visiškai pasi
grobti organizaciją. ? Čarte- 
rio pataisyme štai ką ran
dame: . ; i '

“Šios bendrovės vedimas > 
turi 
niems tarėjams, ku?ie -turi 
but žinomi kaipo SLA. Vy
riausioji Pildomoji Taryba, 
šie septyni7 tarėjai tūri buti 
renkami vifeuotinu SLA. na-J 
rių balsavimiį ( ne . rečiau 
kaip sykį į keturius’ metus.”

Paretinimas rinkimų ir 
seimų atima nariams inicia
tyvą, mažina veiklumą; tei
kia viršininkams (jaugiau 
diktatorystės — štti^®delko 
ponija nori pravesti tai 
naujon konstitucijom ;

Mainierių unijos biurokra
tija buvo pasigrobus uniją 
ir baigfa bankrutuoti. ne
šaukdami konvencijų. S. L. 
A. biurokratija negali ne
šaukti seimų, tai siūlo kon
stitucija juos taip sumažin
ti, kad paskui būtų galima 
panaikinti. '

Konstitucijoj, kur apibu
dinama organizacijos tiks
las, skaitome: )

“...palaikyti ir

. .■■■■r..-.. < ♦ ' į ' f

viršininkai ir jų klika 
gia tai SDĄ. nariatris/

Nariai privalo nevien ši
tą konstituciją atmesti, bet j 30 d., pradžia 7 vai. vakare, 
šluoti lauk ir dabartinius 
viršininkus. Nominuokite 
ir rinkite šiuos žmones į 
Pildomąją Tarybą:

Į prezidentus . M. Bacevi
čius, 139 kp. narys, Chica-

ren- L. D. S. A. VI Rajonas, ben
drai šu Shenandoah Lyros 
Choru, rengia' labai gerą, kon
certą ir balių. Įvyks lapkričio

būti pavestas septy-' go, Ill.
’ i Į vįce-prezidenttfs P. Pet

ronis^ 139 kp. • narys, Chicar 
go, ui. > I

įĮ sekretorius E. N; Jeske- 
vičiute, 83 kp. narė,. Brook- 
ij$, n, y,;, 11\ ' įiį.U,

■ ' Į ižųinjiįikųs! B. ;SalaVeiči- 
ūarys, Čhicago,kas

III;
Į ipdo globėjus: L? J. Jo- 

neikis, 68. kp. narys, Wilkes- 
Barre, Pa.

D. G. Jusius, 57 kp. <iarys,‘ 
Worcester, Mass.

• Daktaru-kvotė j u Dr. XM. 
Palevičiuš, 21 kp. narys, De
troit, Mich.

Iki pasiliks valdyboj da
bartiniai viršininkai, jie va-
rines savų politiką; nariai i 
negales laisvai;, 'atsikvėpti.! 
Išrinkimas naujų^viršuj pa
žymėtų kandidatų, užtik
rins, kad organizacijoj ne
bus varinėjami: jokie sky-

Norkevičiaus svetainėj, W. 
Mahanoy St.

Rengėjai deda pastangas, 
kad šis parengimas būtų vie
nas iš geriausių visoj apielin- 
kėj. Bus labai gera progra
ma, kuri susidės iš dainų bei 
prakalbų. Bus labai gera Uk
raine solistė, Paulina Brand- 
zai, iš Philadelphijos; visų 
mylimas dainininkas ! ,Stasys 
Kuzmickas, S. Reikauskas, V. 
Kuzmickienė, kurie išpildys so
lo ir duetus. Taip pat bus vi
sos 'apielinkes: linksmintojas 
Lyros, Choras iš Sberiandoah, 
Pa.; šoktoms .grieš vietinė lie-' 
■tuvįška j .ihainierįtį orkestrą; 
Visi šie /programos dalyviai 
muš ūžtikrina, kad šitas kon
certas bus toksai, kokis mums 
tenka išgirsti tik didelėj rete
nybėj.!

Todėl VI Rajono draugės 
bei draugai, turime visi patys 
dalyvauti ir gerai pasidarbuo
ti, kad į šį parengimą sutrauk
tume šios apielinkes visą pa
žangiąją visuomenę. Dalyvau
dami paremsime Lyros Chorą,, 
kuris mums visada širdingai 

Į pasitarnauja, ir apšvietos or- 
[ganįzaciją—L. D. S. A., kuri 
i rūpinasi darbininkų reikalais.

K. Rušinskienė,
L. D. S. A. VI Rajono Sekr.

(Pabaiga)
Kauno kalėjime politkali

niams dažnai tenka vesti kovą 
su fašistine administracija už 
savo kasdieninius reikalus, ir 
sunkiose sąlygose švęsti tarp
tautines proletariato kovos 
šventes. Nežiūrint visu sunku
mų, švenčiame demonstraty
viai: p'asipuošiame raudonais' 
ženkleliais, iškabiname kamaro
se ant sienų šventei atatinka
mus plakatus ir lozungus, dai
nuojame “Internacionalą” ir ki
tas revoliucines dainas. Tada 
administracija su Korsakevi- 
čiu, korpuso vedėjų, priešakyje 
pradeda šėlti |, įsiyėržia katr^e- 
rosna sugargą būriu,; draiko 
lozungus, stabdo ! į dainavimą.. 
Neperstoįjame, kiaįpuoti, prade
da mušti; Būdąmi boįinkl|ąi; 
ir belaisviai, a£šigynimbi nad- 
db^amfe rikshią. (

fe. ; m. T d. lugpjūČio šven-r 
čiarit : tarptaūtirię darbininkų 
'Raudonąją Dieną, iškabinome 
šiuos • lozungais:

Visų 'šalių proletarai, vieny
kitės !

Šalin imperialistiniai karai!.
šalin iihperialistines rankas 

nuo SSRS į
Šalin kruvinasis fašizmas!
Šalin kruvinasis kalėjimo rė

žimas !
Tegyvuoja tarptautinė darbi

ninkų raudonoji diena!
Tegyvuoja sociale revoliuci

ja!
Tegyvuoja darbininkų klasės 

valdžia visame pasaulyje!
Ir fašistai ir Korsakevičius 

ir jo pagelbininkas ėmė drasky-
Ttl iškabintus lozungus, tyčiotis 

iš darbininkų klasės idealų. 
Nuo ryto apie 9 valandą korpu
so vędejas Koriiakevičiuį ^u bū
riu valdi riiiikų it sargų-pradėjo 
yiiižtisi į kąmteras ir ėmėsi lo
zungų draskymo darbo. Polit
kaliniai neleido prieit) prie iŠ- 

Sargai pra
dėjo kalinius tąsyti, pagonėse 
boksuoti. Kalinį š. Vainerį kru
vinai sumušė., Ąpsiąynimui, vi
dų kkinerą politkaliniai solidari- 
zuodamėsi pradėjo rėkti.- Fa
šisto KorsakeviČiaūs ekžekuci- 
ja tęsėsi apie 15 minųtų. Kali
niai išlaikė, savo lozungus ap
saugojo.

i.

Už tai po šventės ant dviejų 
savaičių čiužinius ir antklodes 
pavogė ir maisto neleido—su
mažino.

Fašistinė kalėjimo adminis
tracija Vio vien nepasitenkino. 
Troško daugiau • darbininkų 
kraujo. Rugpjūčio mėn. tarp 9 
ir 16 dien. padare, ant politka
linių moterų pogromą. 10 mo
terų norėjo išvežti į kitą kalė-
-------I---- U— .....   —

.....________ j- akstintiįmai, jog ji.busjjnąrių ;iiaū-
ištikimybę Suvienytoms Ą- 4aL 0 ne tokįio^Mikos jinte- 
mimikos Valstijose ir ąp- resams. . I ‘ .
vaikščioti žymiuosius Ame- ! ^A. ; Narys.

Plėtimąsi” |r ,kitųs fžymius, ir pa'grindi-. 
i$tiįįi|tįs rHtus ir juos įjalyginsto gų t origįųaląis^ tai 
lęnam, plisiapyj surasim po kelias dešimtis klaidų, 

tų laikų vertėjų, kūri'č dirbo grynai del biznio, netgi 
į sųnkėšritoš skyrius arba puslapius, ’skaitydami’ tatai 

nesvaiįįį j dirktfi.'JJėka tam, tie visi raštai šiandien negalima 
naudoĮii jl|s| begalima pasiremti.

Atsmiao'’ gėrricfeMų, kurie pradėjo marksizmą populiarizuoti. 
Bet tasai populiarizavimas dažnai taip nnpopuliarizuojamas, 
kad iš piarksizmo padaroma karikatūra.

Įsikūrus Komunistų Partijai, į idealoginį kovos frontą taip 
jau ri^buVo žiūrima su atsidėjimu ir energija. Visiškai mažai 
raštų išleista. Turime, pav., Lenino “Valstybė ir Revoliucija,” 
kurios vertime yra daug klaidų. Turime “Leninas Apie 'Orga
nizaciją” (paruošta V. Kapsuko), bet josios vertimas irgi nėto-

nius- r »* ky
t

vykius ir pasižymėjimus lie
tuvių tautos istorijoj;.

Čionai kažin kaip sumai
šyta,- bet daugelis atsimena^- 
me, kad tai fašisto * širitydo 
pasiūlymai kaipo “gyduole” 
bolševikų ir visų “neištiki
mųjų” atsikratyti verčiant

/'Laisvė” .ir- ‘‘Vilnis” ruošiasi 
prie savo ' metinių* “švenčių”— 
koncertų. Kaip , prajie^ “ra
diogramos,” tai Menkeliuniutė. 
ir Stankūnas vyksta Chicagon.

SLA. narius būti ištikimais i Margaret; cesna-ičiutė pasilieka 
šios šalies valdžiai, žinoma, •Lalsves ioncer U1-

Taip ilgiau tęstis negalėjo. Apie porą 'metų atgal įsikūrė 
International Publishers knygų leidykla, kuri veikia kontakte su 
Markso-Engelso institutu Maskvoje. . Pradėjome darbą ir šian- 

| d ten jau turime nemažai gerų raštų išleidę, bet toli gražu neuž- i 

B Didžiausia bėda, kad ir šiuo tarpu, apskritai, tie patys radika
lai darbininkai mažai teskaito sunkesnius raštus. Gal kai kam 
išrodys keista, bet taip yra, Japonijos sostinėje, Tokio mieste, 
tūlų mūsų laidos knygų parduota didesnis skaičius kopijų, negu 

L-New Yorke!
Stojasi klausimas: kas bus? Ar ilgai niūksosifne šitokioj pa

dėtyj9 . ..
Tenka atsiminti vienas: be stipraus teoretinio pagrindo nega

lėsime subudavoti judėjimo. Be revoliucinės teorijos—nėrų re- 
volhcctnės .praktikos! (Leninas). Tatai privalo įsidomėti nė-tik 
Partijos .galvhriaf draugai, bėt ir kiekvienas eilinis narys, kiek- 

I vie nast netgi •siinpatikas.
’ šitie obalsiąi'iri,pareiškimai tačiaūs pas mus buvo pąrinršti. 

Mūsų Partijos veikėjai mažai patys rūpindavosi skaRy^į stų’di-J 
juoti- Mrtrksb, Engelso, Lenino ir tetų žymiųjų revo»lfųcinnį teq-: 
retikų ir praktikų raštus, bot ir kitiems/nesiūlė. SurųėMpį

, siniiia susirinkimus, ^akofije prakalbas, kalbėdami apM Jyisį|p^-Į
< šaulį, bet/pamirštame įrodyti darbininkams, kodėl jie /^ka|4
( tyti šitą ąp tą knygą, kodeLjię tiiyi patys bandyti pažinti leni-
£ nizmą iš jo pačių raštų. Mūs kalbėtojai ir prakalbų rengėjai
f neturi net, piados pasirūpinti, kad ten, kdr prakalbos’ įvyksta,
“ publika būtų aprūpinta geromis knygomis. , . . . .
< Antra :' mtfsų Spaūda iki šių! kubmažiausiai rašė apie leidžia- 
> mas knygas ir raštus. Nebuvo pakankamai kritikų ir apžvalgų 
s. tų raštų,'kurie apleidžia mūs spaustuves, -fee to, be sUiriteresk- 
įr ving) plačiųjų darbininkų' masių, kas gi steaftys. Kas -gi skai
tą tys arba bandys skaityti, kuomet mes nėgatrinkme savo fa'Štų, 
k Lenino, Markso, Engelso knygų! Kas gi juos platins, kuomet 
K masčs ir kiti veikėjai netgi nežino, kad tokis dalykas, kaip ta, 
K sr kita knyga, pasaulyj yra!
k Tiesa, randasi visa eilė priežasčių, delei kurių ne visi ir norį 
k gali greit įsigyti tulus raštus, ypačiai spausdinamus International 
E Publiski / x leidyklos. Jie perbrangūs. Peraligštos kairios. Kur 

gi jos nebus a ugštos, kdom^ mažai išparduoti. Pirfno-
ąios laidos tūlų knygų spausdintą, palyginamai, hedarig ir tos.

K dar tebesto v i. 
B 'J pigesnės.
B
1 tint.. T

jei ji įsakytų, tai ir streik- 
laužiauti, taipgi apvaikščio
ti "Svarbius įvykius Lietuvo
je. O juk fašistų pervers
mas irgi svarbus įvykis, ži
noma, liaudies nelaimei. Fa
šistai, būdami SLA. valdy
boj, galėtų versti narius ir 
tai/apvaikščioti. Iš princi
po tam priešingi, mestų Or
ganizaciją/o tai išeitų nau- 
don tų, kurie’valdo ją.

Štai kam reikalingi tokie 
skymai.

Toliaus, naujoj • konstitu
cijoj, taipgi siūloma seimai 
ir rinkimai tik kas keturi 
metai, vietoj kas dvieji me
tai, 6 šaukimui specialių, sei- 

imų išmesta ta sąlyga, kad 
1 trečdaliui delegatų, buvusio 
seimo, pareikalavus, 1 turi1 
būt saukiamas šp^ihli^ šėi- 
mas-

į i Yra eile kitų - mažiau

Be to, Aidas ir Lyra bus 
“Laisvės” iškilmėse. Pora dai
nininkių atvyksta net iš Mass, 
valstijos. Vieton augštai paki
lusios pereitais Minėtais “Ufos” 
ir šiais metais mirusios, bus 
kas 
“Laisvės 
kaupu geras, 
mirškite, kad 
vietoj—Labor 
nėję.

mui viršininkų galios (, ir 
siaurinimų narių’ teisių. ,.

Visi SLA. nariai turi sto 
ti prieš šitų' konStitticij^.

A. Žukas važinedamaą kal
bėjo, kad būsimas ,-ųęimaš 
priimsiąs .tokią ; konstituci
ją, kuri išvys laukan visus 
neištikimus viršininkams 
narius. Pasirodo, kad jis 
kalbėjo nėiššimišlinęs—kad

tokio /panašaus, įdomaus, 
koncertas bus su

Taip pat nepa- 
įvyks vėl senojoj
Lyceum svetai- 

t 6
Koncertai Kitur

.: - I •

Negana Brookljįno koncerto 
del “Laisvės.” “Laisvės” skai
tytojai ir dalininkai yra visoj 
Amerikos šalyj. į Visos dides
nės lietuvių darbiįriinkų koloni
jos turėtų rengti po koncertą 
“Laisvei.” Jei kur rengiama, 
reikia parašyt į dien'tfąištj. Ren
gimas tokią .koncertų |lįėrą jo
kia' geradafyątė/ liet: ? pareigą. 
“LhisVė” už yta į^biniri^ų 
rčifelus—ViįiJ j dkr^nittkki?l jįž

'Mūsų niįfelįO.
Koncertus • yemi 
kitbkijuši pūiHHgipi 
ryt? i^Lais^s’firi 
r i ’ būtsu |.trdi^p£|BrakąĮhėlę. 
Trumpoj, glaustoj' tuijj
būt įkfeakvfe' v J
fronto ^žinioSJ MždavMOZ- j; L 

' Bet Mr
' Taip,' ga 1 i ma. ;į iTįk, ^ikiį p 
dkrbavimo, japspkm^'; I f

■>' i, 4 'j'• ; \j. Y 1 '■

ArgiįNęra Wgi|? • 
, . ■. ' M ; ? H '■ , ■
. Mažesnėsįy kolonijęsė iiūsir 

skundžiama; kad nėra koncer
tams jėfeų. Tai tiesa. Bet ko
dėl nerengti ; koncertų maršru
tus? Mes turime tam ir orga-

nizadiją. Veik visi susipratę 
darbininkai yra girdėję Menke-r 
liunįutę^ Stankūną. Jie marš- 
rutavo Visur. Dabar eilė Mar- 
garetos češnavičiutės. Fiziniai, 
jinai neatrodo Stambi, bet stam
bi dainininkė,. Margaret pasi
žymėjo gerai per radio. Kaipo- 
dairiininkė, česnavičiutė skai
tosi prie žvaigždžių (meniškų). 
Kodėl jai nerengti koncertų 
maršrutą iki Chicagos? Tokiu 
būdu ir mažesnėms kolonijoms 
bus prieinamiau gauti gerą dai
nininkę. Menininkai, rė.igėjai, 
pasirūpinkite.

Margaret turi dar tas geras 
ypatybes, kad jinai yra “Lais
ves” dalininkė, “Vilnies” skai
tytoja. Aktyviai, dalyvauja Ai
do choro operetėse ir chore^.

Galima surasti ir daugiau 
jėgų, naujesnių, jaunesnių. 
Apie Menkeliuniutę ir Stankū
ną nereikia nei kalbėti—juos 
jau svietas žino.

Sodietis.

'"^kabintų dožungų.

profesorių, kurie, 'aišku, įdėję daug darbo, paims ir atlyginimą. 
Iš čia ir tos kainos! Del to draugaiOt, ir susidaro /išlaidos.

neturėtų rūgoti. Yii’.c . >
Diskusijoje dalyvkvo'vifek' eilė susirinkimo dalyvių ir nuspręs

tą pradėti huolatingespį ir'platesnį darbą1 už platinimą'darbinių-
kiškų knygų ir jų- supažindinimą su plačiom Amerikos darbinin-Neturime lėštį išleisti arrt syk daug, kad jos bū-

O išleidimas daug kaštuoja* Vertimus daro iie
žmones, ilgus metus praleidę literatūros dafbę. Apie tai todėl dar tokš .pakalbėti ne šykį." ' 

iblho raštų tomas yra v^čiantas ftviėjų ūniversitčto ................. '

kų masėm, Ranąšauą pobūdžio susirinkimai įvyks ir ateityje.

R, M i žara.

TURIME GAUT11.000 
NAUJI) SKAITYTOJU

GAVOME DAR TIK 790 NAUJOKŲ
sį! ’ Reikia Gauti 210, WlfSpdaryti 1,000.

, .... .Į, f A .,. ■ <■■■... m . , .įtnn.Ų-ę jį —y**'*' t
• ■ ti *• ••. X i*'’ 1 ■ -i 5 4 • .• .<c> 4 - . ' * v . • - i ; )!■:•• ■<<»*> ’ ! L f ” I
Ačiuodami Draugams, gavusiems pp! vieną ar »po kę- 
letą skaitytojų prašome gauti dar nors po v,ieną ir* su
daryti tūkstantį. Kdriė iš skaitytoju d kr negavote &ei 
vieno iiątiįo skaityto^jaus, žinokite, kad daromės lau-

. į, v, Įf... ■ Į ’ . 'i' ■ ; hį
ViMis' ; praėjusiais’ vajų metais gaudhybftie tarp 

ir .tySO'Q naujų skaitytojų. Būtų rsartnatąį (jei į
; Šiehfet 'negautume nėi tūkstančio. ' . t

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

4 f

Bėgyje tų dviejų savaičių reikia gauti 2Ž0 skaitytojų. 
Draugai, darbuokimės kiekvieną vakarą. Eikime į

'• stubas ir raginkime darbininkus užsiprenumeruoti.
. . . ■ • f ■ f ‘ ‘

Tik Dvi Savaitės “Laiko” Gauti “Ląisvę”
už $5.00 Mętamfe. Toliau $6100 Metams.

Ta nuolaida yra tik naujiems 'skaitytojams.
GaVę prenumeratų, ttfojfius siųskite:

46 TenIšyęk Street Brzmklyn. N. .

jimą. Kadangi visa dešimtis 
yra vietinės kauniškės, tai ne- 
norėjo’ nuot tėyų ir giminių at-; 
sitolftit?., Jo^I gerai atsimink 
drg. Joną Grigaitį, kuris 9 Jfbr- 
te jau greit metai bris kai drėg-‘ 
name skiepe kankinas išvežtas, 
tiktai už tai, kad Korsakevičiui 
buvo parodytos supuvusios, pa- 
smirdusios silkės, kurių ir šuo 
neėda. Už tai Korsakevičius 
pasirūpino Grigaitį į fortą iš
vežti. Todėl ir moterys atsisakė 
į kitą kalėjimą važiuoti.

Anksčiau minėtam laikotar
pyje moterų pogromo, korpuso 
vędėjąs KorsakeyiČius su yaldi- 
nirddu,* -posakiu Ūr -būriu sargų, 
įsibriOVėji politkalinių' moterų 
kAmeri’^r puolė , fe.; <%čdoąytę 
vėsti į karcerį, VųkĮtm ji, Cho- 
došytė, moterįs suįgitąyųę. kafi 
jęš liįdvaliuotį1 ‘ kalėj imą.
Moterys apsupė ’ Chodošytį ir 
įneleido jos vesti |<kaixėfį* Kor
puso vedėjas Korsakevičius sįu 
Valdininku RbsAku ir būriu 
sargų puolė’ moteris baisiai 
mušti, parpuolusias batais 'spari 
dyti, trempti. Moterys pradė
jo baisiais balsais rėkti. Paki
lo visame kalėjime dorų polit
kalinių moterims solidarizuo
jantis riksfnas. Pagavę Kras- 
tinaitę už rankų, .ištraukė iš 
kameros ir uždarė kameros du
ris. Bet tuoj ir vėl Krastinąi^ 
tę grąžino į kamerą ir pasakė, 
kad apsirikę, ne tą pkgavę. Pa
likę moteris mirtinai primuš*- 
tas, išėjo. Berzonaifė sumušta 
galva gulėjo be sąmonės, Kras- 
tinaitė apalpo, Vilenskaįitė gulė
jo sumintais viduriais -ty krau
jas bėgo, o kitos mėlynai su
daužytos; Moterys poįitkąlinės 
šaukė gydytoją, bėt gydytoj is 
neatėjo, j Reikalavo Šalto į Van
dens' kuo apalpusias latgąHn'ii, 
prižiūpėjboja' . neleido vįandfehš 
pasiimti Už i ketverto vąla^ų 
atėjo felčenas. Pažiūrijjęį,- :n*u- 
sistebėjo. Mėteiys Vis teikda
vo skubotai gydytojaus, bet gy
dytojas vis neatėjo. Tada mo
terys p laisves savo lėšomis^ 
kvietė gy^yįpjąį'bet’ įiėįieidį). 
Eąšiętipę ądjp.iuįšĮracija surhu^ 
tų moterų kamerą, norėdama 
paslėpti savo (ąšistinį žvėrišku
mą, pavertė bevilČia vaitojančia 
ligonine.

Kauno kalėjime, administra
cijos užpuolimas ant politkali
nių moterų, turi pobūdį admi
nistracijos provokuoto pogro
mo.

Nežiūrint, kad sumuštų mo
terų kamera paversta bepagal- 
bine ųfiitojanČia ligonine, rug
pjūčio' 16 d. Krastinaitę vedė į 
teismą, nors ir silpnai tegalėjo 
eiti.

Po kelių dienų • Krastinaitę 
turėjo jau 39 laipsnius karščio. 
Administracija sumanę kitą kal
tinimą: S. Chodosytę ir Krasti
naitę įmesti į karcerį už tai, 
kad Chodosytė gera valia nėjo 
į karcerį, o Krastinaitę už tai, 
kodėl 16 rugpjūčio lėtai ėjo į 
teismą. Kadangi sumuštųjų mo
terų kamera buvo ligoninės pa
dėtyje, tai gydytojas Petrikas 
pripažino, kad Krastinaitę gali
ma karceriu vesti, nors fčrafeti- 
ntitė turėjo 39 laipsniėš karš
čių, Abidvi: S.‘'Chodosytė ir 
Krastinaitę buvo įmestos'į kar
cerį.' Naktį j rugsėjo ‘piriną 
dieną;^ tarptautinėje 'darbininku 
jaunįipo- prieš impęrietfifcti|dus 

šventoje; ‘Krašti- 
naito nūp fljaisaus sūfrajšimptmi- 
rė tandbylje..

Ralejinįe ^olit^ąliniai* Hiįsė- 
I 1, . taįptauj,mę. dalį Įninku 
jaunimo \ )®yos. Jdięną, Į ^yęntū

'^dūdo- 
nus •, dįįgeįt|ų. Iš-? Žetnklėlius gu, ged®|u. Iš
kabinome įamęrąje ^nt sienos 
šventek 'atitinkamus ? lozungus. 
Pasiuntėme mirusios JKrastinai- 
tės broliui telegramą, žinutę jo 
sesers mirimo. Administracija 
tuoj iš ryto pradėjo rodyti sa-

(Pabhiga 5-tame pusi.)

DARBININKŲ
KALENDORIUS

i . Lapkričio 21:
P ~‘Gim€ Voltažne, 1694.—Gi
mė ’Kropotkinas, 1842.— Gimė 
Jonas BafeanaVičius, 1852.

MHHHi

Pradžia 6 vai.

Buą perginu sikst< 
Šokį, kuris idomau 
Grief Gera Orkes

aERRODIŠ: Išlipk 
konduktt

QIIIQIIlbtllOINQIltQIIIOIIIQHII

Kampas TIL

Programoje daly\
J. Skulevičius, V.

BOSTONAS IR APIEL1
MONTELLO, MASS 
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kuriuos surengė A. L D.



į-' ' 
įvemmas
H visa dešimtis 
Įaun iškęs, tai ne- 
|ų ir giminiu at- 
I gerai atsiminė 
raitį, kuris 9 f Ur
btai bus kai d reg
iau kinas išvežtas, 
Lad KorsakeviČiui 
e supuvusios, pa
lės, kurių ir šuo 
Ii Korsakevičius 
Kgaitį į fortą iš- 
r moterys atsisakė 
ą važiuoti.

line tam laikotar- 
logromo, korpuso 
levičius su valdi- 
I ir būriu sargų, 
fekalinių moterų 
■ė S. Chodosytę 
I būk tai ji. Cho- 
| suagitavusi, kad 
į j kitą kalėjimą. 
5 S. Chodosytę ir 
Ii į karceri* Kor- 
lorsakevičius su

I moteris baisiai 
į gias batais span 
I nF/KlA-I MOlCl J o p* "uu 
lais rėkti. Pakk 
Sime doru poHt-

Pagavę K ras
iu. ištraukė iš

1

i

<

r A Jnrit

YonkersYonkers New York

KONCERTAS

MENDELO

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

GEORGE NOBILETTI

Stebėtinai pigi įžanga, tik 50 centų ypatai

981

LIETUVIS GRABORIUS

DETROIT, MICH

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Notary 
Public

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Būkite Nuosaikūs! Nekaskite 
Duobes Sau Dantimis!

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
. 1 - • • •, i, <■ ' 1 ! : ’importuotų tabakų.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Jie jau greitu laiku imsis pla
tinti tą brangų, kalendorių. 
Todėl patartina visiems įsigy
ti tą metraštį. O kaina tik 25 
centai už tokią puikią knygą.

'aigi jeigu jauties

Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 
kitus galvos nesveikumus 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:

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

Room 32, Weitzencorn Bldg.
Public Square 

WILKES-BARRE, PA

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

kuris daveža prie pat svetainės. Klauskite

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

aliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę

Seriją (Eilę)

visi kiti 
koncerte. 
, ir d rau

nantiems netoli De- 
Mupke- 
, id ktl

Juos išdirba
i STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St. ♦, 
Philadelphia, Pa.

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

Didelis Koncertas
Nedėlioj, 24 d. lapkričio, 

Detroito ir apielinkes lietu- 
yiams istoriniai svarbi diena, 
nes tą dieną Detroito vajinin- 
kai rengia “Laisvės” ir “Vil
nies” naudai vieną iš geriau
sių koncertų. Šitame koncerte 
dalyvaus du geniausi lietuvių

Patarnauju visiem be skirtumo. 
Tolumas del manęs Skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dienų 
ir naktj. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas. mane, o 
patarnausiu kuogėriausjai..

MONTELLO, MASS.
Lapkričio 10 d., po persta 

tymui operetės “Kova Už Idė
jas,” kaip jau buvo rašyta, bu 
vo po 12 vai. naktiniai Šokiai 
kuriuos surengė A. L. D. L. D

se nominacijos labai 'pasek
mingai pasirodė. Tačiaus, to 
neužtenka. Reikia rinkimuo
se pasirodyti dar geriau. O 
kad tą padarius, tai būtinai 
reikia atsiminti susirinkimus ir 
juos skaitlingiau atlankyti, ne
gu kai kurie iki šiol elgi^ši.

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

New York, r

Norintieji ge
riausio patar
navimo Jr už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj Šauki
te^ pas:

EURODIS: Išlipkite ant Getty Square, Yonkėrs, ir imkite kar
1 konduktoriaus St. Bartholomew’s Hall ,

6 kuopa ir Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo kuopa 
žmonių buvo daug.

Brooklypo. Stela Mučkiūtė pašoks klasišką

G. Šimaitis ir A. Sauka jau 
užsisakė “Darbininkų Kalen
doriaus,” kuri išleidžia dien
raštis “Laisvė” 1980 metams.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, 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. Mokytojam yra lietuvis, 
Žymus auto e ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte. 'j < ,.j .Draugijose jau prasideda 

valdybų rinkimai. Kai kurio-

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Centrai Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Programoje dalyvauj
J. Skulevičius, V. PetruŠoniene, K. Karpus ir Aido Choras, vadovaujamas V. Žuko.

JŽANGA 75c ir $1.00

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose 1 ’

STUDIO
Cropsey Ąve., Brooklyn, N. Y.

Tel., Bensonhuršt 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6939

Fotografuoju, Didina ir Maliavoj* 
Visokiom Spalvom Paveikslas

irsiausi lietuvių dainininkai, K. Menkeliūniūtė ir F. Stankūnas iš NeW Yorko ir vietiniai 
Po koncertui bus šokiai.

Taip tai perspėja geriausi 
daktarai, kurie betgi sako, kad 
didžiuma amerikiečių kasa pa
tys sau duobę dantimis, per
daug valgydami.

Per paskutinius dvidešimt 
metų mokslas yra padaręs di
delio progreso, apsaugodamas 
ddug gyvasčių bei pailginda
mas amžių. ' Bėgyje tų dvide
šimties metų mes daugiau iš
mokome apie šį pamatiniai 
svarbų dalyką, nekaip per dau
gelį šimtmečių pirm to.

Bet, visa to nežiūrint, nau
jausi censo skaitmenys rodo, 
jog mirtingiimo propotčija ei
na didyn.

‘Kaip automobilius; taip ir 
žmogaus
irižino—esančio tarp jųsų šon
kaulių. Tas jūsų kūno inži- 
pas yra vertaš kiek tiek aty- 
džios priežiūros? Dauguma 
automobilistų,; ir! jau tikrai vi-, 
si injokslininkai, žiųo, jog kuo
met automobilium važinėjama 
vidutiniu greitumu, atydžiai, 
ir duodama jam poilsio tarp 
vienos ir kitos kelionės, tai šis 
automobilius ilgiau tarnaus, 
nekaip kitas, kuris visuomet 
varomas didžiausiu greitumu 
ir visą laiką.

Tik per paskutinius dvide
šimt nietų buvo plačiai moks
liškai studijuojama žmogaus 
kūno inžinas ir kaip palaikyt 
jį judėjime ilgiausią galimą 
skaičių metų. Viskas, ką mes 
žinome apie nuovargio nuodus, 
apie kalorijus ir vitaminus, tai 
buvo faktinai sužinota tiktai 
bėgyje šio trumpo laikotarpio.

Jeigu jūs “seriate” automo-: 
biliui daugiau gazolino, nekaip 

i jis gali perdeginti, tai jūs už-, 
liejate inžiną, ir labai lengvai, 
galima jį tuo būdu galutinai 

, sugadinti.
Jeigu jūs’vąlgote perdaug 

maisto (o ypač jeigu užkan
džiaujate tarp reguliario vai-, 
gymo valandų), tai jūs per
daug apsunkinate savo kūno 
inžiną, kuris turi jūsų gyvy
bę varyti visą amžių. Tuomet 
jis nusilpus, .ir nusidėvės pirm 
laiko. (

Nuosaikumas, apsiribojimas," 
sako ipokslininkai, turėtų būt’ 
obalsis visų amerikiečių, nuo
saikumas valgyme, ir daugiau 
nuosaikumo fiziniame jų veiki
me.

Tiktai atsilaikant prieš per
dėjimo pagundą tuose daly* 
kuose, su dažnais poilsiais ir 
užtenkamai miego delei atsi
gaivinimo/ sako mokslininkai, 
mes tegalime tikėtis išgyventi 
pilną metų skaičių, kiek Įneš 
ištikro pajėgiame.

Jeigu jūs perdaug įtempia
te spėkas bežaidžiant golfą ar-! 
ba tenisą, jeigu jūs perdedate 
atletikoje arba biznyje, tai ly
giai nusikalstate nenuosaiku
mu ir nusidedate prieš sveika
tos įstatymus.

Sir Almoth . Wright—turįs 
Aukso Medalius nuo Londono 
Medikalės Draugijos ir nuo 
Medicinos Karališkos Draugi
jos—per daugelį metų vienas 
iš žymiausių daktarų Angli
joj, sako, jog kas liečia ilgą1 
amžių, būk laimingiausi iš jo 
pažįstamų yra žmonės, kurie. 
turi prieglaudą pavargėlių na
muose. '

tarpe dainininkai, dd. K. Men
keliūniūtė ir F. Stankūnai iš 
New Yorko; dalyvaus Aido 
Choras, V. Petrašiūnienė, J. 
Skulevičiuš, K. Karpus ir kiti. 
Dar girdėjau, kad dalyvaus 
ypatiškai “Laisvė” ir “Vilnis” 
ir sudainuos duetą. žodžiu 
sakant, koncertas bus tikrai 

f 1geras .ir labai geram tikslui. 
Todėl visi draugai ir draugės 
laisvės skaitytojai ir 
dalyvauk it šitame 1 
Čia taipgi gera proga 
gams, gyve 
troito, kaip Saginąw,t 
gon, Pontiac, Toledo,O 
kolonijų aplankyti 24 d. lap
kričio Detroitą, nes girdėsite 
puikų koncertą ir paremsite 
mūsų, darbininkišką spaudą. 
Tokia prbgą ne tankiai pasitaiu 
ko, tbdėl Visi ’pasinaudokite.1

Kohc'erto 'Vieta—Bohemian 
kūnas -yra varomas National Hall, Tilman ir But

ternut Sts. Visii nesi vėluokime 
ateiti, nes koncertas garsina- 
tnas 6 (vąl. vakąrę. ir prasidės 
tą valandą* ne vėliaus. D.ž.

$1,000 Tik už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visoj 

stebūklingų žolių vertės tūkstani 
dolerių. Ką tas tūkstantis dole: 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimt 
kokios nors ligos bei viduriu su| 
dimo Toks žmogus yra susirauki 
nelinksmas Ir įvairių nesmagumų a 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir au 
sin| kalną parodytum, tai jam mal 
nesnė būtų sveikata, negu tas auk 
kalnas, 
apimtu kokių nors nesmagumų, 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kerbti nervų suirimą, galvos ‘ r 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistas, taip vadina* ' 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
gi yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai lt 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam

M. ZUKAITIS ' i -4 
25 Gillet Road, Spencerport; N. T. ....

DETROITE KONCERTAS DARBININKIŠKOS SPAUDOS NAUDA'
Bohemian National Hali Nedėlioj, Lapkričio (November) 24, 1929

Kampas TILLMAN ir BUTTERNUT STREETS Koncertas prasidės 6 valandą vakare, ne vėliau

Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 172 Kuopa

Sukatoje, 23 d. lapkričio-November, 1929 • i
ST. BARTHOLOMEW’S HALL, SAW MILL RIVER ROAD —

Pradžia 6 vai. vakare Programa prasidės 8-tą valandą vakare

Nesivėluokite nes programa tikrai prasidės paskirtu laik u.\

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riversiide 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; pei*siuntimas apmokama.
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SLIAKERIS
y-1-  MIKAS RASODA ; -----

jos,; kviečiame ateiti j* prisirašyti 
prie, kuopos.( .IVĮika^ kp. ;sekr. 277-8

(Tąsa)
Šeimininkei greit toptelėjo į galvą, kad 

pamiršo priminti Petrui apie Tofilės atsi
laikymą ir ji, perkirsdama jo kalbą, nusi- 
jupkė:

r—Dabar jau gausi ją, gausi. Ji tavęs 
jieško, ne tu jos.

—Kas jieško? — nekantraudamas' klausė

—Tofilė.
—Tofilė?
—Šiandien ji čia buvo.
—Kas buvo?
t-Tofilė. ...........
—Kur buvo ?...
—Čia—tavęs! jiėškotb Nežinai, mat!...
Petras susimaišė ir paraudo. Padėjęs 

šaukštą ant stalo, patylėjęs valandikę, jis 
ir vėl klausė:

—Tofilė čia buvo šiandien ?!
—Nesenai. Klausė tavęs.
—Manęs?... (

j Vilkas nežinojo, juoktis ar pykti. Per 
j*o protavimo aparatą lekiojo mintys, kurių 
turinio jis pats negalėjo suvokti. Šeimi
ninkė, matomai jausdama, kad Petras vis
ką žino iš laiško, kad jis tik stengiasi pasi
tyčioti iš jos, pradėjo kvatotis:

—Neapgausi’ tu manęs!.... Mat, kokis 
vyras! Merginos pas jį ateina!

—Ar tu juokiesi, ar rimtai kalbi,—seri- 
joziškai, stipresniu ir šiurkštesniu tonu 
trakštelėjo Petras. ♦ '

—Nugi parodyk, parodyk, ką rašo. Aa, 
fiarmatinies!

—:Kas rašo ?
—Tofilė. Dabar jau taviškė...
—Kur?! ' '
--^Laišką palikau ant staliuko. Nėra- 

dąi?
Tarsi nedoros minties apsėstas, Petras 

greit pašoko nuo stalo, leidosi kambarin ir 
teų, jštikrųjų,j ant staliuko gulėjo suga
rankštėtas vokelis, ant kurio paišeliu buvo 
užrašyta: “Petrui Vilkui.”

Skubiai atplėšęs, jis pamatė Tofilės ran
ka, netobulomis, paišeliu rašytomis raidė
mis sekamus žodžius:

/ i

Brangus Petruk: <
Lik svęikąs. Nepakeldama sarmatos, kurioje 

mane paliko tas, kurį pasirinkau vietoj tavęs, 
aš pasišalinu. Lik sveikas ir nepyk ant manęs. 
Aš mylėjau tik tave...Tik tave! Su nelemtuo
ju Rudžiu mane suvedė tik tamsių—kaip dabar 
aš matau—žmonių norai, mano giminės ir kuni
gas. Rudis mane apgavo. Bet man ir gerai, 
nes aš tave apgavau, sakydama, kad tavęs ne
myliu, nors visuomet mylėjau ir myliu tik tave 
vieną. Sudie, sudie, brangusis tu mano!..., 

/ Tofilė.

Svarbi Paskaita r

Lapkričio 24 d., 2:30 vai. 
po pietų, svetainėj 69 So. Park 
St., bus svarbi paskaita, te
moj : “Lietuvos ūkis ir jo pa
dėtis.” Skaitys .drg. V/Pauk
štys. Rengia Ą. L. D. L. D. 
vietinė kuopa, . » . ;•

Kiekvienas įdomauja Lietu
vos klausimu, kiekvienam ap- 

Todel visų

Perskaitęs laiškelį, Petras stovėjo kelias 
sekundas be < žado, lyg telegrafo stulpas. 
Jo akys temo; galva svaigo. Nebežinojo, 
ką sakyti, ką beveikti. Jis metėsi virtuvėn 
ir piktai pradėjo šeimininkę barti už ne- 
pasakymą anksčiau. Pastaroji nurodė, eina jos likimas. \
"kaip tas laiškas atsirado, kaip Tofilė atsi- pareiga ateiti ir pasiklausyti, 
lankė. : . .

Nepasiėmęs kepurės, nei palto, Petras, 
tik su švarku ant pečių, vienplaukis, pasi
leido bėgti. Sprukęs gatvėn, jis, tarsi pa? 
blūdęs, pradėjo šaukti L ’ , '

—Tofilė, Tofilė, Tofilė!... Kur tu ? ! To- 
file!... • ' : ■ : ; :

Pasiekęs Gudelių namus, Petras sužino
jo, kad jos ten nebuvo, kad ji is bažnyčios 
negrįžo į namus. Nė valandėlės nesugaiš
damas, jis leidosi atgal į namu& ir nuo čia 
vėl prade

Klausė 
kū matę čia, kiti ten, bet niekas užtikrinti 
negalėjo, kur link ji nuėjo.

O sniegas—šlapias ir šiurkštus sniegas— 
vis krito, tarsi tiksliai slėpdamas Tofilę j Visi nariai ateikit laiku, yra svar- 
nuo Petro akių, lyg tyčia bandydamas pa-Lbių reikallL. Ą L-D’,L;.P ...... j? J , i kuopos susirinkimui bus Tąrptautimokenkti jąją surasti. Ir tame ore, Petras !Darbininkų Apsigynimo susirinkimas, 
visą popietį ir naktį klaidžiojo gatvėmis visi natiai atsiiankykit. 
kai pusprotis, dažnai kartodamas: “Tofi- 
le, Tofilė! Kur tu esi?”

Tofilė buvo surasta tik pirrųadienį. At
rado ją audinyčių sargas, ties fabrikais, 
upėje. Jos kūnas buvo (sutrėkštas, sužalo
tas ledų lyčių. Visas mėlynas, kruvinas. 
Kada ir kokiu būdu jinai įkrito į upę, nu
siskandino, piekas nematė ir nežino.

Kuomet gydytojas padarė viduriuose 
operaciją, sakė, kad jau trečias menuo To
filė buvo nėščia.

III
Gražus, giedruotas trečiadienio rytas. 

Dangaus skliąutas nusidažęs šviesiai mėly
na varsa. Niekur jokio debesėlio, nei taš
kelio. Tarsi pasirengęs kokiai šventei, ko
kiai nepaprastai misijai. Apkloti sniego 
stora pluta laukai blizgėjo nuo saulės spin
dulių. Pąsikopėjusi augštyn, kad ir nela
bai karšta .Žiemos saulė, bučiavo tuos lau
kus, miestį, mĮedžius ir kiekvieną, esamą 
ant žemės paviršiaus. 'Bet josios visa do
me, rodosi, Ajuvo atkreipta į miestavam ka
pinyne esamą bįrėlį žmonių, kurie laikė ap
stoję vidutinio -didumo pigų grabą, pagul
dytą sale duobės, ties kuria stovėjo dar vi
sai na’ujas kapąs. Tame būrely j, tarpe ki
tų, matėsi veidai Petro, Gudelio ir Gu- v_____ _ ___ t
delienėS. ’ b’O korrtoto bus rinkimas, ir kuopos

Išsiskyręs vienas iš būrio, atsistojęs gal- SaniCkit 
viniam grabo gale, sakė nuliūdusiem, susi- 
graudinusiem klausytojam prakalbą.

(Tąsa bus)

lojimo žygį.'. . į
eną sutiktą asmenį. Tūli są-

BAYONNE, N. J. bas, kad ir po tuom patim 
vardu, yra grynai klero-fašisti-

Vietoj Kritikos Vieša Provoka-i’.’į kIi.UbiįS- P“™! kuni«° c-ja įcikausko kontrolėj. Tai viskas.
1 • • •

Pletkininkų organe “Vieny-j B . D L R y Drau
Kot ” lontrifim n ri 1 u » . . . °"

dinamus šalčius, slogas, kata
rą, bronchitus, tonzilitus, in- 
fluenzą, plaučių įdegimą ir tt. 
Kaip matot, tema be galo svar
bi, tiktai nepraleiskite progos.

Genys Margas.
bėj,” lapkričio 7 d.; korespon
dentas, pasivadinęs žvaĮgu, 
užsimojęs neva kritikuoti ma
no korespondenciją, tilpusią 
“Laisvėj” 2 d. lapkričio, ku-' 
rioje buvo iškelti aikštėn1

tė rengia labai svarbias pra
kalbas sveikatos klausimu, ku
rios įvyks 24 d. lapkričio, t. y., 
nedėldienį, 2 vai. po pietų, 

jRuzgio svetainėj, 26 E. 21st 
Standard Oi Co bosų skymai Kaškiaučius> temoje. Apie va_ 
ir 23-cios gatvės fašistų nesva
rūs triksai. Bet, matyt, ne
galėdamas, įrodyt nei vieno sa
kinio neteisingu, griebiasi pro
vokacijos. Paskelbia viešai 
per “Vienybę” visų, kuriuos 
tik žinojo, progresyvių žmo
nių vardus ir kuriose dirbtuvė
se jie dirba, tikslu asmeniniai 
jiems pakenkti. Ir per savo 
žioplumą pasisakęs visuome
nei, kuomi jis užsiima, klau
sia,: “Ar 23 gatvės fašistai 
trukdė organizuoti vietos dirb
tuvėse darbininkus?” žinoma, 
kad trukdė ir trukdo. Juk pats 
žiąlgas savo augščiau minėtoj 
provokacinėj Korespondencijoj 
aiškiai pasisako, kokiais dar
beliais užsiima. • O ar tokie 
darbai netrukdo organizatyvio1 
darbo? • Ir dar .tas nenaudė-7 
]is, netekęs gėdo^7 drįsta kal
bėti apie kitų šulerystes.

Toliau tas. pats sutvėrimas 
kfdba apie milžinišką tautinin
ku kliuba ant 23-čios gatvės. 
Tad jau geriau nejuokintum 
vatinių žmonių. Tąs tavo 
milžiniškas tautininkų kliubas 
S0Hai jau kojas pastatė ir jo 
visą nuosavybę—viso lab(> pi
aną—juodukai konfiskavo. O 
dabartinis 23-rios gatves kliu-

DIDELIS IR GRAŽUS

KONCERTAS
Rengia Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros
Dr-jos 4-tas’ Apskritis

SUBATOJE / 

23 d. Lapkričio, 1929 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAU- 

, GIJOS V. PA. SVETAINĖJ 
1721 Jane Street

Tarpe 17th ir 18th Streets
S. S. Pittsburghe

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

Vaikams 2d centai
Apart Žymiausių dainininkų 

—Menkeliūniūtės ir Stankūno 
iš New York o—dalyvaus ir ki
ti dainininkai. Kiekvienas 
džiaugsis matęs ir girdėjęs šį 
gražų koncertą. Todėl kvie
čiame kuo skaitlingiausia at
silankyti. žinokite, kad šiedu 
dainininkai negreit vėl atsilan
kys į Pittsburghą.

Rengėjai.

KUO LIETUVOS ŠAULIAI 
DIDŽIUOJASI

---------------------------------- ,

Pastaruoju laiku Hartford, 
Conn., tapo gautas laiškas iš 
Lietuvos nuo tūlo S., bežemio, 
rašytas spalių 20 d. Ta^ laiš
kas labai įdomus tuo, kad aiš
kiai matome,, kaip Lietuvoj 
Vėikia šauliai ir kuomi; jie gi-iį 
ritasi. Štai kaip skamba dalis 
laiško: i' s Vi ’■ i1-

“Aš esu prisirašęs prie Šau
lių Sąjungos, tai, išdavė šautu
vą ir revolverį. Drabužius 
reikia pačiam nusipirkti. Gal ’ 
kada įsigysiu drabužius, tuo
met ' nusifotografuosiu ir nu
siųsiu tau savo atvaizdą pažiū
rėti, kaip pas mus šauliai at
rodo. Dabar kaip aš turiu 
ginklą, tai visi mano priešai 
man po kojų. Taipgi jau vie
nas priešas marfe pažino—kas 
aš esu. Jis turėjo slaptai šau
tuvą, o aš sužinojau, kad jis 
šautuvą laiko be jokio leidimo, 
tai 19 spalių atėmiau nuo jo, 
o 2-0 d. spalių buvo mūsų su
sirinkimas, tai aš perstačiau 
savo būrio vadui, kuris susta
tė protokolą ir patrauks atsa
komybėn.”

Matote, kuomi Lietuvos šau
liai didžiuojasi. Kuomet jie 
gavo ginklą, lai visi priešai 
jau po l^ojų. P.

PAJUOKOJ LMA!
PAJIEŠKAU visos šeinlynos Vilčins

kų. Atvažiavo į Ameriką 1921 
metais. Girdėjau, kad atvažiavę ap
sigyveno Hpmestead, Pa. Vilčinskų 
dukterų vardai JadVyga ir Zosė, ąbi- 
dvi vedę. Zosės pavardė po vyru 
Rogers. Iš Lietuvos paeina iš Ra
seinių' apskričio. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote malonėkite pranešti. 
Anna Poškiūte, 65 Sheldon St., Hart
ford, Conn. L7T J

nes čia . bus skaitlinėmis priro-' 
dyta Lietuvos padėtis ir patys 
klausytojai galės spręsti, ar, 
Lietuva gali bujoti, kaip patri-v 
otąi tvirtina,.ar nykti ir paskui! ■ -J 
pąkliūti į kurios nors didesnių 
valstybių rankas. į ' ■ į >•

. Rengėjai,

PRANEŠIMAI
; m Iš •' KITURi;, 

vi j
j ;CLJFFSiDE„ Nį'^į H l ’ 

A. L. D. L. D.' 77 Žkui .1* ;
_ • ŽŽ 1 lapkričio,

Mažeikas svetainėj, 8 vai. Vakare.

Po A. L. D. L. D.

lopds: sųsirin- 
22 1 lapkričio,

v. K.
276-77

GARDNER. MASS.
Lietuvių Outing Association, Inc., 

rengia šokius ketverge, padekavonęs 
dienoj, 28 lapkričio, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliube, 205 Main St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Kviečiame 
visus atsilankyti ir pasilinksminti 
prie geros muzikos. Nuo šio paren
gimo visas pelnas eis 'Gastonijos 
streikieriams. ^at kiekviend parei
ga atsilankyti . fr paremti kbvojan- 
čius darbininkus* Rengėjai. 277-8

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

WORCESTER, MASS.
A. L. D. L. D; T1 kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 24 lapkričio, Lie
tuvių Svetainėj, 29w Endicott St. Pra
džia 10:30 vai. ryte. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų. Prašome i 
visus narius priduoti naujų narių 
mokestis; kurie prisirašė laike agi
tacijos mėnesio, kąd galėtume pa
siųsti į centrą pirmiau, negu bus iš
siuntinėta Seno Vinco knyga. 
J. Karazija.

Sekr.
277-8

HAMTRAMCK, MICH.
j Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 7'2. kuppos su^irinkįmas bus ne
delioj, • ląpkHčloi ’Rusų Svainėj; 
ant Yįemanš St.' j Pradžia^ |10 vM, 
ryte. ' YiM' ’ nariąi ateikit,nesi bus 
rinkikas naujos vžildyb3s. Atsiveš'*! 
kit ir naiįjų narių. Vąįd^ba. 277-8

YOUNGSTOWN, OHIO
A. L. D. D. D; 90 kuopos ,susi;in- 

kimas bus nedelioj, 24 lapkričio, įjoo 
num.. 461 S. Forest. Aye. , jP.rądžia 
11 vai. ryte. Visi' draugai ateikit, 
yra svarbių reikalų. Taipgi ir ccn- 

komitet’' ‘ arėsime išrinkti. Tat visi
;. Kuopos raštininkas.

ELIZABETH, N. J.
A. L. D. L. D. 54 kuopa 

svarbią paskaitą nedelioj, 24 
čio, Liet. D. P. Kliube, 69 So 
St. Pradžia 2 vai. po pietų, 
skaita bus temoj: “Lietuvos 'ūkis ir 
jo padėtis.” Skaitys V. Paukštys, 
“Laisvės” redaktorius. Kviečiame vi
sus atsilankyti, išgirsite daug nau
jo ir svarbaus. Bus smulkmeniškai 
išdėstyta Lietuvoj padėtis ii’ jos at
eitis; jos geografinis dydis, gamtiš
ki mineralai, upės, miškai, ežerai, 
kalnai, dirbtuvės ir abelpai pramo
nė; žmonių sąskaita, išskiriant pa
gal tautas ir tikėjimus. Tat nepra
leiskit šįds progos, ateikite, būsitę 
užganėdinti. Kviečia repgėjai.

276-7

rengia 
lapkri- 
.. Park

Pa-

SHENANDOAH, PA.
Ekstra susirinkimas A. L. D. L. D. 

17 kuopos bus laikomas nedelioj, 24 
lapkričio, savuose kambariuose, W. 
Coal St. Pradžia 7 vai. vakare. Vi
si nariai malonėkit atsilankyti, yra 
svarbių^ reikalui apsvarstymui, ,kaip 
tai,,, centro pildomojo .komiteto bal-, 
gavimas ir kiti svarbūs draugijos rei
kalai'. ’ K?urie dėr neatsiėrfiėtUcnygos 
“Caro Kalėj įrųuosje,”; būtinai ateikit 
ir gtsiįmkit.; Draugai. nepapiirskit 
šio svarbaus ’ susirinkimo; ‘ Sekr. K. 
Motuzą. i T 276-7

BAYONNE, .N. J. .
Tėmykitę-rlabai svambias prakalbas 

temoje apie vadinamas šalčius, • slo
gus, katarus, bronchitus,, tonžilus, in-, 
fluenzą, plaučių uždegimą,-ir tt. ran
gią D. L. K. Vytauto Draugystė, 24 
d. lapkričio, Ruzgio’ svetainėj, 26 E. 
21st St. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Kalbės daktaras J. J. Kaškiąučius iš 
Newark, N. J. Gerbiamieji, sveikata 
yra Urangi visiems. Užtikrinąm/ kad 
kurie ateisit į šias prakalbas, išgir
site iš gerbiamo Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus daug ii’ labai svarbių dalykų 
apie sveikatą. Tai yra be galo 
svarbu plačiau susipažint su ąugščiau 
minėtomis ligomis. O ypatingai su 
beveik kasdieniniu šalčiu. Tad ne
praleiskite šids taip brangios progos. 
Įžanga visiems veltui. Kviečia ren
gėjai. 276-7

iXp^T)R6lT, MICE,
Tarptautinio Dal’bihinkų Apsigyni

mo 46 kuopos susirinkimas bus ne- 
dėlioj, lapkričio 24 d., draugijų sve
tainėj, 4637 Verųon Etighway W. 
Pradžia 10 y ai. ryte. Visi kuopos 
nariai dųlyvaukit susirinkime, nes 
kiekviename susirinkime būną naujų 
svarbių dalykų. Kurie darbininkai 
ęlar nepriklauso prie šios organizaci-

lądelphia, Pa., všliau išvažiavo įChb 
cago, Ill. Girdėjau, kad buvo išva
žiavęs ‘ Lietuvon, bet gtfeit sugrįžo 
Meldžiu jį patį atsišaukti arba kat 
apie jį žinote malonėkite praheŠtiapie jį
Jis paeina iš Telšių 
liukštės kaimo. F. 
Robbins Ave., Philadelphia,

apskričio, 
Žukauskas

Pa- 
509

277-82

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, ga
li turėt vieną arba du vaikus. Geis

tina, kad būtų laisva ir blaiva mote
ris. Aš esu našlys, 47 metų am- 

xx«x u- ' žiaus, laisvas ir blaivas; turiu biskį 
277-9 I f)nansib Su pirmu laišku meldžiu 

I prisiųsti ir savo paveikslą, kur; ant 
I pareikalavimo sugrąžinsiu. K. S. S., 

PAJIEŠKAU Jono Joniko. Atvažia-lP. O. Box 414, Thomas, W. Va.
,vo ; Amerįką 1906 metais į Phi-1 276-80
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Del šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 
MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 
Sustabdo skausmų ir išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c.

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS ] 
■ ( Čia randasi dvi Hetųyiškos aptiekus, kuriose, galima pirkti vaią- 

7 tus daug prieinahie^Uo kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
j. . A.' M. KISHON, Aptickorius Savininkas 

8701 JOS., CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST. DETROIT
,„.,į,„,,1,1,1..,;.,....  -.......

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga Niuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.

F* 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas rjp- •LAIKA miegojimas per. visą naktį ant Jį Centai 
trečių lubų, oringam kambaryj ._

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su mpderniškąis pagerinimais. Aiia. įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandenų Ir mažesnis 

! prūdas su sūrum vandeniu.
. LAPUOTOS IŠSIPŠRIMUI VANTOJ VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panedęliais nuo 12 vai. 
dieną per I visą naktį; 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais 
: • .» f

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

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

■BISIllllliBIIIHIilIlIlilB
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CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijoe muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane, ’ o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: <

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Bell Phone, Poplar 7548

A. F. STANKUS

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

1023 M t. Vernon Street i
PHILADELPHIA, PA.

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo /

MACY’S BROS. Krautuvės

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite Šio Rakandų 
» Nupiginimo!

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

reikalingų rakandų.

pGYVENAMOIQ KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
I Trijų Kalikų S^tas, su stąndžiaį bčt zh
I lanksčiai'prikimštomis sėdynėmis, aP‘J J 
j muštas Jacquard Velour’u . * *
| Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- H H
tytais rėmais- apmuštas tikru Mo- |

Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- (t? i 
.tas sukombinuotu Mohair’ų ir Frieze

Veltui pristatome j 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkOje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir sukatomis 
iki 10 vai. vakare

^Pusryčių Setas 
Visomis Spalvomis 

Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžirnais galais čtalu 

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršumMacys Bros. Furniture CoJ

Į 198—200 Grand Street - Ęrooklyn, N. Yrir. WinSsor styliąus krės-
| Tel. Greenpoint 23'1'2 lais—lahįgį specials kaina

Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50
S • j « • ; * . * . , ’ ' ■ k • ‘
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KAUNO

LITKALINIŲ GYVENIMAS
K A UJIME ■WMI

JUOZAS, KAVALIAUSKAS

PRIETARAS
TAPO

DIDŽIAUSIA UETUVIŲ APTIEKA
NEWARK, N. J,

VAKARIENENewark, N. J

Vardas

SUBATOJE Miestas

LAPKRIČIO (NOV.) 24

376 BROADWAY, SOUTH BOSTON

Pradžia 7 Valandą Vakare

Ekveiteriy Važiuotoji!

nr?iNšoP~-‘

© 1929.
Tho Amerjcah 
Tobacco Co..

Mfrs.

RBAN'S PHARMACY 
Metropolitan Avė.,

Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 7 d. įvyko S. L. 
A. 245 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė labai mažai. 
Taipgi ir kuopos raštininkas 
jau antras susirinkimas neatsi
laikė, ir nepranešė priežasčių.

. i Siųsdami pinigus
Savo .adresu, užrašykite 

FRANK A, įjp......... ..

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Mahanoy City lietuvių įkelo-; 
pija savo didumu yra antfa po 
Shenandoah Schuylkill1 distYik-

'UiCKy.jk 
yHiKį/L'

ralio' organizatoriaus P. Žuko 
laiškas, kad kuopa surengtų 
prakalbas nuskirtoj centro die
noj. Kuopos nariai šį klausi
mą svarstė rimtai ir šaltai. Iš
siaiškino, kad Žuko maršrutas 
neneša naudos Susivienijimui, 
o dar pakenkia, nes Žukas sa
vo prakalbose sėja neapykan
tą vienų narių prieš kitus, nie
kina priešingos jam sriovės na
rius ir tt., todėl nutarė pra
kalbų jam nerengti ir pavedė 
sekretoriui duoti jam atsaky
mą.

UŽSUK1—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

V. JURGIO SVETAINĖJ 
180-2 New York Avenue

• Newark, N. J.

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

kreiptis prie manęs.

Į ž A NtOS T1 KIETAS—$1.00
Visus kviečia RENGĖJAI

TELEFONAI: Keyštone, Mr£L9669 Bell, Oregon 5136 ,

Kuopos nariai turėtų lankytis 
į susirinkimus, turėtų daugiau 
rūpintis organizacijos reika
lais.

Baliaus komisija craipoitavo, 
kad'nuo surengto baliais pel
no liko $46/30. Tai .jau se
nai mūsų kuopa turėjo tokį 
parengimą, kuris tiek daug 
pelno davė. ’ Mat, visi nariai 
gerai darbavosi, tai ir pasek
mės geros.
Atmestas Žuko Pasisiūlymas
Per kuopos finansų sekreto

rių gautas nuo vadinamo Kgene-
Linksma Naujiena

Lapkričio 30 d., Nęrkevi- 
čiaus svet., įvyks labai gražus 
parengimas—koncertas ir ba
lius, kurį rengia L. D. t.S, A. 
VJ Rajonas. Programos išpil
dyme dalyvaus Lyros Choras 
iš Shenandoah, bus solistų ir 
duetistų; taipgi dainuos žymi 
solistė ukrainietė iš Philadel- 
phijos. šokiams grieš ;gera 
lietuviška orkestrą.. Todėl vie
tos ir apielinkių lietuviai ne
praleiskite šią progą, visi atsi
lankykite į parengimą. Kurie 
atsilankysite, tie nė tik sma
giai laiką praleisite, bėt.'dar 
susieisite su savo draugais, pa
žįstamais, su kuriais aiaip daž
nai negalima susitikti. Taigi, 
visi subatos vakare 'būkite šia
me parengime

S. L. A. V Apskričio orga
nizatorius davė papeikimą mū-* 
sų kuopai, kad į apskričio 
konferenciją neišrinko delega
tų. Čia ištikro kuopos' apsi
leidimas. x Nariai turėtų lan
kyti susirinkimus ir kas reikia 
atlikti. Juk sarmatą, kad to
kia didelė kuopa ir‘nepasiun
tė savo delegatų į apskričio 
konferenciją.

Kuopos Narys.

me . visus atsilankyti ir 
d laiką praleisti prie 
geros muzikos.

Programą išpildys Laisvės Choras su ^dainomis, mu
zika ir Žaislais, ttfdel kviečiam visus atsilankyti į 
šią vakarienę. Bus skanių Valgių ir laiką'praleisite 
linksmai. < , . .‘i Per 12 paskutinių mėnesių 

New York o ir Brooklyn© po
žeminiai gelžkeliai ir “elevei- 
teriai” turėjo 3,2O9,'944;097 
paaąžierių; tai. 8m;^70.,'ė71 

1 baugiau,' rtėk^ip. metais.

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

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

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyn©, 
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 ber kituose bizniuose mūs isdirbystis 
cigarų viršminotais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

Miestas turi apie 17,000 gy
ventojų. žmonės, matyt, la
bai religiniai, nes ant tokios 
nedidelės populiacijos randa
si net 22 įvairių tikėjimų baž
nyčios. Dvi vidurinės mokyk
los (high schools)—viena Ma- 
hanoy City, o kita township’o; 
keturi bankai, du gražūs teat
rai, keturios ar penkios indus
trinės įstaigos. Dirbama ne
dideliu maštabu.

Lietuvių judėjimas, ypatin
gai pažangiųjų, čia apsnūdęs. 
Niekur nieko, tyku, ramu. Del- 
ko taip—nepatyriau. Pora ar 
daugiau metų atgal Mahanoy 
City pažangiųjų lietuvių srio- 
vė radosi ant mapos ir turėjo 
neblogą reputaciją. . .

Ei! Kur jūs, tie anų laikų 
veikėjai? Pabūkite, nes dar
bo daug! Bon Ami.

AMERICAN-LITHUANIAN ' fflrlD
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474 S
MOKYKLA SU REPUTACIJA ^35'5

736 Lexington Ave., tarpę 58th ir BSthUts., New York City
• _ įėjimas iš 786 Lexington Ayę.

Įsteigtą. 25. metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk 'kulią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai Išmokins jus važiuoti ir 

H -taisyti visokių- išdipbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą.
Specialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.
Klasės dienomis ir vakarais. )

Užganėdinimas. Leidimas ir ‘Darbas Užtikrintas.

(Pabaiga ntio 2 pusi.)
vo žiaurumą. Neleido išeina- 
mon vieton. Tą nešvarumą tu
rėjome atlikti kamerose. Vienu
tėje kaliniui V. Jankauskui nuo 
krūtinės nuplėšė raudoną Ženk
lelį ir sumušė. Antrą valandą 
po pietų sudainavom Interna
cionalą ir mirusiai Krastinaitei 
laidotuvių maršą. Tuoj korpu
so vedėjas Korsakevičius su 
būriu sargų įsrbriovė į 62-rą 
kąmerą, puolė mušti kalinius, 
kodėl dainuoja mirusiai Krasti
naitei laidotuvių maršą. Pri
girdyti sargai, iš jų vienas, |sih- 
tęs (pavardės nežinau), pagrie
bė suolą ir norėjo su suolu ka
linius pradėti mušti. Kalinys 
Manelis sugriebė suolą ir. atė
mė. Visų kamerų dori polit
kaliniai solidarizuodami pradė
jo rėkti. Ekzekucija pasibai
gė. Kaliniui Jasmontui lūpas 
mėlynai sumušę, Birgeriui ge
rokai krūtinę apdaužė, kad 
kvapo greitai negalėjo atgauti. 
Vakare šventei atatinkamas 
pranešimas padarytai.

Rugsėjo 2 d. pribuvo kalėji
me mirusios Krastinaitės bro
lis su seserim jos kūną atsiim
ti. Buvo darytas Krastinaitei 
mirusiai ekspertyzas: gydyto
jaus Petriko, dviejų iš laisvės 
ir vienos moters, valstybės gy
nėjui dalyvaujant. Du kaliniai 

rekspertyzo komisijai tarnavo 
ir matė Krastinaitę nuogą ant 
stalo gulinčią baisiai sumuštą. 
Ant nugaros išilgai buvęs ilgas 
mėlynas ruožas, kurį eksperti- 
ząi išrėžę. Visur aplink matę 
dar daugiau mėlynų dėmių. 
Vienas šlaunies kaulas įlaužtas, 
ir keli šonkauliai buvę įlaužti.

Rugsėjo 3 d. del baisaus su
mušimo kalinė Vilenskaitė išė
jo iš proto. Dabar kameroje 
rėkauja, draskosi drabužius. 
Kameroje suristomis rankomis 
laikoma. '

Kauno. kalėjime politkali
niams kovai prieš fašistų žiau
rumus -jau teko - panešti: 154
kai. po 2 savaites karcerio pa
dėties; 153 kai. po 2 savaites 
bei pasivaikščiojimo kieme. Vi
soj 16 dienų badavimo ir dvi 
moterų aukos: Krgštinattę ir. 
Vdenskaitęi. r ‘ »t

■Be to, dar prie areštų dau
gelis žvalgyboje baisiai muša
mi. Kadangi fašistinėje Lietu
voj Komunistų Partija nelega
lizuota, tai žvalgyba muša areš
tuotą darbininką, verčia prisi
pažinti komunistu ir kitus pro
vokuoti. Jonas Skurskis nuo 
mušimo žvalgyboje apkurtęs 
buvo. Visus muštus žvalgybo
je sunku čia išvardyti.

Kalinys V. Kvietis.
IX-5-1929.

MES PATAIKOM '
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas. .Restauracijos if, ąalės, 961 

Grand Si., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigaras, kad | 
mėhesj laiko po 500'Johns'Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu;, nep 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepi 1”

Areštavo Už ’bandymą nu- 
nuodįrt savo pačią Fr. L. 
Thompsoną, ’ t artistą, kuris 
“pieįšė apirusių žmonių dvasių 
tpąvėikslds ir jų užgrabinį gy
venimą.”.b Jis tiems savę hum- 
bugiškiemš piešiniams rado 
tiek daug kęstu merių iš kapi
talistų/ kad .pasidarė šimtus 
tūkstančių dolerių ir gyveno, 
kaip milioniėriuS/ , madingoje 
Riverside DriVej, New Yorke.

Teko susitikti su;vienu kitu . 
lietuviu čja gimusių, Augusių 
ir jau’ pusėtinai nušepUstų./ 
K as p ar od o, kad sis ^miestas 
jau nuo šenai lietuviais apgy
ventas. Pats miestas, pMyįi- 
’nus su kitais 'šios ' ąprį'iinkės 
■miestukais, Švarįis dšrodo 
viskuo '‘patėnkihtas.;’ 
(išilgines) ' pįa&ios.,> Uięsios > ® 
•cementuotos. • • > •

už kurj malbnėklt man prisiųsti 
nurodytais, kaip vartoti.

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

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmones visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

DR. Z i NS HO EAST 16tb ST. n. y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

, VALANDOS: 0 A. M. Iki 8 P. M. Ncdėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

"4# SSR
Wcs eSftg

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, bet 
ir j grabą paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plačią Ameriką pagarsčjusjus

TT1 , _ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 76c ui bak^ apsiginkluok nuo "*vo amžino priešo I

v t m i Yra tni kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—yidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS'
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS 

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuot ■ 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų,.visokių Chroniškų,; 
Skaudulių, Bendro Nusįlpimo, Nusiminimo, Gal-

i vosVaiglo, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnes Ligų, 1
« Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidęjpgių ; ( 

Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų ■. 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate, nesveiki ir nusimi- . 
n^’ Jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 

Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 
siąis, užgirtais moksliniais būdais. Greitos' ir$ 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYK4- > ( 
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

PUIKŪS IR LINKSMASBALIUS

?»«£
?5 Wasted” y

SENOVĖS
PRAŠALINTAS

Gelįkcliai saugiai pergyveno pavojaus ženklus io prietaro, del kurio žmonės su baime i juos žiūrėdavo. Augšlai laikydamas progreso 
signalą, AMERIKOS 1MTELIGENTINGUMAS nuvalė teles, ir šiandienai milionai žmonių keliauja parankiai ir saugiai.

“tą spraginimas padare^—r
Praėjęs yra tat tenavinia nepamatuotas kaltinimas eiga- 
retųProgresas padaryta. Mes paaalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

SENIAU, kuomet cigaretai buvb daromi be ttiodernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako,- atatinkamai šusen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.” > ,

^SPRAGINAMAS”, moderniškiausią cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašaliną iš LUCKY STRIKE kenksmiflgtfs aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu^budu.

'Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretę išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretę rūkymą vyrams ir moterims.



Puslapis šeštas i

M'*

Ketvirtad., Lapkr. 21,192t

nusišovė, )’po numi 1 555' W/ 
184th St., New Yorke.

Jis buvo beprotiškai pavy
dus; sekiodavo kiekvieną pa
čios žingsnį, nepasitikėdamas. 
Iš to kilo tarp jųdviejų vaidai, 
ir moteris (kreipėsi į teismą, 
reikalaudama i atsiskyrimo. 
Skirtis vyras gal būtų sutikęs, 
bet niekaip nenorėjo, kad duk
tė paliktų globoje motinos; jis 
spyrėši cįukterį pas save laiky
tis. • Galų gale, visus ginčus 
išrišo revolveriu. Lorimer Restaurant

J. MARČIUKIENĖ
SAVININKE

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

— ..... i

Pranešimas 23 Kp. Nariams
&

VIETOS ŽINIOS

1

pa-

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZir
A. L D. L. D. 185

pa-
lapkri-

yra

GEHAI IR PIGIAI

MIRTYS—LAIDOTUVES T~f>-

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

a-

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS

Telephone: .0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)neva

Lom~ 
kom-

Kaip Brooklyno, taip 
pielinkės organizacijos

231 Bedford AVe., Brooklyn, N. Y.
264. Front St., C. Brooklyn, N. Y.

negu Sloanę prisitaikė 
sprukti. Jo nauja gyvenimo vieta:

319 Hooper Street 
BROOKLYN, N. Y.

Hali.
R.

Andai girdėjau Aido Choro 
vądovau-

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

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

testonų kunigai H. E. Fošdick 
ir H. V. B. Ųarlington, ir ra-

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

107 Union Arenu c 
(arti Grand Street) 

Brooklyn. N. Y. I

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

m

Sugrjžo atgal i Williamsburgh ir 
. čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykj atsilankę, persitikrin
siu—Pabandykit 1

Tai žmones, 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.

SCHICKATAS PRITRENKĖ 
HAGENĄ

\
Pereito antradienio ristynė-

New Ridgewood Grove,

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

i JONAS STOKES
173 Bridge>Štj,į.C. Brooklyn, N. Y,

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

127 East 84th Street 
(Tarpe Park ir Ix:xington Avės.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel., Stagg 7057 ■

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

į 197 Havcmeyer 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^

duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c. ;

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

Telephone, Greenpbint 2320

J GARŠVA

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

SPORTAS

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliij; Diagnoza 
221 South 4th Street 

,(Prieisiu Bridge Pieza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

w Dentistas Aug. G. Anastasis," 
40 metų, nušovė savo moterį 
Sappho; 3D metų, ir sąvo duk
terį Thalią, 10 ftietų, ir pats

r r * r. , i

Visi būki U Jąiku.

Šaika Aptlraudos Žuliku

dar nėra buvę muzikos.” Ir tai' 
bus dovanai.

Tame pačiame parengime 
Sueinu seną cliffsaidietį. “i

PASIRANDAVOJA 3 kambariai, visi 
• šviesūs, yra elektra, gesas, šiltas 
vanduo. Randa pigi. Taipgi pasi- 
randavoja 2 fomišiuoti kambariai. 
J. M. Bėganskas, 61 Elm Point Ave., 
Great N.eck, N. Y. (272-277)

U Knminaluu Gaivalai Išlupa 
vakare $200,000,000 per Metus

New Yorko apskrities pro
kuroras padėdėjas Ferdinan
das Pecora apskaito, kad 8,~ 
000 kriminalistų New Yorke, 
organizuotai' veikdami, išlupa 
apie $200,000,000 iki $300,- 
000,000 per metus. Vieni ap- 
deda krautuvninkus mokes
čiais, kaipo “detektyvai,” ku
rie saugosią biznį nuo plėši
kų; kiti ima reguliarius mo- 

7(Pradžia 7;30 vai. vakarė, kesčius iš pieno pardavinėtojų,

Daktaras J. J. Kaškiau- 
Čius kalbės šį vakarą, “Lai- 
svės’^ svetainėj, apie pirmą
ją greitąją pagelbą atsitiki
muose staigių ligų, susižei- 
dimjų, apmirimų ir kitokių 
priepuolių, kurie] pavojingi, 
būna pačiai gyvybei, ne tik 
jau sveikatai. , f .. u t

Siurprizai Būsimame 
Literatūros Vakare
,a. Sekmadienį Lyros Choro 
rengime priėjau prie Helenos 
Retikevičiūtės ir jos brolio; 
pastebėjau: “Nepamirškit, kad 
reikės grajyt gruodžio 7 d., Li
teratūros Vakare.” Jiedu at
sakė :
t. FMes draugui L. Pr.ūseikai 
.padarysim surpraiz. Jis yra 
g*eras draugas ir daug nuošir
džiai dirba del darbininkų ge- v d v 1 
rovės; mes jo Literatūros Va- KaS DUS lODKerSe

»«„li Madoj?

“leisdami” klastuot pieną bei 
sviestą ir žadėdami apsaugot 
nuo teismo; treti dedasi žino
vais naujausių, “pelningiausių”; 
Šerų ir tūkstančius dolerių 
kasdien išvilioja už patarimus; 
kiti žada apsaugot naujai sta
tomus namus nuo gaisrų, ir 
tt., ir tt.

Jeigu kuris biznierius atsisa
ko mokėti tuos verstinus “ge
radariams” kyšius, tai žiūrėk, 
—apiplėšta jo krautuvė, pa
degtas namas, išdaužyti lan
gai, sumuštas krautuvninkas 
tt.

Oi, ten bus, ten bus!
Visų pirmiausia, į Yonkersą 

Mes važiuoja abu mūsų chorai: Ly- 
rengiamės busu atvažiuoti 7 jra> vadovaujamas Eremino, ir 
d. gruodžio į Literatūros Va-|Ai!Įąs> v^ovauj.^.a.s 
ftarą,” sako jis.

> Keletas draugių pasižadėjo
naitės. Abu puikiai dainuoja 
ir todėl yonkersiečiai turės 

iškepti po pyragą ir paaukoti,kuo pasidžiaugti.
minėtam parengimui. I tai &razu ne V1S-

Užtikrinam, kad vakaro kaą!
prograrria bus turtinga ir įvai- , -
ri. 1 Ėrooklyno darbininkai ir Merginų Sekstetą, 
visčs New Yorko apielinkės Jai}^ ^aknaitei, įdainuojantį tas 
d^dugai ir < simpatikai yra 
kviėČiartii dalyvauti tame pa- 
mirtėjime dkg. Ii‘Prūseikos 25 
metų literatinio darbo.

Nuo ' Literatūros ’ Vakaro
pelkės eis Idarbininkų reika-

Kėi kurie ypatiškai klausė, 
kam pasveikinimo laiškus šių-Į 
sti-.’‘ Geriausia juos siųsti ren-l 
gimo'komisiją!, J. Bondzi ar 
J*. Jankūnui, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Naktibalda.

Elmhurste, Queense, arešta
vo tūlą Maxą Chiller;, vadą 
gengės, kuri varinėjo plačias 
apgavystes, apdrausdama (in- 
šiurindama) senus žmones. 
Kada reikėdavo stoti į medi- 
kalį kompanijos egzaminą, jie 
pasiųsdavo kitus, jaunesnius 
asmenis. Apdraustuosius se
nius ir senes jie tūlą laiką šer
davo, ypač girdydavo; seniai 
gi, suprantama, užrašydavo 
tiems latrams savo pomirtines. 
Tą patį asmenį jie apdrausda- 
vp net keliose kompanijose ir 
vis-ant didelių sumų. Tuo bū
du per keletą metų prisipinL 
gavę apie $100,000. Keli Mas- 
pethp jduobkasiai irgi buvo 
prisidėję prie/ to biznio.

dainas,, kurias girdės yonker
siečiai. Tai vėl naujas ir pui
kus dalykas. šis sekstėtas 
pirmu kart pasirodys Yonker- 
se! . , , ’ f ,

Lilija 1 Kąvaliąų^kiūtė ' dai
nuos soloi,

žymi pianistė Angela Va- 
lįnčiūtė skambins pianu solo.

Tenoras A. Velička dainuos 
solo. Be to, jis su A. Kripai- 
čiu dainuos duetų.

Tai matote, kokių puikių da
lykų yonkersiečiai turės! Pa- 
sistengkite dalyvauti ten kiek
vienas. Vakarą rengia lietu
vių darbininkų organizacijos. 
Nepamirškite dienos ir laiko— 
lapkričio 23 d., pradžia 8 vai. 
vakare, St. Bartholomew

Kitiems Kasė Duobę, 
Kurion Patys Įpuolė

A. L. D. L. D. 23 kuopos 
susirinkimas įvyks 24 d. lap
kričio (Nov.), 3 vai. .po pietų, 
pas drg. A. Jaškevičių, 724 
Garden St., Bronx.

Draugai ir draugės, pasi- 
stengkite pribūti laiku, nes 
yra svarbių dalykų aptarti. 
Be to, dar turėsime bendrą su
sirinkimėlį su L. D. S. A. 31 
kuopos narėmis, svarstymui 
tolesnės darbuotės šiame sezo
ne.

Nepamirškite ir i naujų na
rių. Komitetas.

Studentas Pasidirbo 'Raktą 
iš Šaukšto Pabėgt iš

Studentas Sing i$ing kalėji
mo kalinys, Roy M. Sloane, 
nįutėįstas keliėmįs. ’ip e tamsi už 
automobilių vogimą, pasidirbo 
iŠ šaukšto raktą, kuriuo gali
ma atrakinti sunkiąsias, jo ka
maraitės duris į koridorių. Ka
dangi jis jaučiasi neteisingai 
nuteistas, tai jis dieną naktį 
galvoja apie pabėgimą iš ne
laisvės. Todėl jis buvo patal
pintas į “saugiausią” kamerą, 
kur laiko mirtin nusmerktus 
kalinius. Tačiaus jis pasidir
bo raktą išėjimui ir iš tos
“saugiausios" kameros; tiktai Į(UOpOS Narjams 
sargybinis užtiko raktą pirrųa, r

Kova už 300,000 Šunų 
Teises New Yorke

Central Brooklyno Kliubo 
Vakarienė Subatoj

Lietuvių Neprigulmingas 
Kliubas rengia vakarienę ir šo
kius. Atsibus subatoj, lap
kričio (Nov.) 23 d. ; Vakarie
nė bus kliubo u kambariuose, 
269 Front St., o šokiai Good
will Center svetainėj,'kampas 
Gold ir York gatviiį. Pradžia 
6 vai. vakare. Tikietai vaka
rienei 2 dol. porai, o šokiam 
50 ypatai.

Kurie norite linksmai laiką 
praleisti ir gerai pasišokti prie 
puikios muzikos, tai būtinai at
silankykite, o užtikriname, kad 
nesigailėsite. Rengėjai.

se, v JNew Ridgewood Grove, 
Brooklyne, Richardas Schickat 
paguldė Hageną į 1 vai. 15 
minučių. Ritosi labai puikiai. 
Schickatas trenkė Hageną du 
sykiu ant hiatrafco, :taip kad 
Hagenas nesikėlė. Schickatas 
svėrė 215 svarų, o Hagenas 
220 sv.

Vanka železniak patiesė sa
vo oponentą Blackstocką į 12 
minučių.

R. Gardini nugalėjo M. La- 
maronę į 12 min.

Paul / Maliaros parito Bob 
Dewey (?) į 18 miii.

Mike Romano,' Vįeųas iš kie
čiausių : italų' ristikų, išėjo ly
giomis su jugoslavu Manichu.

\Jc-s.

----------------7------- --------------------------------------------------------------------

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA du fornišiuoti 

kambariai: šviesūs, apšildomi ir 
visi modeminiai Įtaisymai. Arti 
Springfield Ave. karų linijos. Anta
nas Žitkus, 179 Indiana St., Maple
wood, N. J. 276-81

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiįį Rūšiy Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium Į

DidžiajAme New Yorke 
300,000 šunų. Amerikos Drau
gija Apsaugojimui Gyvulių 
nuo žiaurumo (su jais) reika
lauja išleist įstatymus, kad Su
neš nebūtų gatvėse šaudomi 
vien tik pagal \ nuožiūrą, kad 
jie gali būt pasiutę. Jeigu šu
va ką užpuola, negalima jo 
žiauriai mušt arba ' nužudyt,1 J'J* 4 
be magistrato'teismo. >šunes 
neturi būt pažabojami; bet jų 
savininkai privalo juos gatvė- 
irlis pavedžioti delei tyresnio 
oro ir pasmaginimo, ant virvu
čių bei lenciūgėlių, ne trum
pesnių, kaip 4 pėdų. j

Tie šunų patronai daugiau
sia yra buržujai bei buržua
ziniai inteligentai, kurie nusi
spjauna ant darbininkų teisių, 
bet kovoja už šunų teises.

Neleidžia Kunigams per Radio 
Kalbėti už Gimdymo Kontrolę

National Broadcasting Kom
panija atsisakė per savo radio 
skleisti prakalbas iš Gimdymo 
Kontrolės Sąjungos konferen
cijos, kuri posėdžiauja Astor 
Hotelyj, kur dalyvauja apie 
600 gimdymo kontrolierių.

Apart kitų, buvo apsiėmėir
_____  _____ gerai per radio kalbėti žinomi pro- 

žinojo,, kad 17 d. lapkričio bus Reston 
metinis Lyros Choro parengL ir< ” 
mas;
kų organizacija

Ketvirtadienį, 21 d.
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 blankos viršinin
kų rinkimo, kurias turime iš
pildyti. Mūsų kuopa turi pa
sirodyti, kad rūpinasi organi
zacijos reikalais ir balsavime 
skaitlingai dalyvauja. Reikės 
įš^inkti; darbininkus prie per
statomo veikalo “Nervai” del 
Š d/gruodžib. Yra’ir kitų'fei-

Taigi, visi ir visos d a- 
lyvaukite ir jeigu turite drau
gų, atsiveskite prisirašyti.

i z . J Narys. ■.
■ , (276*-7)

Jonas Pajaujis, 65 metų, 
468 Pulaskį £>t., mirė 18 d. lap
kričio; palaidotas 20 d. lap
kričio, Kalvarijos kapuose.

Eva Yablonski, 37 metų, 6 
Allen St., New Yorke, mirė 
18 d. lapkričio; palaidota

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALI0R1US
PARBĄ ATLIJEKA

m1 <s
B*
Mm

Nufotografuoja ir 
numaliavoja vjso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TEL. • Triangle' ”1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
v«. , pcicnvcvucv šis vaistas neužtraufda papročio

šiandien, 21 d. lapkričio, šv.lir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
, • t-> ii i „ o r> • sugrąžint natūrali vidurių malimą.1 etro ir Povilo kapuose, S. RiV- ( Nereikia virini, o tik sumaišyk su 

er, N. J. Į vandeniu ir užsigert einant gult. Vi-
Laidotuvių apeigomis rūpi-• nekenksmingas, ir galima 

nosi graborius J. Garšva.
—- ----------------------------------------- ------------------ ------------ ----------------------------------------------------------- --------- ■

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metų 

amžiaus

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.

24-tas METINIS 24-tas

BALIUS
Rangia Dr. Martinp Liuterio Draugija 

. j NEDĖLIOJ

LAPKRIČIO (NOV.) 24
Brooklyn labor Lyceum

94.9-Willoughby/Av., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 2 Valančią Dieną

Gerbiamieji: Kviečiame kuo skait- 
Ijogiąusia atsilankyti į šį parengimą 
it- pasimatyti su mylimais draugais 
ir pažinta m ais. čia turėsite progos 

savo laimę su saildainemis, 
įuriaa galėsite saujomis kabinti ir 

site jas už dyką.T ptOF. RICH’S ORKESTRĄ
1 ^smagius kavalku.s šokiam, tat

I tmagiai pasišoksite. Todėl būki- 
patys šiame baliuje ir atsiveskite 
i? RENGĖJAI

mas; tat jokia kita darbiniu- binas Wise,_ šalininkai gimdy- 
kų organizacija,' nenorėdama kontrolės. Būtų kalbėjęs 
pakenkt chorui, nerengė pra- ir New Yorko sveikatos komi- 
mogų tą dieną. Bet štai nau- sionierius Dr. S. Wynne, bet 
jai suorganizuotas Brooklyno uždraudė majoras Walke- 
fašistų (su Vitaičili priešakyj) ris. , ; ?
benAs (kuriam davė vardą “S.' 
L. A. ’Benas”) užsimanė iš
kast duobę Lyros Chorui. Tik, 
deja, Visas berias ir su fašis
tais supuolė į pačių: iškastą 
duobę. ‘ J ■’ ’ 1

Fašistų orgaho “Vienybės” 
num. 130 aprašo, kad Beno pa
rengime susirinko žmonių apie 
300'. Bet ištikro ^mažiau bu
vo. Reiškia, kad Brooklyno 
lietuviai 1 darbininkai parodė 
špygą fašistihiam benui.

Tą pačią dieną Lyros Choro 
pramOgon, kur vaidinta “Blin
da,” susirinko žmonių virš 900. 

Liętuvys.

------------- -- —r—'—j >.<<. i

80 Metų Senis Užsitroškino 
su Mylimąja Pačia ,

Muzikantais Pasivertę 
Plėšikai Išnešė $22,000

Keturį vyrai, atėję 
kaip muzikantai, pas C. 
bardo, orkestrų vadą ir 
pozitorių, no num. 25 W. 68th 
St., New Yoi’kę, išplėšė $2,000 
pinigais ir $20,000 vertės dei
mantų, perlų ir kitokių bran- 
gumynų.

Thomas , Widdicombe, 80 
metų senis,'atsuko kambaryje 
gazo kranus, pasiėmė ant ke
lių savo 73 metų amžiaus pa
čią, aklą ir pusiaų-pamišusią; 
taip abudu drauge ir mirė, die
noje 54 metų sukaktuvių nuo 
apsivedimo. Senis labai mylė
jęs7 savo moterį. «Ją būtų iš
vežę į bepročiu prieglaudą. 
Kadangi jis nenorėjo skirtis su 
jąja, tai ir nusprendė abiem 
sykiu užbaigti gyvenimą. Jie
du paskutiniais .laikais gyve
no po ųum. 422 E. 29th St., 
Brooklyne.

Dentistas Nušovė Moterį, 
Dukterį ir' Pats Save

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

Siistihginids: A, tai pasakyta 
pasėki apsireiškiančio seno Am
žiaus. Nė vienas vyras af hidtėrig < 
negali būti , vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti (nuo mažiausio jų iš
tempimo. j

Bet” nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai; 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo, • ?vaiębaženklių. Išbandytas 
dėlto,1 kad ši$ galingas Linimen- ‘ 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1'867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Netiraičio, Reumatizmo, Galvos 
.Skaudėjimo ir t. t.

’Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir ‘ muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!
’ Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) Artimiausioj vaistinėje tuo- 
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
fuokšitės net iš tokios minties, 
kati buk senstate, Apgr.—-No. 90Ą

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

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

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

Tpkio» progos pasaulis dąr negirdėjo, kad už dviejų 
draugų prisiųstus antrašus įgautų athetišką deimantinį 
žiedą1 tik už $2.00. Taigi haudokitės proga, nes greit 
galim pritrūkti; f; ‘ ’ į ' H i '' ! ’ ' ‘ '

J. J. STROSSELL, Distributor
425 Chauncey Street ’ Brooklyn, N. Y.
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