
Kas Kiek Aukojo
j Agitacijos Fondą

Pastaruoju laiku aplaikyta 
aukų j ADPLF Agitacijos Fon
dą nuo sekamų organizacijų ir 
pavienių asmenų:

ADP Liet. Frakcija, Cicero, 
III., per J. K. Stalioraitį $5; Ga
bel per A. Baltaitj $1; J. Dir- 
velis, Brooklyn $5; K. Bieksha, 
Newark 75c.; P. Augutis, Pa
terson 75c.; ALDU) 90 kp.,
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Laikė 10 Metų Gaidį, kad 
Kiaušinį Padėtų ir Ait

varą Išperėtų
ŠĮ VAKARI BROOKLYNE ĮVYKS ĮVAI
RIU PARTIJŲ BENDROS-PRAKALBOS

Darbininkų Fėkeriai Chicagoj 
«Neleidžia Gitlowui Kalbėti 

Per Radio ■
PAŠTO VIRŠININKAI SULAIKĖ “DAILY 

WORKERIO” SPECIALI NUMERIC
Shimaitį $10; iš 
per A. Baginską

Youngstown, Ohio, per P. So- 
deikį $5; ALDLD 121 kp. na
riai per R. Benius į, N. Brad
dock, Pa. $5; A. Balčiūnas, 
Brooklyn, $2; LDSA 13 kp., So. 
Boston, per K. Barčienę $19.- 
75c.; iš Central Brooklyn© per 
J. Weiss $25; ALDLD 7 Apskr, 
per Geo.
Bridgewater
$50: LDSA 7 kp., Schenecta
dy, per A. Gudzin $5; P. Min- 
gela, New York, $1; J. N. Si- 
mans, Cleveland, $1.

Kadangi šiuo tarpu yra labai 
platus mūsą veikimas, tai Agi
tacijos Fondui aukos labai rei
kalingos.

Tiesa, dabar yra renkamos 
aukos įvairiems kitiems tiks
lams. Dabar jau tokia gadynė, 
kad prisieina nuolatos aukoti. 
Bet kągi mes galime padalyti? 
Juk mes kitokiu būdu negalime 
sukelti pinigų įvairiems mūsų 
judėjimo reikalams.

Kas liečia Agitacijos Fondą, 
mes turime atsiminti štai ką: 
J tą Fondą mes visi galime kar
tas nuo karto paaukoti mažiau
sią po 25 centus, po 50 centų ir 
po $1. Jeigu, sakysime, visose 
kolonijose mūsų draugai ir 
draugės pasidarbuotų, tankiai 
parinktų aukų Agitacijos Fon
dui, tai gavus nuo aukotoji; tik 
po 25 centus ir tai susidarytų 
pusėtinai gera suma pei’ visas 
kolonijas. O juk daugelis išga
li paaukoti kartas nuo karto ir 
po $1.00 ir po daugiau.

Taigi, draugai ir draugės, 
prie kiekvienos progos nepa
mirškite pasidarbuoti Agitaci
jos Fondui.

Mūsų visos organizacijos taip 
pat gali tankiau paaukoti po do
leri kitą. ( •

Aukas siųskite ADP LF 
Centro Biuro Sekretoriaus var
du: J. Siurba, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Smithas Sako, Hooveris Gąs
dina Biznierius su ‘Vals

tybiniu Socializmu”
BOSTON. — Trečiadienio 

vakarą Boston Arena sve
tainėj sakė prakalbą gub. 
Smithas, demokratų kandi
datas į prezidentus. Publi
kos buvo 14,000. Mechanics 
ir Symphony svetainėse bu
vo 17,000 žmonių; tos sve
tainės buvo sujungtos su 
pirmąją kalbos perdavimo 
įtaisais.

Smithas savo prakalboj 
svarbiausia atsakinėjo į 
Hooverio prakalbą, pasaky
tą New Yorke pereitą pir
madieni, kurioj Hooveris 
.pareiškė, kad Smithas stoja 
už “valstybinį socializmą,” 
reikalaudamas paimti į val
džios rankas vandens spė
kos ir kitokius gamtos šal
tinius. O Smithas, kratyda
masis nuo. jam primetamo 
“valstybinio socializmo,” 
aiškino, kad jo programa vi
sai nėra “socialistinė” ir 
kad Hooveris naudojo žo
džius “valstybinis socializ
mas” su tikslu išgąsdinti 
stambius ir smulkius biznie
rius, idant jie nebalsuotų už 
Smithą.

Bostone demokratai 
rengė Smithui didelę 
mftnstraciją.

su- 
de-

Lietuvis Išradėjas
X I ______________U

UTENA.—• Jonas Žalys, 
gyvenąs Utenoj, išradęs to
kį įtaisą, kurio pagalba jū
rų narams ir garlaiviams 
galima rasti nuskendusius 
ir net smėliu užneštus lai
vus.

ROKIŠKIS. — Rugpjūčio 
30 d. Rokiškio Taikos Teisė
jo kameroj nagrinėta pil. K. 
byla iš N. kaimo, kurio mo
terėlės labai yra nobažnos 
ir tiki į burtus. Pil. K. ap
šaukė, kad pil. D. mokanti 
raganauti ir visų i 
pieną sutraukianti. _____
išėjo aikštėn, kad “šmeiži
kė” irgi yra ragana, nes lai
ko 10 metų gaidį, kad jis 
padėtų kiaušinį, iš kurio iš
perėtų aitvarą, 
neštų turtą, kaip 
pil. D. Bet gaidy 
ir viskam galas.

BUS KALBĖTOJAI NUO REPUBLIKONŲ, DEMO
KRATŲ IR KOMUNISTŲ PARTIJŲ

šį vakarą, spalių 26 d., 
Millers Grand Assembly, 
kamp. Grand ir Havemeyer

ūkininku Sts- B,ook’yne. įvyks įdo- 
mios prakalbos. Pradžia 81 eisme . > n„ hm

kuris jai 
kad neša 

s padvėsė

TIKRAS PRAGARAS
_____

DEGUČIAI, Zarasų ap.— 
Del lietingo oro, dalis suša
lusio — žalio vasarojaus 
lauke guli. Pasirodė ne tik 
šalnos, bet ir sniegas. Spa
lių 2 d. iškrito sniegas. 
Žmonės dejuoja, kad tikras 
ant žemės pragaras ir ne
žinia už ką dievas nekaltus 
kaimo žmones baudžia.

Pigios Pačios Albanijoj
Kultūriniai atsilikusioje 

Albanijoj dar ir dabar tėvai 
savo jaunas dukteris parda
vinėja vyrams'.

Dažnai jauna mergina 
parduodama daug pigiau, 
negu kad arkliukas arba 
asilas.

Nuo didžiojo karo laikų 
vis dar jaučiama didelė gy
vulių stoka, tuo tarpu kai 
moterų skaičius beveik dvi
gubai padaugėjo. į

Rezultatas toks, kad ge
ram kalnų arkliui mokama 
iki 150 dol., tuo tarpu kaip 
jauną gražią žmoną galima 
nusipirkti už kelius maišus 
bulvių arba šešius boselius 
kviečių.

Vulkano Pelenai Sunaikino 
Javus Japonijoj

Tokio, Japonija.— Penk
tadienį pradėjo smarkiai 
yeikti Aso-San vulkanas. Iš 
jo virto i orą 'dūmai, garas 
ir pelenai 10,000 pėdų augš- 
tumo. Vulkano pelenai kri
to per suvirš 50 mylių Ka
goshima provincijoj t sunai
kino daug javų. Sakoma, 
kad tai yra antras didžiau
sias vulkanas, pasauly.

7 “Veiterk'os” Sušuko už 
Al Smithą, Neteko Darbo

Philadelphia.— Čia Union 
Lygos kliube septynios “vei- 
terkos” (patarnautojos prie 
stalų) tapo prašalintos iš 
darbo už tai, kad laike pri
ėmimo portios Hoover jos 
sušuko: “Hooray už Al 
Smithą!”

Moteris Nužudė Farmerį

PaneleHonesdale, Pa.
Josephine Loring, 55 metu 
amžiaus, nušovė Russell 
Būtie, 36 metu amžiaus far- 
merį, susiginčinus del rube- 
žių tarp jų farmų, netoli 
Hamlin, Pa. Loring tapo 
uždaryta pavieto kalėjime.

bus Dr. J.

vai. vakarą. Nuo Republiko- 
nų Partijos kalbės Anthony 
DePiano; nuo Demokratų 
Partijos—Jacob P. Nathan
son; nuo Darbininkų (Ko
munistų) Partijos A. Bim-

ba. Pirmininku
C. Hoffer.

Prakalbas rengia Brook- 
lyno darbininkų piliečių ko
mitetas. į

Visi ir visos eikite pasi
klausyti šių įdomių prakal
bų. Sužinosite, kokia ku
rios partijos programa, už 
ką kuri partija stoja ir tt.

Draugai ir Draugės, Organizuokitės
Platinimui Specialio laisvės Numerio
Kiek laiko atgal buvo pranešta, „kad apie 20 d. spalių 

"•bus išleistas specialis “Laisves” numeris rinkimų kam
panijos klausimu. Bet del tam tikrų priežasčių nebuvo 
galima jo išleisti apie tą laiką.

Dabar specialis numeris bus išleistas sekantį trečia
dienį, spalių 31 d. Jame bus plačiai rašoma apie rinki
mus, apie įvairius kandidatus; kodėl darbininkai turi 
balsuoti už Darbininkų (Komunistų) Partijos kandida
tus ir tt. Bus atspausdinta keli desėtkai tūkstančių eks
tra kopijų.

Reiks veltui išdalinti tarp lietuvių darbininkų. To
dėl, draugai ir draugės, tuojaus pradėkite organizuotis 
jo išdalinimui. Suorganizuokite dideles dalintojų armi
jas. Dalinkite po s tubas, kur galima, dirbtuvėse, susi
rinkimuose irįtt...... ..........

Mes siųšiihe vpd tam tiktą skaičių kopijų įvairioms 
kolonijoms." ADP lietuvių frakcijų arba ALDLD kuopų 
sekretoriai tuojaus turi pranešti “Laisvei,” kiek į tam 
tikros frakcijos koloniją pasiųsti kopijų—kiek galite 
daugiausia išplatinti. Kuogreičiausia siųskite prane
šimus.

Nebus siunčiama į Chicagos apielinkę ir už Chicagos. 
Bus siunčiama tik iki Detroito.

“Laisvės” Redakcija ir Administracija.

Del Tikėjimo Pakvaišo 
ir Nužudė 6 Žmones

Sako, Velnias Jam Įteikė
Durtuvą

VARŠAVA.— Smity kai
me, netoli Kovelio, trečiadie
nį del tikėjimo išėjo iš proto 
kaimietis Julius Mezowitz, 
49 metų amžiaus. Jis buvo 
karštas religinis fanatikas; 
meldėsi; tikėjo į dievą ir į 
velnią.

Trečiadienį jam pasitąikė 
būti kaimiečių susirinkime, 
ir jis nesutiko su vieno kal
bėtojo ' kalba. Policija jį 
prašalino. Jis del to taip 
įsiūtoj kad pasigriebė dur
tuvą ir perdūrė keletą poli- 
cistų. Paskui, jis ’. vaikėsi 
kaimiečius; šešis nužudė, o 
penkis sužeidė. *

Kuomet jis pagalios buvo 
nugalėtas, tai pareiškė, kad 
velnias jam įteikė durtuvą 
i rankas, v

Kankynės del Gražumo

Užbredume, Sėdos vals.— 
Čia tūla kaimo panelė, norė
dama išnaikinti saulės nu
degimą, nosį aptepė karbo
liu, nuo ko ši žaizda virto. 
Tada vėl kažkam pasijuo
kus, žaizdotą nosį apipylė, 
rašalu, bet rašalas, amžinai! 
įsėdo į žaizda — nė išpjauti 
negalima. Kita panelė vėl 
naikindama strazdanas kaž
kokiomis žolėmis nusiplikė 
veidą. Vargšės!

Ispanas Milionierius

CHICAGO.— Darbininkų 
(Komunistų) Partija- buvo 
padarius sutartį su Chica- 
gos Darbo Federacija del 
naudojimo federacijos radio 
stoties perdavimui Gitlowo 
prakalbos, šį penktadienį. 
Bet federacijos viršininkai 
paskutinėmis dienomis at
šaukė kontraktą, kad neda- 
leisti komunistų kandidatui 
kalbėti per radio.

Tuo būdu Chicagos Darbo 
Federacijos fėkeriai sudarė 
bendrą frontą su reakcio
nieriais prieš komunistus.

Komunistai rengia didelę 
demonstraciją pasitikimui 
Gitlowo. Dalyvaus suvirš 
100 automobilių.

Prisipažįsta, kad Nori Pakenkti Komunistų Rinkimų Kam
panijai; Partija Kovos Prieš Tų Reakcinį Žingsnį

NEW YORK.— Trečiadienį 
pašto viršininkai New Yorke 
išleido despotišką patvarkymą 
prieš “Daily Workerj,” Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
organą. Jie pareiškė, kad ne
leis siuntinėti “Daily Workerio” 
specialio rinkimų kampanijos 
numerio.

“Daily Workeris” leidžia 300,- 
000 kopijų specialio numerio 
rinkimų kampanijos klausime. 
Tūkstančiai kopijų specialiai 
Californijai leidžiamo numerio 
tapo sulaikyta. Trečiadienį po 
pietų pašto viršininkai pranešė 
leidėjams, kad nei viena kopija 
to numerio nebus siunčiama nu-

Nubaustas Klerikalų “Ryto” žymėton v^ton.
Redaktorius

Krikščionių demokratų 
dienraščio “Rytas” atsako
masis redaktorius dr. Bis
tras už nesilaikymą privalo
mų spaudai taisyklių Kau
no miesto ir apskrities karo 
komendanto nubaustas 200 
litų pinigais arba dviem sa
vaitėm kalėjimo.

MOTINA NUSIŽUDĖ, , 
KADGIMOIERGA1TE

Meldėsi, Bet Neišmeldė
Berniuko

Pasikalbėjime pašto viršinin
kai prisipažino, kad neleidžia 
siųsti “Daily Workerio” specia
lio numerio del to, kad “Daily 
Workeris” i yra oficialis orga
nas politinės partijos. Virši
ninkai aiškino, kad jie tik sulai
ko specialį numerį, bet nesulai
ko reguliario numerio.

Tai taip pašto viršininkai, 
kurie matomai turi įsakymus iš 
augštesniųjų kapitalistinės val
džios įstaigų, deda pastangas 
sutrukdyti vienatinį darbininkų 
klasės dienraštį anglų kalboj 
kaip tik tuo laiku, kuomet, tąą.

nistų) Partijos rinkimų kampa
nijoj įgauna daug įtakos darbi
ninkuose.

Pasiuntė Protestą į 
Washingtoną

“Daily Workeris” pasįuntč 
protesto telegramą į Washingjtd- 
ną generaliam pašto viršininkui

I. *"■ <—pašto ministeriui. Atvirai- 
prisi pažįstant, kad laikraštis re
mia Darbininkų (Komunistų) 
Partiją ir jos kandidatus, Fos- 
terį į prezidentus ir Gitlową į 
vice prezidentus, telegramoj 
reikalaujama, kad New Yorko 
pašto viršininkų patvarkymas 
būtų panaikintas ir kad specia
lis Californijos numeris tuojaus 
būtų pasiųstas.

Tuo pačiu sykiu pasiųsta lai
škas vietos pašto viršininkams. 
Jame nurodoma, kad pa$to vir
šininkai neturi* teisės sulaikyti 
tą speciali numerį ; kad kiti lai
kraščiai, kurie remia savo poli
tines partijas, nėra varžomi, 
nors jie taip pat veda agitaciją 
už savo politines partijas.

Darbininkų (Komunistų) Par- į 
tija ves kovą prieš naują ataką. Į 

šioj rinkimų kampanijoj puo- ; 
lama'Smt komunistų iš visų pu- 
sių._ Komunistų susirinkimai , 
išdraskomi West Virginijoj, , ? 
QhiO^Pennsylvanijoj, Arizonoj ./

Darbininkai turį pagelbėt 
Komunistų Partijai kovoti prieš 
terorą.

Sumušė Lenkijos Seimo 
Atstovą Komunistą

NEW YORK.— Moteris 
Marie Ledwidge, 36 metų 
amžiaus, daugiausia už vis
ką norėjo, tai susilaukti sū
naus. Metai bėgo, o ji mel-| ZVARŠAVA.— Pereitą ne
dėsi ir prašė dievo, kad “ap
dovanotų” *ją berniuku. Betja pi ri— vi’’ dovanotų ją oeiniuKu. .net

1 allkO l/USIcį VelllllU keturi metai atgal ji pagim-

O Turtus — Vyskupui ir 
Meilužei

Ispanijoje, Madride, nese
nai mirė milionierius Choze

,‘dė mergaitę.
Labai buvo nepasitenki

nus, bet nusprendė vėl mel
stis, meldėsi ir prašė dievo 
sūnaus. Savaitė laiko atgal, 
Fifth Ave., ligoninėj, ji pa
gimdė kūdikį, ir ji buvo įsi-

Chutanso. Jis paliko labai j tikinus, kad tai berniukas.
įdomų testamentą, kurio 
pirmas punktas taip skam
ba :
’ “Mano dūšią, su kuria gy
vendamas nežinojau kas da
ryti, aš palieku Jo Dideny
bei Velniui, Lai jis daro su 
ja, ką tik nori. Nemanau, 
kad iš mano dūšios jis turė
tų daug naudos.” 2-me 
punkte milionierius sako: 
“Aš nenorėčiau • likti nedė
kingas velniui, jei jis turės 
klapato del mano dūšios. 
Todėl palieku jam ir savo 
vilą, kurios fasade turi būti 
parašyta: “Paaukota Vel
niui.” Mano senam tarnui 
pavedu prižiūrėti vilą. 
Nieks be jo neturi teisės 
vilą lankyti. Griežčiausiai 
draudžiama daryti bet ko
kis remontas viloje. Težūs- 
ta rūnuii, nes jie pavesti 
Velniui.

“Kad n e n u skriausčiau 
ir kitos suinteresuotos pu
sės, rašo toliau milionierius, 
aš palieku savo, didelius 
dvarus... Sevilijos vyskupui. 
Tesimeldžia jis už mano 
dūšią.”

Kitą savo turtą Chutanso 
paliko savo pirmai meilužei.

Patersono Policija 
Areštuoja Pikietuotojus

bet kuomet sužinojo, kad 
mergaitė, labai nusiminė. 
Antradieni iš piktumo nusi
žudė iššokdama pro langą 
iš ligoninės nuo šešto augš- 
to.

Francijos Laivynas Gaus 31 
Karinį Laivą 1929 Metais

Paryžius. — 1929 metais 
Francijos laivynas paleis 
tarnyston 31 karinį laivą. 
Septyniolika jų bus subma- 
rinai, galinti padaryti ilgas 
keliones.

(Berlynas. — Trečiadienį 
čia Biorne Carlen, inžinie
rius ir išradėjas iš Oslo, 
Norvegijos, atliko pasek
mingą bandymą su balso ne
išduodančių orlaiviu.

NEPAPRASTAS VERŠIS
♦ KLAIPĖDA.— Vieno ūki
ninko katvė turėjo nepa
prastą veršiuką: užpakali
nės kojos buvo visai pana
šios į, kumeliuko kojas, gal
va nepaprastai plati, snukis 
gi labai panašus į šunies.

dėklienį Rossiak, seimo at
stovas komunistas, tapo la
bai sužeistas, kuomet •polici
ja užpuolė didelį darbininkų 
mitingą t Lodzėj. Darbinin
kai protestavo prieš sociali
stų lyderių streiko parda- 
vystę. Vienas iš kazokų 
kardu jį sumušė.

Sako, Marso Gyventojai Ne
gavo Jo Radio Pranešimo

PATERSON, N. J.— Tre- į 
čiadienį policija pradėjo di
desnį puolimą prieš strei- 
kierius. Suėmė ištisą pi- 
kietuotojų būrį prie Dunlo 
dirbtuvės, 220 Streight St. 
Septynioliką pikietuotojų ' 
nutempė j policijos stotį 
kur jie buvo kaltinami I 
“tvarkos ardyme.” .*••-

Areštas taip aiškiai buvo ? 
iskalno suplanuotas, kad net 
teisėjas pripažino, jog ne- S 
buvo jokios betvarkės, kuo- | 
met masinis pikietavimas įi 
tęsėsi prie dirbtuvės. Jis bu-

Londonas. — Dr. Mans- vo ,l?>'iverstas Pa,iuosuoti 
field Robinson aną dieną 
bandė per radio “susisiekti” 
su Marsu.
kad Marso gyventojai nepa
jėgė gauti jo pranešimo. Jis 
dar žada bandyti “susi- 
siekt” su jais. ! 1 ' , ;

Jo pati išvadino jį dur
nium. . (

“Tai yra “nonsensas.” Tn‘ 
yra didžiausia kvailystė. 
Pranešimai negali, būt pa
siųsti į Marsą. Aš nežinau, 
ką mano vyras daro,” sako 
jo pati.

streikierius. >
Associated Silk Workers (

Bet Tis'^sako, U"jia ,išle’do ,. pareiškimą,;
• • - ' atakuojantį policijos elgesį.;

Trečiadienio rytą • įvyko’
streikierių masinis mitin
gas. Jack Rubinstein, va
das tekstiliečių streike New 
Bedforde ir Fall River, aiš
kino, kaip tų miestų polici
ja tarnavo bosams, kaip dė
jo pastangas sulaužyti did- : 
vyrišką tekstiliečių streiką.

Portland, Ore.— Senato
rius George W. Norris iš 
Nebraska, kuris save vadi
nasi “progresyviu,” < 
reiškė, kad jis stoja už gub. 
Smithą į prezidentus.

** Chicago.— Trečiadienį čia 
kalbėjo Charles Hughes, bu
vęs' valstybės sekretorius. 
Išgarbino' Hooverį ir Repu- 
blikonų Partiją.

Philadelphia, Pa.
Drg. Benjamin Giflow’o 

Prakalbos
Sekantį antradienį, spalių i 

30 d., čia kalbės d. Ben. 
čia pa-^Gitlow’as. Amerikos Darbi- į 

ninku (Komunistų) Parti-. Į 
jos kandidatas į vice prezi
dentus. Prakalbas įvyks 
New Tray more Hall, Franks 
lin and Columbia Ave.* 8 
vaV vakare.

Visi lietuviai eikime į> šias 
prakalbas.

A.D.P. Liet Frak

I
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BLOFINA NERAUSDAMI
Ar girdėjote, kad Haoyė-lkams liudija šimtai politinių

bei industrinių kalinių,, ku
rie yra- baudžiami vien: ūž 
tai, kad gynė darbininkų rei-i 
kalus.

Žvėriškas teroras prieš 
streikavusius New Bedfor- 
do audėjus "ir dabartinės 
bylos prieš juos taipgi nųro- 
do, ko darbininkai 'gali 'tikė
tis iš tolesnio rėpųbliMdpų 
viešpatavimo.

Tokius republikonų nuo
pelnus minint betgi nerei
kia pamiršt, jog lygiu jau 
žiaurumu pasižymėjo ir've
lionio demokrato prezidento 
Wilsono vyriausybe prieš 
darbininkus. Tuom pasižy
mėjo ir dabartinis demokra
tų kandidatas Smithas, bū
damas New Yorko valstijos 
gubernatorium.

ris, republikonų kandidątas 
į pi-ezidentus, esąs “darbi- 
ninKU draugas”? Taip tvir
tina Ch. Evans Hughes, bu
vęs Amer. valst. ministeris; 
taip pąsakojo 24 d. spalių 
per radio ir. liętuviškas tau-, 
tininkų “filosofas’^ Vinikas^ 
agituodamas už Hooverį, 
kaipo “gerovės inžinierių.”

Tik vargas jiems, kad pa? 
tys gjivenįipo faktai nušųti7 
na visuš tuos Hooverio' *‘za- 
latinimus.” •

Kuomėt streikavo Passai- 
co audėjai ir jų šeimynos 
merdėjo iš bado, tai Cool- 
idge’iaus-Hooverio republi
konų valdžia nei į akis nesi
leido streikierių moterų ir 
vaikų -delegacijos; Wash
ington© policija neprileido 
jų nei prie valdžios rūmų;

| nei Coolidge’iai nei Hoove- 
riai nenorėjo išgirst skau
džiai teisingi! jų nusiskųn-

f • dimų. e
Šios; šalies iždo ministeris 

Melionas, didysis angliaka- 
syklų savininkas vakarinėj 
Pennsylvanijoj, per pasku
tinį mainierių streiką bude- 
liavo angliakasius; mėtė 
juos su šeimynomis iš baku
žių į gatvę skaudžiausiuose 
žiemos šalčiuose;! .streikie- 
riams buvo uždarvta van
duo, elęktrą, gaząs;. Meliono 

įrepublikonų teisėjai šavb- 
indžionkšinais uždraudė 
mainiefiąms pikietuot už- 

; streikuotas kasyklas; strei
kuotojai bilyo i nė' tik areš
tuojami, įdaužomi, bet ir tie
siog žudomi; ir tas smurto 
darbas buvo varomas su ži
nia ir pritarimu prez. Cool- 
idge’iaus valdžios, kurios 
stambiausiais ministeriais 
buvo Melionas ir Hooveris.

Čia tiktai vienas iš šimtų 
pavyzdžių, kuriais panašio
je dvasioje rodė savcį“drau- 
giškumą” darbininkams re
publikonų valdžia, kuri taip 
didžiuojasi — Hooveriu ir’minių judėjimą. Už tuos gi 
Melionu,, kaipo puikiausiais trupinius, savaime supran- 
savo žiedais.

I Repubh'konu šulas C. E. ^ta iš valstybės iždo, o jž 
Hughes savo prakalboje

Į Ohicagoje spalių 24 d. pa- 
1 kartojo- tą nusivalkiojusi 
1 blofą, kad Hooveris, jeigu 
I bus išrinktas prezidentu, ir

Patys Netiki Skelbiamąja 
Gerove

Charakteringas dalykas 
yra, kad C. E. Hughes, vie
nas iš republikonų partijos 
“patriarkų,” savo kalboje 
St. Joseph, Mo., spalių 23 di, 
pranašaudamas darbinin
kams gerovę prie Hooverid; 
kaipo busimojo prezidento, 
pats išsireiškė, kad nieks 
negali pasakyt, kas bus už 
metų kitų. Bet:jis ramino, 
kad jeigu kiltų šalyje koks 
krizis, tai Hooveris mokėtų, 
kaipt neJąįipęję: žmones ? su
šelpti; tokius šavo gabumus 
jisai įrodęs, beorganizuoda- 
mas pašalpą Europai po pa
saulinio karo;;. , «
’ Vadinasi, patys republi
konų orakulai netiki savo 
pranašavimams apie gero
vę; jie taipgi numato dar 
didesnes galimas bedarbes, 
krizius. Jie, tačiaus pasitiki, 
kad krizio valandoj Hooveris 
pataikytų pabarstyt darbo 
minioms supuvusių trupinių 
iš kaupuotų perteklingos 
buržuazijos aruodų ir tuo 
būdu nuramintų ir numal
šintų galinti kilt revoliucinį

trupinius, savaime supran
tama, būtų turčiams atmo-

das paskui mokesčiais-akčy- 
žėmis atgal atsiimtų iš dar
bo liaudies prakaituoto triū
so. > To$ rūšies gabumus 
Hooveris įrodė, kuomet, be- 

toliau palaikys tą “augštą šelpdamas Vengriją, suor- 
laipsnį, kurtuom g“v<? tenai.U-

- ------ nes Sovietų yvaldfcios ir už
sodino liaudžiai. ant sprando 
fašistinį budelį Horthy; to
kius kontr-revolįucinius sa
vo gabumus jis ; norėjo 
bandyt ir Sovietų 'šąjungoj 
laike badmečio, tik tas užsi
mojimas jam nepavyko, ačiū 
proletariato diktatūros bud
rumui.
' ir - Tik Komunistai

į geroves”;.]
Amerikos darbininkai 

Į “džiaugusi” per paskutinius 
| ketverius; metus.
i Ar pasiklausė tas ponas, 
j kaip “džiaugiasi” Naujosios 
i Anglijos; .audimo pramonės 
I darbininkai? Juk sulig pąT 
I čios valdžios pirmesnio ap- 
I skaitymė vidutinis šimtų 
f tūkstantių audėjų uždarbis 

pastaraisiais' metais buvo 
tiktai $17 su centais į savai
tę; bet tai tik tiems darbi
ninkams, , kūne nuolat dar
bo turėjo; didžiuma gi au
dėjų arba ištisomis savaitė
mis bei mėnesiais visiškai 
darbo neturėjo arba tegavo 
dirbt tiktai trejetą ketvertu 
dienų šaVaitėj. Taigi di
džiumos tu audėjų verpėjų 
uždarbi* 'abelnai siekė tik

| kokius $10.
S xRepublikoniškoji vąldžia 
1 nužudė darbininku kovoto- 
£ jus ‘Sueco ir Vanzetti. Apie 

tos valdžios vadinamą
1 “d ” darbinin-

įsa
kymą j Darbo žmonių

į Klausimą j ■ . * f
Tuščiai deklamuodami, re

pu blikonai ir demokratai jo
kios tikros paramos nežada 
darbininkams. Jiems rūpi 
tik kapitalistų lobius ir gro
bius apsaugot.

Vien Darbininkų (Komu- 
rustu) Partija turi tiktą 
programą delei bedarbių šu- 
mažinimo ir delei paramos 
darbininkams, netekusiems 
darbo. Darbininkų (Komū- 
nistų) Partija reikalauja 
įvest 40 valandų^ & ,diemj^ 
darbo savaitę. 'Tuo būdu

fašistų Sužvėrėjimas 
Nebeturi Jokių Ribų.

Bostono '“Darbininkas,” 
spalių 23 d., patalpino seka
mą žinią iš Kauno:

Rugs. 22 d. kariuomenės 
teismas nagrinėjo Feigos ta
raitės ir St. Arlaųskaitėš bylą.'

Krim; policija, 1927 m. rug- 
piūčio $0 d. padariusi Kaune 

* pas St. Arlauskaitę, Z. Medo- 
haitę- ir F. taraitę kratą, jų 
butuose, rhdo įvairios, komunis-

;’ tinęs'literatūros. J ■
Tardymo metu paaiškėjo, 

kad;■ taraitė ,1924 m. įstojo į, 
bolškvikų-komimistų partiją fir 
pradėjo jų nąudai aktyyiaį' 

buvo išrinkta
pradėjo j 

; dirbįf. 1926! pi 
■įK&įiho; rąikoipo nariu. Agita
cijos patogumui, pors būdama 
ir išlavinta mpteris, pastojo 
tarnaite.} žydų valgyklą Mapų 
gat. Kaip tarnaitė užmegzdavo 
artimus : ryšius su kitomis tar
naitėmis, skleisdavo jų tarpe 
komunistines idėjas ir platin
davo literatūrą. Arlauskaitė 
kartais jai padėdavusi tą dar
bą dirbti.

Pašauktos 
prisipažino, 
nės teismas 
kalta ir nusprendė nubausti 3 
metais sunkiiįjįį darbiį. kalėji
mo, o St. Arlauskaitę išteisinti;

Beveik jokių pridėčkų 
prie šios žinios nereikia. Ji
nai parodo kruvinųjų Lietu
vos fašistų galutiną sužvė
rėjimą. ' Tik lodei, kad dar
bininkė Zaraitė tarnaičių 
tafpe “skleišdayo komunis
tines idėjas,r ją.galvažudos 
pasodino' trims metams už 
geležinių grotų pūti, •t
Sandariečiai Jau Atvirai 
Laižo Smetoną.
i i Kaipi išgaravo
p. Pronckaus prisiegavimas, 
kad jis niekados nedovano
siąs Lietuvos: smurtinin
kams. Pupų “revoliucionie
riaus” straksėjimas pasibai
gė. Jis dabar jau ne tik ne
bepyksta ant Smetonos, bet 
atsiklaupęs ant kelių lai^o 
jo purvinas kojas.

O gal Chicagos stokjar- 
džių dūkas paveikė į Pronc
kaus “sąžinę,” nes, kaip vi
siem senai žinoma, pas tą 
feljetonų ricierių proto nie
kuomet daug nebuvo. “San
daros” Nr. 36-tam tas “re- į 
voliucionierius” ant pirmo 
puslapio garsiai šaukia: 
“Naujasis Lietuvos pasiun
tinys Amerikai jau atvyko.” 
“ ‘Sandara’ sveikina Lietu
vos Respublikos Atstovą ir 
linki geriausio pasisekimo 
plačiuose Jo uždaviniuose.”

Matote, p. Balutis jau at
stovas nebe Smetonos kru
vinos valdžios, bet “Lietu
vos* Respublikos” ir jį 
Pronckus karštai ’ sveikinaį 
Argi č mes nesakėme, kad' 
sandariečiai nusiramins ir 
paduos F < ranką . t Lietuvos 
sųiĮ.i|r;tinįnkams? Jų tie vi-

jos kaltomis ne- 
Tąčiau kariuome- 
F. taraitę rado

si “liberališki” principai, jų 
tas raudojimas delei “demo
kratijos” buvo viena didelė 
veidmainystė. Jie netikėjo 
savo žodžiams, kuomet jie 
kritikavo' Smetoną. Jie ap
gaudinėjo, , žmoneš, kuomet 
jie sapaliojo f1 apie “demo
kratijos nepaliečiąmyjię.”

■ ' ' i'r 5
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šii vydo Įpėdiniai Jieško 
Ųž Save Kvailesnių.
j i Vytautas Širvydas, sūnus 
Ju‘Qzįpo Širvy do, ir p. Va
laitis, kuris iš liaudininko 
perįįvėrte į gerą fašistų gar
bintoj ą, 'hųspręndė savo 
“Vienybėjęy i palakinti bol
ševikus.! jihm. jie
nė Juokaįs! |tirtinąyį kad bol
ševikai riesti’pTahią^ kas ., A- 
merikontį4thiantę < p, Balutį 
ir keno: rį^iah®'tąš sutvėri
mas ; Čionai! atstbyausiąs. 
Girdi: “Jokis ambasadorius 
pašauly neatsto vauj a savo 
valdžios, bet savo šalį, savo 
valstybę.” Todėl ir “p. Ba
lutis, tiesa, yra dabartinės 
valdžios paskirtas, bet at
stovauja šalį, Lietuvos Res
publiką.” Na, o tie nevier- 
ni bolševikai šito paprasto 
dalykėlio “nesupranta” ir 
ką tu jiems padarysi.

Bet jeigu, pavyzdžiui, 
Smetonos valdžia būtų nu
versta ir įsisteigtų Sovietų 
valdžia, tai p. Ęalutis ir ki
ti Smetonos agentai galva- 
trukčiomis turėtų nešdin
tis iš, vietų. Vienok Lietu
va, kaipo šalis,, pasiliktų, ši
to .menko dalykėlio fašisti
nės “Vienybes” “filosofai” 
nesupranta ir tiek. Antra, 
Smetona pats neatstovauja 
Lietuvos liaudies, nes jis 
ant liaūdieš bphando ūžsikb.^ 
re smurto pagelba, prieš 
liaudies norus ir valią. Jei 
taip, tai kaip jo agentai ga
li atstovauti tąjliaudi? Ne, 
p. Baluti^ neatstovauja Lie
tuvos liaudies, neatstovauja 
šalies. Jis atstovauja sau- 
jalę fašistinių, galvažudžių. 
Štai ką jis atstovauja, štai 
kaip į jį žiūri Amerikos lie
tuviai darbininkai.

ĮVAIRUMAI
Ar Ne Niekšas?

Kartais žmogus negaliKartais žmogus negali nei 
įsivaizdinti, kiek tūli žmonės 
žemai nužengia.

Nelabai senai, Taylorsville, 
Ill., Veechal Jones, 65 metų 
amžiaus, buvo pasiųstas į be
protnamį. Dr. 'L. T. Lundy 
išėmė iš jo burnos dalį dirb
tinių dantų, sakydamas, jog 
Jones ešąs dar mažą dalį-sko
lingas jam už tuos dantis.

• • “ •
Kuris* Praradę? ,

Yrą sakoma,'kad' sykį ban- 
k i orius $jęs /'gątvcj tir radęs 
$10 burh’aškti’ Jis 'parėmęs ją 
ir užąižymėjęs jos numerį, 
kad suradus jos savininką. 
Namie jam pati pastebėjus, 
kad bučeris atsiuntęs bilą, ku
rios apmokėjimui reikia $10. 
Bąpkfcrius teįuyęjęs 'tik tą de-;

i. kuria rado
■didesnis darbininkų .skai oa(1KU1,us .leŲU, 
cius galėtų turėt, nuolatinio |įi'mtkę kiženiuV kurią 
darbo. Komunistų Partijai ant gatves, ir padavęs pačiai, 
^ako,‘ kad į bedarbiams turi į p pati | užmokėjus tąja 11 4* i iri 4- r%*4- rvi 111 n <*1 t X i vA 4t1x 11 X /S -v*-* ‘ D it X -vii«

t de- 
širhtkę 'bučeriūi. Bučeris už
mokėjęs farmeriui tais pini
gais už veršiuką. ’ Farmerys 
£a pačia l^umaška. užmokėjęs 
krautuvninkui, o krautuvnin- 
kas—patarnautojui, . kuris bu- 

, .v n . - I vęs skolingas bankieriui $10.
nebūtų jsvaduotaš ,ilUO yar-1 §js nuėjęs į banką ir atmokė- 
gų ir aštraus išnaudojimo, j jęS jąja bankieriui. Bankie- 
Todel Darbininkų (Komu-|rius pažinęs tą dešimtkę, kad 
nistų).-Partija skelbia, jog.tai tą pati, kurią jis rado ant 
Amerikos proletariatas turi’gatves ir iki šio laiko_ jinai 
eit linkui kapitalizmo nu-jiau atmokėjus $50 vertes sko- 
vertimo ir darbininkų .it, l°s‘ r 
farmerių valdžios įkūrimo:- - - 
kurpmybos priemonės, gy- nansistas mums paaiškinti, Venimo šaltiniai ir valstybes kiek yra prarasta pinigų ta 
galia priklausytų proleta- dešimtke ir kas prarado, jeį- 
rįatųi dirbantiems / tfar-^gU’WtfW,‘.k‘/ į ’ 1 x ... Gilman.

but įsteigtai reguliarė pensi
ja:,' į kurios fondų pusė lėšų 
būtų imama iš'samdytojų, q 

kita pusė iš valstybės iždo. 
Bet komunistai persėrgsti, 
kad ir tuom darbo žmogus

x Gerai ją peržiūrėjus, 
Į pasirodė, Jog ji yra falšyva. 
Ar dabar galėtų kuris nors fi- 

paaiškinti,

nariams. ‘1!

/ *
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Sušveitęs užkandį Staputis,
Šmakšt iš kišeniaus “Laisvę” ir davai skaityt.
Iš pažiūros jau tuoj matyt, 4

Kad rimtas jis,—ne koks ten sportas pasipūtęs.
Čia pat prie fabriko aplinkui jį ratu
Sėdėjo dar keli pietų metu.

Dvilk-dvilk baltom jį permetė Anupris—
Tas tamsūnėlis šventakupris:

—“Tai ką, Stapuk, ką rašo tavo gazata?
Kas bus prazidentu—ar Hūveris ar Šmitas?
Man regis—Šmitas, ne kas kitas:

Tai šumnas vyras! Tai, bra, bus valdžia kita,— 
Užteks tada visiems ir darbo ir pyrago. ..” 
—“žiūrėk, kad tik nekliūt botago,”

Staputis interpė rimtai:
“Tu, taip protaudamas,> kaimyne, klysti,
Tai yra didelė kvailystei

Jei tarpe jų skirtumo įmatai:
Abudu lygūs jie tarnai kapitalistų. ’
Ir ašiai tvirtinti tau drįstu,

Kad darbininkai nieko gero nepajaus, • ‘
Jei nesukrus jie pagalimus

Tampriau visi organizuotis. \
Nuo komunistinės tiktai, brolau, darbuotės

Prikjauso mūsų atgaiva;
Visa turčių politika—kreiva.” •,

Anupris dilbterėjo dviprasminghi,
Lyg nesurasdamas, kaip čia dabar sakyt. . . 

—“Tai ko tu taip, žmogel, sustingai?”
Įkirto įsakmiai Kazys: “Matai, brolyt, 

Matai, kad Stapas tiesą sako:
Jis tikrąjį mums, eiti rodo taką.

Bet nėra kada šnekėt: tuoj grįžtam fabrikai!— . 
Vėl dirbtų sukuryj mašinų.
Jei Stapas sako taip, tai jis ir žino,

O tu, brol, būsi avinas ir gan, 
Jei vis neši bažnyčion savo vilną. 
Ateik mūs mitingan : tada teisybę pilną

Patirsi nuo įgudusio draugų,—
Ir nebebus jau tau baugu.

žadi ateit?”—-“žadu.”—“Tai vyras!” 
Ir širdyse prabilo džiaugsmas tyras.

• , 1 Jonas Kaškaitis.

| RINKIMŲ VAJAUS KAMPELIS g
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

43 East 125th St., New York City

Naujos Aukos Komunistinei Rinkimų Kampanijai

Arthur Schafft 
Sokol Society 
A. Kozakoff
L. Elias
Wm. Z. Foster 
E. Lind 
Alphonse Stebler 
Andrew Misura
M. Kozanali
M. Pitkanen

Jonikene

Receipt No.
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811 Worker^ Bookshop Dist. 2
812 Paul Laukkanen,
813 M. Schwartz
814 Dan Dills
815 Walter Paananen
816 No. Farmers Coop. Soc.
817 Finnish Wkrs Club
818 Juan Ponce
819 Paul Kijsclay *
820 Sam Karjola
821 D. Szemeto
822 So. Calif. Elect. Camp
823 T. P. Kasper
824 W. C. Branch 375
825 M.
826 W. Malich
827 Dist. 8
828 S. O. Borshein 
829; ,M. Balmechak
830 Eugene Greenberg 
8311 Benjamin Gitlow '. - 
832!. Steve Foltin 
834jsHugh Rynn 
833 iO. W. Kinlund .
835'įĄmer. Lith. Workers
836 i Finnish Federation
837 į Chas. Pachter
838 i P. R. Matkowski
839 O. J. Amess
840. Ukr. Checho-Slov. Soc.
841 O. Luikkonen
842 Jos. Slutecky
843 D. G. Mairikir
844 Ella Frideisen , 
845. William Z. Foster
846 Dunoumof
847 jEmil Tenhumen 
848xRpd Radakovich 
849 J. Kirine 
850' Mrs.. J. Kirihe

SUDEGINO KRIKŠČIONIŠKĄ 
LAIKRAŠTĮ

Net 100,000 kopijų protes- 
tonišk'p ^vaitraščio “Christian 
Bterald”? 'tapo sudeginta < '«ant 
laužo. Mat, lapkričio 3 d.

Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Foster Meeting- 
Acceptance Speeches 
Contribution List 
Donation 
Donation 
Donation 
Literature 
Donation 
Donation 
Donation 
Leaflets 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Literature 
Donation 
Donation 
Donation 
Collection List 
Platforms 
Donątion 
Donation 
Donation 
Gitlow Meeting 
Donation' ’ 
■Donatioil i I 
•Denation i 

j Donation ,
• ColĮėctioii ’ 

Colię.ętion List
Leaf! eftfe \ K
Ačceptąnc« Speeches 
Af f aiE ‘.Proceeds 
Donation 
Donation " 
Donation
Donation ; • '

, -bFoster Meeting
Donation 
Donation 
Literature 
Collection List 
Donation

$ 5.00 
2.00 
2.00 
5.00

46.44 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00

13.33 
2.00 
1.00 
2.00

. 2.00
54.96
54.50

1.00
1.00

10.00 
1.00

i

“Darbininkių Balso? 
Vajus

Atsirado rimta konkurentė 
drg. Paukštienei ir net baugu, 
kad gali atimti brooklynie- 
tėms pirmą dovaną. >

Vajininkių stovis:
M. Paukštienė, Brooklyn, 

N. Y., 11 skaitytojų.
Z. C. Mažeikienė, Cleveland,’ 

Ohio, 10 skaitytojų.
M.> Katinienė, Waterbury, 

Conn., 4 skaitytojus.
Po du skaitytojus turi: . .
V. Tvarijonienė, Rockford,.

111.; S. Petkienė, Great Neck, ’
N. Y., ir P. Stukas, Toronto* 
Canada. a

Po vieną prisiuntė:
Geo. Shimaitis, Montello, 

Mass., ir K. Naujokaitienė, 
So. Boston, Mass. , - ....

Naujų narių .gaVime kuopos* • 
stovi sekamai: ., , .. 1

17, • Detroit, Mich.,< 6 nares. •
(43, jCicero, III., 6 nares.
115. Roseland, 111., .4 nares.
Paduodame tik pirmąsias 

tris, nes kitos po mažiau ga- ’ 
vo.

Pajieškome Detroito ir Ham- 
tramcko vajininkių. Kas apie 
jas gali pranešti?

Taipgi pasigendame Chica- 
gos, Pittsburgho ir So. Bos
tono.

Draugės, jau nedaug laiko 
beliko pasidarbuoti, tat steng- 
kitės visos, nors vėlai, imtis už 
va j aute darbų. '

Niekas už mus nedirbs, ne- 
4 si rūpins mūsų organizacija ir 

laikraščiu, kaip tik mes pa
čios, narės darbininkės. Už 
tai nei nelaukim iš kažin kur 
pagelbos, bet stokime <dątjbarl.

Kas ' gali paaiškinti, kodėl < • 
vakaruose, apie Chicagą, nie
kas, net nei mūsų kuopos, ne
platina mūsų brošiūros “Krik
ščionybė ir Darbininkai,”?

Waterbury kalbėjausi su Ii- ; 
teratūros, 1 platjnfojum : d^g. •' 
Bartkum ir. jis, pareiškė, jogx • 
“Krikščionybė ir Darbininkai? ** 
labai lengvai platinasi. Jis jos;- 
baigia parduoti 60 egz. ir ža
da daugiau trauktis. • ' i <■

• * ■“ * — **
Paskaitas turime dvi Cen

tre: Dr. Kaškiaučiaus “Apie 
Kūdikių Penėjimą” ir J. Bim- 
bienės “Gyvenimas ir Darbai 
Rožės Luxemburg.” Pirmoji 
ilga, skaityti užima arti, dvi 
valandas; antroji trumpa, pu
sei valandos skaitymo.

Ši pakartojame, idant žino- 
jtumėte, kokias turime paskai- ♦ 
tas ir kiek jos užima laiko.ir kick jos užima laiko.

E. N. Jeskevičiūtė, 
Centro Sel^r.

NEW HAVEN, CONN
Rugsėjo 22 d. L. D. S. A. 42 

kuopa buvo surengus taip va
dinamą šeimynišką vakarėlį, 
nuo kurio pelnas skirtas sušel- 

! pimui New Bedfordo streikuo
jančių audėjų. Įžanga buvo 
50 centų y patai.

Buvo kreiptasi į “Laisvę

1.00
5.00
1.00

prašant kalbėtojo, bet negau-, 28.00 !; • i • . .j.
. 1.00

1.00
1.00

’ 25.00
' l:oo
f 4.57

10.00
>5J)0
65.89

3.00
1.50

•3.50
30.33
11.00
6.75
2.00
2.00

222.41
10.00

1.00
1.00

41.25
, - .75

j ta jokio atsakymo, todėl ir ne- 
i turėjome kalbėtojo.

Moterys aukojo tam vaka
rėliui, maistą, kiti įvairių 
tų, todėl pelno padaryta/ 
z5 ir;surinkta aukomis $15.1 
Todėl' viso labo 
$85.35., • 
t; Aukojo sekamai: Mrs. Dowy 
Ctt, Ą. Skiper, J. Tervainis, K. 
Januškevičius, Jablonskis, A. 
Mileris ir Kiriutis po $1; J. 
Simaučius, Paliukaitis, J. Lat
vis, J. Kunca, F. Eimutis, J. 
Petkus, J. §tružas, St, Limon- 
taš, A. Dagis ir J. Lonsin po 
50c; smulkių $3.10. Viso la
bo $15.10.

Visiems aukotojams tariu 
širdingą ačiū. >

B. Vikšrienė.

laidūj buvo pasakyta: “Kurie 
balsuos už Smithą,:tie balsuos 
už saliūrią ir prostituciją.” 
Rašto viršininkai laikraštį kon-. 
fiskavo ' h’ ^paaukojo “dievui 
ant garbės.”

Argentinoj Uždraudė 
madieniais Gerti

Cordcbos mieste 
tas įstatymas, 
yra. draudžiama 
niais; parda 
inleji gerymai 
ir kiti.

>te praves- 
sulig kurio 

sekmadie- 
ti svaigini 
vynas, dlus
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Streikuojančių Angliakasių 
Lietuvių Skyriaus Šelpimo 

Komiteto Atskaita
Aukų Aplaikyta nuo 1 d. ’ Rugsėjo 

iki 1 d. Spalių Sekančiai: 
Nanticoke, Pa., J. 
Brooklyn, N. Y., S.

Shalaka $
Dambraus-

2.50

Luzerne stuba nuo stubųg
Kingston surinkta stuba nuo 

stubos
Wilkes-Barre stuba nuo stubos
Prakalbose surinkta
Liepos 29 d. LDSA. Plymou- 

tho kuopos piknike
Balansas buvo

■

D. S. A., Conn., L. 
kuopa

Painesville, Ohio, 
bonas

Chicago, 111., Liet. Mainierių
Šelpimo Komitetas

Brooklyn, N. Y., M. Liepas
Hudson, Mass., Laisvės” pa- 

šelpir.ė draugija
Tawas City, Mich., S. Slavins

kas
Brooklyn, N. Y., K. Latvėnas
Bellevue Alta, Canada, F. Sa- 
\ lant, E. Zdanauckas ir A. 

Zdanauckas
Brooklyn, N.

Chas. Ur-

Y., A. Gabalis

2.00 Viso

10.00

2.00

34.50
1.00

12.75

Buvo likę
Viso

rugs, viso

Išmokėta
Pasiųsta NMGK.
Už svetainę del prakalbų
Už plakatus
Kelionės
Stampos,

išlaidos 
telegramai ir

Viso išmokėta

1 00 I ®a^ansas 
5*00

lieka

WILKES-BARRE, PA.13.09

Rengėjai.

2.25

16.89

32.98
DETROIT, MICH

-—r

DR. A. L CEASAR

J16086-F

16087-F

16089-F•• %

8.00
29.14

$90.18
$5.32

Lietuvaitė, Polka 
Polka Marcelė

Polka Karolkn
Šaulių Polka

Kregždutė, Polka 
^rimola, Polka

$50.00 
1.00 
6.00 

29.00
4.18

7.75
10.63

4.50
22.55

3.03

Nedėlioj, 28 d. spalių, 2 vai. 
po pietų, Danceland Audito
rium, įvyks A. D. (K.) P. pra
kalbos. Kalbės drg. B. Git-

Puslapis Trečias

$102.66

$60.00
3.50
6.00

13.64
telef. 8.89

$92.03

$10.63

lowas, kandidatas nuo A. D. linkių lietuviai atsilankyti j 
(K.) P. į vice-prezidentus. šias prakalbas, nes labai daug 
Kviečiami visi vietos ir apie- naujo išgirsite.

SKAITYKIT ir platin 
KIT “LAISVĘ

CASTON ROPSEVICH
Visiems “Laisves” Vajaus” 

Dalyviams
Visų “Laisvės” skaitytojų ir 

rėmėjų susirinkimas bus nedė- 
lioj, 10 vai. ryte, spalių 28 
d., 206 S. Main St. Tat visi 
dalyvaukite, nepaisant ar jūs 
gavote nors vieną skaitytoją, 
ar ne, bet vis tiek būkite, šia
me susirinkime jūs išgirsite 
raportus, kokias pasekmes mū
sų kareiviai turi vajuje. Visi 
jūs jau matote, kad Wilkes- 
Barre nepasiduoda ir žymioms 
kolonijoms. Ir yra viltis su
pliekti visas kolonijas šiame 
“Laisvės” vajuje. Dar kartą 
—visi dalyvaukite.

M. ž.

Rugpjūti Įplaukos Sekamos:
: Luzerne pašelpinė organizaci

ja M.N.R.C. aukojo $25.00
SLA. 35 kuopa išpardavė Sol

idarity Certificates už 
Wilkes-Barre stuba nuo stubos 

surinkta
-----I Pittston, Pa., stuba nuo 
r- 1 bos surinkta

16.0/ Hanover, Pa., šūkis 
Solidarity Certificates 

Balansas

3.00 i
1.00

$74.75
1.82 stu-

įplaukė per

Išmokėjimai:
Kasos globėjos M. Savukaitie- 

nės kelionės lėšos
Perduota nacionaliui komitetui 
Perduota nacionaliui komitetui 
Drapanų pasiuntimas iš Car- 
^negie į Pittsburgh, Pa.
& rd uotą nacionaliui komitetui

4.70 
12.00 
34.50

.50
13.75

$65.25
11.32

Viso išmokėta 
Pas kasierių liko, viso 
Kulpmont, Pa., d. A. Barkauc- 

kas prisiuntė drapanų vertės 
už apie 95.00
Varde streikuojančių mainierių iš 

tariame visiems aukotojams širdin 
gą ačiū..

Draugiškai S.A.L.S.š.K. Fin. Rašt 
E. K. šiurmaitienė.

> Kasierius J. Gataveckas.
• P. S.—Šį mėnesį daug mažiau j- 

plaukė, negu pirmesnius mėnesius. 
Mat, rugsėjo mėn. buvo nacionalė 

.konvencija ir daugumas draugų bei 
simpatikų aukojo delegatų kelionės 
lėšoms. Iš tos priežasties mažai 
aukų jplaukė j šelpimo fondą, nes 
tie patys draugai aukoja į šelpimo 
Grf;dą ir j deleg. kelionių lėšų fondą 
Misų*priešams nereikės eiti pas bur
tininką klausti, iš kur buvo apmoka
mos deleg. kelionės lėšos, nes tegu! 
pasiskaito čia tą porą eilučių ir ma 
tys.

J. G. ir E. K. Š.

WILKES-BARRE, PA.
RAPORTAS Iš MAINIERIŲ STREI- 
KIERIŲ GELBĖJIMO KOMITETO

Nors trumpai noriu raportuoti, 
kiek per* Wilkes-Barre N. M. G. 
Komiteto pasidarbavimą likosi su
kelta del streikuojančių mainierių. 
Tas darbas buvo atliktas kartu su 
Ittvykusiais kolektoriais iš streikuo- 
f ’ličių vietų. Kadangi darbas buvo 

( pradėtas nuo liepos mėnesio, tad ir 
vaoortas bus nuo pirmos liepos.

Surinktos aukos mainierių unijos 
lokaluose W per pačius pasiųsta M. 
U. bokalams (?—Red.) streikierių: 
Liepos 1 d., Hazleton, Pa., M.

U. lokalas aukojo $125.00
Liepos 2 d., Mc-Adoo, Pa. M.

U. lokalas aukojo
Plains, Pa., M. U. Lok.

aukojo
Nanticoke, Pa., M. U.

898 aukojo
Wilkes-Barre Kanpenterių 

kalas aukojo 
s Warrier Run M.

1732 aukojo
Edwardsville, Pa., 

1132 aukojo 
Plymouth, Pa., M.

1001 aukojo
Pittston, Pa.,* M.

aukojo
Glen Lyon, Pa., 

1167 aukojo 
Scranton, Pa., M. 

aukojo 
t Milžtuose lokaluose surinkta 
• *<lel išlaidų kolektoriams

100.00 
1616

100.00 
Lok.

200.00 
lo-

U.

M.

U.

ant

lokalas

U. L.

lokalas

U. L. 1703

M. U; L.

U. L. 1052

25.00

30.00

25.00

25.00

10.00

25.00

10.00

15.04

Viso lokaluose surinkta ’ $690.04

Iš šios sumos lokalai aukojo ko
lektoriams $30.04, kiti $6.60 pasiųsta 
streikieriams lokaluosna ir N. M. G. 
komitetui.

Surinkta piknikuose ir stuba nuo 
stubos šiose vietose:

Luzeme,
$33.70

Liepos 8 Aido Choro piknike 8.70 
Stuba nuo stubos Kingston, Pa?

surinkta
Stuba nuo stubos Kingston, 
-• Pa., surinkta i
Luzeme piknike liepos 8 su

rinkta
Edwardsville, Pa., stuba nuo

? . stubos surįnkta
Liepos 14 d. JLL.D.L.D. Apsk.

t piknike
Liepos 15 piknike Luzeme, Pa.
Liepos 16 Plymouthe stuba 

nuo stubos
L^dos 19 Nanticoke, Pa. stu- 

nuo stubos
Liepos 20 Plymouth masinia-

I me mitinge

i

Masiniam mitinge
Pa., liepos 7

10.00

11.46

14.87

23.10

•42.13
13.18

45.00 j

22.78

7»49

Viso surinkta iki liepos 21 die
vinai $232.41
j Viso kartu surinkta * $922.45

Išmokėjimai
I Liepos ‘15 d. pasiųsta Nac.

Kelionės išlaidų išmokėta ko- 
lektoriams

Liepos 11 d. pasiųsta NMGK
Liepos 17 d. jpasiųsta NMGK.
Liepos 17 d. kelionės išmokė-

. ta kolektoriams 
jįjpiepos 21 d. pasiųsta NMGK.

svetainę 
Kelionės išlaidų kolektoriams

$203.27

Mainierių G. Komitetui $50.00

lektoriams

Viso iki liepos 22 išm.

22Įplaukos nuo Liepos 
gę darb. unija aukojo 
ių mitinge surinkta 
U. lokale 1635

Kartu susidarė $95.50

Išmokėta
Pasiųsta NMGK.
Už svetainę komitetui
Štampų, pop., teleg., telef.
Pasiųsta NMGK.
Kelionės • išlaidų

Viso
Balansas lieka

Wilkes-Barre ir Apielinkės N. M. G. 
Komiteto Sekretorius,

MARY STANLY.
307 Plymouth Ave.
P. S, Šį raportą paskelbiu, dėlto, 

kad daugiausiai lietuviai dirbo tame 
t^arbe ir atsakomingose vietose dau
giausia darbavosi LDSA. kuopų mo
terys, tat joms priklauso didelis kre
ditas tame darbe. Varde kovojančių 
ir streikuojančių mainierių tariu ačiū 
rėmėjams. M. ŠTANLY.

DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenuea 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedaliomis 10 ild 1 P. M

.Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia.

10 inch 75c.
OPEROS ARTISTE, LIUDA SIPAVIČIŪTE, Contralto 

Bėda, Kad Giltinę Ne Edą 
Vasaros Naktys

"UFA” CHORAS, Brooklyn, N. Y. 
Vadovauja ir akompan. Vladas Žukas 

Dzimdzi-Drimdzi (Muzika Vanagaičio) 
Nesivalkiok Tu Nakčia

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
Fordukas, Part 1. 
Fordukas, Part 2., Jonas Butėnas, Baritonas 

ii- Mariona Strumskis
COLONIAL ORCHESTRA 

Angela Mig. Valcaą ,
Felicitations, Valcas

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras, 
■\.š Bernužis Bernužėlis (Kom. A. Vanagaičio) 
Oi, Broliai Broleliai (Kom. A. Vanagaičio)

OPEROS ARTISTE LIUDA SIPAVIČIŪTE, Contraltą 
Kad Mes Gėrėm Midų Alų 
Oi Kas? (S. Šimkaus)

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Panemunės Gegutė, Polka 
Sprogsta Medžiai, Dygsta Žolės, Polka

16108-F

16107-F

16106-F

12088-F

16102-F

16103-F

16104-F

16105-F

16101-F

16099-F

16088-F

16090-F

16081-F

16100-F

16097-F

16098-F

j

f

1

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ
Zanavykų Prašmatnybės, Polka
Dzūkų Dzyvai, Polka

KASTANCIJA MENKELIŪNIŪTE, Soprano,
I.evendrėlis
Dzūką -Bernucis

KAZYS J. KRIAUČIŲ N AS, Tenoras,
Lietuvos Himnas
Persiskyrimas su Tėvyne

ANTANAS VANAGAITIS,
Lietuvoj Mados
Pas Draugų Julių

JONAS YOUNGAITIS, Harmonikų Solo
Aiškint), Polka
Algytė, Polka

RUSIŠKA ORKESTRĄ
Ruskas Kazokas
Trcpukas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

Polka
Lietuvaitė, Polka

Jaunimo Polka
Žemaičių Polka

Aukštaičių Polka
Zanavykų Polka

Schubert Centennial-Organized bų Columbia Phonograph Company

fivy these records from your local deader or orderly 
<Mailfrom nearest dealer and ash for Complete Catalogue.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANYinc.
New York City

Columbian Records
V7va *• ronaZ Recording 

The Records 
without Scratch

$29.14

$10.00
2.35

10.00

2.74 
50.00 
41.00

3.16 
50.00 

4.00 
2.37

Made theNewWaq 
Electrically

Columbia

ewYork Band Instrument Co.
7**o YorMtores ‘Brooklyn Store

.111 East 14thSt I 243 West 34“*St. Į 1227 Broadway 
J Hear Union ignore I •Between 7 th 8th Are. I “Hear Greene Arenu*

Gana švelnūs bile ka 
♦«. • o vis dėlto jie patenkina*
VELNUMAS dar nepasako visos isto- 
rijos puikaus cigareto.

Chesterfield yra tikrai švelnus ir leng
vus, bet dar jie yra ir kuo daugiau. Jie 
pasižymi kaipo cigaretai, kurie paten
kina, kadangi jie yra padaryti iš aug-

ščiausios rūšies tabakų; kadangi jie yra 
maišyti ir vėl permaišyti tokiu budu, 
kurio negalima pamėgdžioti « . . ir tas 
jungimas pagamina patenkinantį skonį 
ir kvapsnį.
Jie yra “lengvu* cigaretai, kurie paten* 
kinai*

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smuį- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
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. 11

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI 
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”

Pol Gaisrui Išpardavimas

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM SUITE - DINING ROOM SUITE 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE BOX - KARPETAI IR T. T.

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui. Neatidėliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga.

MACYS BROS. FURNITURE CO
1W0 GRAND STREET

Tarpę Bedford ir Driggs Avenues Brooklyn, N. Y

DEL NAUJŲ FORNISIŲ, NAUJAS STORAS
464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension

Brooklyn, N. Y

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina

Krautuve atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro
■  - • , ■    —■ ....

Telephone, Greenpoint 2372



PHILADELPHIA, PA.

WEST FRANKFORT, ILLMONTELLO, MASS.
•• ■

NEWARK, N. J Subatoj, 27 d. Spalio-October, 1928
i

ELIZABETH, N. J.

BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ

NOTARY PUBLIC

t

INSURANCE>

PHILADELPHIA, PA1023 MT. VERNON ST.,

PHILADELPHIA, PA

DIDELES IR SVARBIOS A. J. KUPSTISPRAKALBOS
Rengia Phila. D. O. B. V. K.

N

NEDELIOJ 8 INSURANCE

28 dieną Spalio (October), 1928

Philadelphia, Pa.VISIEMS, KURIE NEKENČIA JUNGO

Pradžia 2 Valandą Po Piety

B 
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SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

AISVĘ”

M. K. Bolys, Laisvės Choro Mokytojas 
Tarno klastų klausydamas pats į kalėjinia

RENGIA BRIGHTONO LIETUVIŲ KOOPERACIJA 
SULOš SO. BOSTONO LAISVĖS CHORAS 
Po vadovyste naujo mokytojo M. K. Bolio

lonėkite pribūti į laiką, nes! 
turime daug reikalų apsvars
tyti. Nepamirškite ir -naujų 
narių atsivesti į kuopą prira
šyti. Sekr. F. Linkus.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500

A. L. D. L. D. 141 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 28 d. spalių, 10 vai. 
ryte, 928 E. Moyamensing 
Avė. Visi kuopos nariai ma-

Trijų šeimynų medinis namas ant 
Sixth Street, netoli E St., 4-4-4 
kambariai. Gesas, elektra, skal- 
bynes. Visaj pertaisytas iš vi
daus ir iš lauko. Kaina__ $4,800

^PADORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJ AS

namas, 
elektra, 

Kaina $5,500.

j 4..----- u------m------w------an------u.------
į
į Tel., Stagg 5043

Jeigu turite pinigų, kuriuos gali 
tumete paskolinti, gaudami ger 
nuošimtį ant pirmų arba ant® 
morgičių, praneškite man. . •

IJlg* D. 1 1 11 T\ C 11 <40 b U I K.y Lclb 
atsi- po 500 dol. kaucijos. Visas 

perduotas į grand 
Reporteris.

į

LIET. TAUTIŠKOJ SALĖJ
3 928 E. Moyamensing Avė ni.!i..j„uL!_

332 West Broadway
So. Boston, Mass

Tel.: South Boston 1662—1^8

Trisdešimt Penktas Metinis 
Su DovanomBALIUS

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA : 
KJEKV1HNAM

Inšiūrinu ir ant išmokėki 
(tik Mass, valstijoj) Autornobiliut 
Forničius, Namus, Stiklus, Sveiki ’ 
tą, Gyvastį ir t.
Parūpinu pinigus delei mor^cr 
ant namų ir farmų Bostone ir j 
apielinkčse.

REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO 

SO. BOSTONE
Trijų .šeimynų medinis 
4-4-4 kambariai, gesas, 
skalbynės, pijazai.
Savininkas sutiktų išmainyti ant 
farmos, apie 20 arba 25 akerius 
žemės, kur yrk laikoma arba gali
ma laikyti karvės. Norinti mai
nyti, kreipkitės tuojau.
Puikus kampinis namas, krautu
vė ir 9 kambariai, gera ir paran
kiausia bizniui vieta. Kampas E 
ir Fifth Streets, So. Bostone. 
Kaina ------------ - -------- $5,500

I
I Patarnauju visiems be skirtumo y 
f įsitikinimų ir to’ 
■ manęs-skirtumo.

| lieku gerai.
«mane, c “

Užlaikau taipgi .
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO I) 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis ir Malkas. AJ' 
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIG( 
PIRKITE DABAR. Pristatome n< 
toliau kaip 12 mailių nuo Bosti 
—--------------------------- . ~

Turiu daugybę namų, farmų : 
biznių ant pay^avimo ir main; 
mo, kurių Čia negalima suminė! 
v—-  1 ..... .... . ■■ 't
Visais reikalais galima kreipt 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARB 
PER TELEFONĄ. ■ '

OFISO VALANDOS:'
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vaka

ras ir senai išdirbtas biznis. Par 
siduoda pigiai. .
~BARBERNĖ IR POOLRUlMlS 
Vįenintėlė tokia įstaiga didžia . 
lietuviais apgyvento  j vietoj, Bos 
tono priemiestyje. Kreipkitės tuo 
jau, parsiduoda pigiai. j

Pranešu visiem saro kostumieria 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku 1 
šokį darbą apdraudos nuo u^ni 
Ir nuo visokių nelaimių, taipgi a 
tomobilius inšiūrinu ir taip tolia 
Atlieku darbą kuopuikiausiai 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankj 
su viršminėtais reikalais, o tikiu 
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKI
(D0BR0W)

180 Grand SU Brooklyn, N. .
Telephone: Stagg S86Į

Trijų šeimynų medinis namas, 
5-6-6 kambariai su įtaisymais. 
Kaina --------- --------------- $10,000
Dviejų šeimynų medinis namas, 
5 ir 7 kambariai su visais įtai
symais ir vienas lotas žemės del 
namo. Kaina_____ _____ $11,500

"ARLINGTON-
Naujas dviejų šeimynų namas ir 
dviejų karų garadžius, su visais 

■ naujais įtaisymais. Kaina 12,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos, apie 10 akerių arba ir 
mažiau žemės, kur yra arba gali
ma laikyti karves.

HARDWARE, KRAUTUVĖ
South Bostone, ant Broadway, ge-

Puslapis Ketvirtas

BOSTONO IR AP1EL1NKĖS 
SKYRIUS

Vaikui draugijėlės žiburėlio 
raštininkė,

Jennie Breiviūte.

Vaikai, Ar Visi Žinote?
Vaikai, ar visi žinote, kad 

vaikų draugijėlė žiburėlis ta
po perorganizuota spalių 18 
d., vakare, Liet. Taut. Name. 
Mes, vaikai, išsirinkome savo 
viršininkus: pirmininku E. 
Skliutą, vice-pirmininku J. Na
vickaitę, užrašų raštininku J. 
Breiviūtę, piniginiu raštininku 
X. Laimiūtę, iždininku V. Mik- 
nį, maršalka L. Lapinską.

Nutarėme laikyti draugijė
lės susirinkimą trečią pėtnyčią 
kas mėnesis, Lietuvių Tautiš
kame Name, 7 vai. vakare, po 
atstovų priežiūra. Ir mokėsi
me po 10 centų kas mėnesį į 
draugijėlės iždą.

Mes, žiburėlio nariai, kvie
čiame visus vaikus, kurie dar 
neprigulite prie vaikų draugi
jėlės žiburėlio, ateiti ir prisi
rašyti prie žiburėlio, be skir
tumo—dideli ir maži, bernai
čiai ir mergaitės. Taipgi kvie- automobilių, 
čiame žiburėlio vaikų tėvus at-, 
silankyti'į vaikų susirinkimus kas ir atsidūrė. Išėmus vai- 
ir matysite, kaip mes puikiai ką iš po troko ir bevežant li- 
mokėsime tvarkyti d raugi j ė- goninėn, vaikas numirė, 
lės reikalus.

Nepamirškite, vaikai, 
lankyti į žiburėlio mokyklėlę dalykas 
spalių 27 d. -jury.

Pranešame visiems vietos 
lietuviams, kad Lietuvių Sve
tainėj su 28 d. spalių praside
da mokykla. Todėl kurie tik 
nori šį bei tą prasilavinti, lan
kykitės į mokyklą. Į mokyk
lą kviečiame lankytis vyrus ir 
moteris. Pamokos bus kiek
vieną nedėldienį; pradžia 7 
vai. vakare.

Visus kviečia į pamokas lan
kytis,

A.L.D.L.D. 148 Kp. Kom.

Drg. J. Pinkenui Atsitiko 
Nelaime

Draugas J. Pinkenas važia
vo automobiliumi 20 d. spa
lių First Avė. Bevažiuojant 
jam, nuo šalygatvio kokių pen
kių metų amžiaus vaikiščias 
puolėsi gatvėn ir atsimušė į

Tuo tarpu va- j 
■ žiavo ir trekas, po kuriuo vai-i

PALANGQS JUZĖS DR-STĖ 
ĮVYKS SUBATOJE 

27 d. Spaį-Oct., 1928
LIETUVIU SVETAINĖJ 

180-2 New York Avenue 
Newark, N. J.

Pradžia 7 valandą vakare.

VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo , reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si supra tl y vi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga'- 
rai, to<|el kad jie labai malonūs ir 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.”, 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra i 
geriausias Amerikoje, arba po vardu’ 
PETRO Cigaras. į

Todėl, draugaii 
darbininkai iri 
p r o g i- e s y - , 
viski • biznieriai, j 
ne tik Brookly- ’ 
ne, bet ir kituose! 
miestuose — vi- Į 

' ysur reikalaukite) 
R e s t a u r a-1 
cijose, Užeigose,! 
Kliubuose, ant;

John Naujokas Balių ir Storuose 
bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystes draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 

Į jog _ rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. ' Cigarus pa- 
siunčiame ant pareikalavimo visur į 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki

mūs, Storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centui 
Reikalaujant adrėsuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

King Kole’s Orchestra

Drg. J. Pinkenas sulaikytas j grieš smagius kavalkus šokiam 
Įžanga suaugusiom 50c, vaikam 25c. 

Dovana $5.00 Gold Piece.
I tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip

(Tąsa)
—Nesirūpinkit, senjor! jinai aprūpi- 

na “klijentus” ir tarpais verda pietus.
Tokie pietūs, kuriuos ruošia “tarpais/' 

negali sukelti gerą apetitą.
—Išvykit juos laukan !:—įsakė Luci- 

nas.
—Jau tik tik vienas pasiliko...

<Aš vaikščiojau po kambarį nuduoda
mas autoritetą. Senjora staigiai įpuolė į 
kambarį ir tekina nuvyko virtuvėn. Išimai- 
Šėlis atėjo vidun ir aš su juo reikalus už
baigiau, pasakydamas išeiti; apleido namt 
su nepasitenkinimu.

—Užsklęskite duris!—suriko Luci
jonas.

—Užsklęskite duris!—aš pakartojau 
tarnaitei.

Ši meilės vietovė greit pakeitė savo iš
vaizdą. Viskas tvarkoj: švara, žmonišku
mas. Vienas kapoja kieme malkas. Tar 
naitė skaito “Petit Provencal” priedą/Lu
ci jonas atidaro gėrimo bonkas, dainuoda
mas “Los montaneses, Los Montaneses ėst 
"an ahi.” Senjora skubi iš vieno kampo į 
kitą. Policinis šuo žiūri į kiekvieną, trokš
damas palaižyti rankas, kuris jam draugiš 
kas. Viskas geriausioj tvarkoj—namai iš 
rodo gražiausiais šeimyniškais namais.

Eidama iš virtuvės, senjora bučiuoja 
Lucijoną į veidus; du ištikimi bučkiai, ku
rie gali būti teikiami akyvaizdoje kūdikių

• —Apsitaisyk juoda suknia.
—Be abejo,—atsako ji,—juk nesėsiu 

prie stalo savo darbiniuose drabužiuose.
Pietūs buvo geri. Mane pasodino de

šinėj pusėj senjoros ir ji buvo labai paten
kinta. Savo profesiniuose dokumentuosi 
ji vadinasi Solange, bet tarpe savo draugu 
—Marija. Nebuvau matęs josios nuo t( 
vakaro, kuomet ji vyko į M on te vide ą par
gabenti savo “vyrui” kitą moteriškę.

—Jinai išrodo labai gražiai,—kalbėję 
Marija.

—Vis tiek—kalbėjo Lucijonas—tu esi 
man pirmesne.

—Gal būt,—atsako ji,—bet aš nenorė
čiau, kad toliau jai duotum mano drabu
žius.

Išrodo, kad Lucijonas yra davęs Tu- 
maniūtei “pirmosios pačios” drabužių.

—Mano marškinius, mano ploščių, ma
no kvepalus; netgi mano plaukti dažus: 
vieno tik stokuoja, kad dar nevadini jos 
Marija.

—Tas parodo,—argumentavo Lųcijo
nas,—kad aš noriu visas padaryti tokion?' 
gražiom, kai tu. z.

Mes kalbėjomės, o durų varpelis vis 
skambino.* Sykį, antrą, trečią, ketvirtą ii 
penktą. -

—Aš Tnanau, kad būtų ne pro šalį pa
leisti senjorą prie savo pareigų,—tariau- aš 

- ;—Gerai sakai—paantrino Luci j opas. /
Pavalgėme ir išsigėrčme. Durys • atši- 

dafe. ; Visa-eilė vyrų įėjo vidun. Mes atsi
kėlėme ir išėjome kur nors kitur tęsti savo 
^ėrusjaikus, o mūs geroji šeimyninke pasi- 

viena tenkinti klijentus. .

Laukimas
Buvo dešimta valanda vakaro. Mes 

vaikštinėjome po Zoologijos parką. Aš bu
vau su Oso; jūs atsimenate Oso, kuriam. 
Bebertas parsiuntė iš Francijos “bagažą.” i 
Jis parvyko į Buenos Aires pasiimti ją. 
Pažinau jį apie savaitę laiko.

Mes tik ką buvome palikę jo “moterį” 
Numerio Pirmo, jo “tikrąją moterį,” kuri 
“dirbo” viename Kasino, trečiame augšte. 
Turiu pasakyti kelis žodžius apie šį Kasi
no. Tai tarsi kokia tranšėja. Moteriškės 
gali istovėti tik pačiame gale, toli nuo įei- ■ 
namosi'os vietos. Publika jų nemato. Esu!« 
perkeliavęs jūras ir kontinentus, bet aš ne-1 
galėjąų praeiti pro tas eiles mergų, esančių 
Kasino; kuris randasi Buenos Aires. Jos 
suėję ten tarsi jūrų liūtai ant Lobos salos. 
Skirtumas tik tame, kad jos neguli, kai tie 
liūtai, ale stačios stovi. Sustatytos tarsi 
milžiniški asparaguso krūmai, o aplink jas 
eilės vyriškių, atvykusių iš plačiųjų Pam
pų. Norėčiau dar sykį keliauti į Argenti
ną, kad pamačius tąjį vaizdą.

Oso pasakė savo moterei:
—Aš šią naktį nesugrįšiu. Eisiu j ieš

koti naujos.
Ir paprastam gyvenime, vyras panašiai 

apleidžia savo žmoną, eidamas jieškoti ki
tos. Bet jis bijosi sakyti tiesą; jis suran
da melagingus išsisukinėjimus.

Mano prietelius Oso buvo puikiai apsi
taisęs. Jis jau buvo įgijęs visas teises pa
siėmimui “savo merginos.”

Ėjome pažiūrėti jo 
Ji dar 
veikti. 
Boką, 
namą, 

savo ateities, tarsi višta,

tos naujos “mo- 
nežinojo, kur ją 

Turėjo keturis 
“vienspalvinius” 
arba provinciją.

terš,” kuri laukė, 
padės, kas reikės 
pasirinkimus: La 
namus, privatišką 
Jinai ra Aliai laukė 
pagauta ir uždaryta klėtkoje.

—Klausyk,—tarė Oso.
Gatvė buvo tuščia ir tamsi. Ji buvo 

toli nuo miesto bildesio. Buvo girdimas 
siuvamos mašinos ūžesys, kuris išplaukė iš 
tūlo namo.

—Jinai siuva.
Oso išsitraukė iš kišeniaus tris raktus.
—Šitie raktai—mano iždinė.—Su trim 

raktais žmogus ištikro gali pradėti gyventi 
tikru gyvenimu.

(Daugiau bus)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER 

GRABORIUS

gėri
ko viena

Vilkti juodo jaučio jungą 
Ir nešiot šunies grandinę, 
Kam malonu, kam patinka?! 
Kam gerai gulėt purvyne ?! 
Kam patinka arti, sėti— 
Atiduot kitam nupjauti?! 
Kulti grūdus, pilt aruodus: 
Užmokesniu—rimbą gauti?! 
Aš nenoriu, tau"netinka: 
Tai ko dar ilgiau belaukti! 
Ei! suspauskim juodą kumštį!

J. Reik moįėtTkaip -žįltį^ smaugti!...
Imldmu geležinį-žaibį! . ■

. Daužkim dangaus"stiklo skliautą!
Tęgid1 bokštų1-plunksnos skraido! - 

• ( Tegul darbo • jėgą jaučia! ■ 
Balmontai.‘vl920Tn. 7 Estinta

r> > THPl C? PENKIŲ AKTŲ 
1 iO OPERETĖ

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, MASS:

Pradžia 7:30 Valandą Vakare
Laisvės Choras yra pasiryžęs suvaidinti šią operetę geriau, negu kad ji buvo suvaidinta 
kituose miestuose. Režisieriai M. Kazlauskaas ir N. Januška darbuojasi prakaituodami, 
kad pralenkti visus miestus vaidinime Grigučio. Visi artistai rūpestingai praktikuojasi, 
chorvedys M. K. Bolys irgi dirba smarkiai, kad pastatyt savo, chorą pirmoje, vietoje 

visoje proletmeno sąjungoje vaidinime operų. ,. ,
ARTISTAI IR OPERETĖS GRIGUTIS TURINYS

Grigutis—P. Banį is, kuris be galo 
karštai įsimylėjęs į jauną merginą Ma
riutę, M. Zavis, kuri be Grigučio, tai 
kaip žuvis be vandens; Kupriui Tarnui 
(J. J. Pel džius), žiūrint į Mariutę, tai 
kaip katinui žiūrint į lašinius, kurių 
jis negali pasiekti, tik seilė varva ir 
iš pavydo daro bjauriausias 'pinkles, 
kad tik suardžius Grigučio su Mariute 
meilę ir patraukus savo turtu Mariutę 
prie savęs. Kuprotasis Tarnas užsiža
da žūt-būt gauti Mariutę sau už pačią 
ir tam tikslui suburia į savo užmačių 
tinklą visas kaimo “bobas”, jaunimą, 
raganą ir visų stumdomą Mitrių (P. 
Kubiliūnas), kuriam, reikia ar ne, jis 
visur, kaip šuo po tarpkojus, maišosi 
ir uodegą sukdamas visiems kelius dau
žo. Elena (O. Petrikiūte) ,ir Darata 
(M. Buzevičienė), jaunos merginos, ku
rios myli ii* nori būti mylimos. Justė 
(J. Raįnard), Mariutės motina. Ste
pone (B. Jokubonienė), Tarno papirk
ta liežuvauja. Burtininkė (O. Kaz
lauskienė) -už pinigus, tai ir nuodų ne
sigaili. Patapas (L. žilaitjs), liurbis,
pakliūva, šurajus (A. Jankevičius), Mariutės tėvas, kuris delei gražios duktė§ ant 
senatvės pats į'skurdą papuęla., » , , :*■
Kad sužinojus, kaip tas .viskas atsitinka, turite patys ateiti ir savo draugus ir pa 
žjstamus atsivesti, kad savo akimis pamatyti ir savo ausimis tą vįską išgirst.

įsitikinimų ir tolumas nedaro del į 
...—----- Mano ofisas at-1
įdaras dieną ir naktį. Darbą at-5

Reikale kreipkites-pas į 
o patarnausiu kuogeriausia. | n
734 Grand Street Į

Brooklyn, N. Y.

rhontt’ (Poplar

ADOLFAS F. STANKUS

Kalbės d. A, Bimba, "Laisves" redaktorius ir 
S, Vaitkus, tik ką sugrįžęs iš Lietuvos

A. Bimba kalbės apie prezidento rinkimus ir dabar
tinę didelę bedarbę, o S. Vaitkus apie dabartinę Lie
tuvos padėtį, j Visi ir visos dalyvaukit, nes bus-gana 
žihgeidu išgirst!

L1!'. .

Apart Prakalbų Dainuos Lyros Choras
Kviečia KOMISIJA.

I

Sklavo.



•A

© 1028, The American Tobacco Co., Manufacturers

r.

“Stebėtinas Luckies apkepinimo kvapsnys 
suteikia pilniausią 
smagumą,”

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

_____ 8t. ir Ava.
_  State__

State—

gai kelią ir suteikia žmogui, ramumą.
• Atsiųsk .mums 10c, o gausi mūsų 

žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

WILKES-BARRE, PA
Nors jau “Laisvės” vajaus 

laikas baigiasi, bet mes nega
na gavome naujų skaitytojų, 
kiek šioj apielinkėj būtų gali
ma gauti, jei visi suremtume 
spėkas ir tą ratą stumtame. 
Pas visus vajininkus yra su
rinktą suvirs 40 skaitytojų. 
Tai dabar nutarėme šaukti 
visus “Laisvės” skaitytojų ir 
vajininkų susirinkimą 28 d. 
spalių, 10 vai. ryte, 206 
Main St. Malonėkite visi 
ti, nes turėsime apkalbėti 
jaus klausimą ir kur dar 
buvo vajininkų aplankyta, tai 
turės būt aplankyta.

So. 
bū- 
va- 
ne-

“LAISVES” REPORTERIO 
KURUOTAI

Puslapis Penktas

Reporterio Ginčas su
Amerikos Armijos Oficierium

“Laisvės” reporteris kartu 
yra ir “politikierius,” o ne 
šiaip paprastas “hobo,” kuris 
tyli net ir tuomet, kuomet jis 
turi kalbėti. Trečiadienio va
kare Darbininkų (Komunistų) 
Partija laikę mitingą po atvi
ru dangum ant kampo Myrtle 
Ave. ir Prince St., netoli Bor- 

l<ough Hali, juodveidžių apgy- 
Ventoj sekcijoj. Dar mitingui 
neprasidėjus, man besidai
rant ir jieškant kurijozų, kaip 
Pilypas iš kanapių, išlindo iš 
už kampo kareiviškais drabu
žiais apsirengęs žmogelis ir 
atėjo stačiai pas mane. Ką 
čia, sakau, jis man pasakys.

“Susimildamas, duok man 
nikelį, kad galėčiau parva
žiuot namo,” prašo jis. Net 

L nustebau. . .
“Kas phsidarė, kad neturi j 

nę _ nikelio delei parvažiavi-1 
yno?” paklausiau tikro arfiėri-1 
kohiško sporto.

“Sei, aš esu išmėtęs daugiau 
bar turiu tau padaryti išpa
žinti? Jei neduodi, neduok, 
aš gausiu pas kitą,” jis pra
bilo..

i 
“Man svarbu ne tas nike-! 

lis, bet sužinojimas, kas atsi
tiko, kad jaunas ir sveikas 
žmogus būdamas, o dar karei
vis, taip subrokinai, jog net 
uz gatvekarį užsimokėti nebe
turi,” aiškinau jam.

“Sei ,aš esu išmėtęs daugiau 
nikelių, negu smegenų turiu,” 
didžiavosi jis.

“Taip atrodo,” pastebėjau.
Į mano nosį atsimušė’mun

kamo garai iš jo gerklės. Išsi
gėręs, bet anaiptol negirtas. 
Jis pradėjo aiškintis, kas jis 
yra. Išsiėmė ir parodė savo 

H kortą. Pasirodo, kad jis yra 
' armijos oficierius. Drapanos 
ištikrųjų karininko. Gyvena 
stovykloj ant Governors Is
land. Spėju, kad jis buvo kur 
nors pas gražuoles ir nelai
mingo kišenius taip iššlavė, 

‘ kad jam nieko nebeliko.
• Tiek to. Pradėjo klausinė- 

* , ti, kas per viena yra Darbi
ninkų (Komunistų) Partija. 
Paaiškinau.

“AŠ balsuosiu už Smithą,” 
pareiškė jis išdidžiai. Pradė
jome ginčytis apie Smithą. 
Jis (karininkas) esąs iš Mas
sachusetts valstijos atsiųstas Į 
New Yorką ir visuomet buvęs 
republikonas, bet dabar bal
suosiąs už demokratus. Kuo
met jam priminiau, kad Smi- 
thas yra Tammany Hall kan
didatas, tai sakė, kad jis tam 
netikįs. Tammany Hall esan
ti vagių ir grafterių organiza
cija ir Smithas prie tokios or
ganizacijos negalįs priklausy
ti. Pasirodo, kad žmogelis, ir 
dar karininkas, nežino nė tiek, 
kad nesenai pats Smithas gy
rėsi, kad jis turi už garbę pri
klausyti prie Tammany Hall 
draugijos.

Besiginčijant, persitikrinau, 
kad vargšas patriotas ištikrų
jų yra strioke: išėmiau iš ki- 
šeniaus nikelį ir padaviau. Pa- 
dėkavojo ir nuėjo.

Wasted

John Gilbert, Garsus Krutamųju Paveikslų Žvaigžde

■I
4

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:

Bell____
Keystone

Oregon 5136
Main 9669

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, vjsvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

Telephone, Stagg 8326
9745

Mokykla su Reputacija”

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedeliais

Dieną ir'naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

VYRAMS

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN,. N. Y

Toasting” tikrai padaro tabakui duMalyku-—pirma, 
tatai pagerina kvapsni, o antra, prašalina nešvarumus.

10,-264 daktarai birželyje 192? m. rašė, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai

“It’s toasted“
Nei Jokio Gerkles Erzinimo Nei *£dldo Kosulio

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA 
Ka» yra žmogaus amžinas priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
# , (Miltelius nuo šalčio) ♦

jokių Šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. 1., N. Y» 

Tel.: Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite r 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
IKI Metropolitan Avenue, ' Brooklyn, N. Y.
___ ____________________ ORDER BLANK:_________________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No.-----
Miestas
Miestas

$1,000 Tik už 60 Centą t
I

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių- 
stebuklingų žolių vertės tūkstančio I 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- i 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- į 
ainį kalną parodytum, tai jam malo- i 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso j 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs j 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai I 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
I skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau-i 
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- j 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li-l 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū-Į 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii-

i

i

LIETUVIS GRABORIUS

JOI^Ą PETRUŠKEVIČIŲ 
. 162 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel., So. Boston -0304 W.

Lietuvaitš
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didina Ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną k 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietą

Margarieta Valinčius
Room 92 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

aK.-a-.tL.am ■■Ln-na-.'n.^gftrre r ■ — era . j- i

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYS! SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

“VARPO 
Keptuve®

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

CVTDAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E* A 
EAIILH. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. mU VvlllŲ

% M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios • 

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

J’IRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą, 

naktį 
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties ’

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir
Utarniftkais

Varpas Bakery, 54 Mąujer St, Brooklyn, N. Y.
M. BALCHVNAS, Savininkas Telephone Stagg S688

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise. Sts., 
. TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y 

/ > Telefonas: Pulaski 1090



(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y

Puslapis šeštas

PARDAVIMAI

VIETOS ŽINIOS
garsus

417 Lorimer Street

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ir

DAR VIENAS 
DEMOKRATIŠKAS 
ŠMUGELNINKAS 
NUBAUSTAS

MOKYTOJOS REIKALAUJA 
ALGŲ PAKĖLIMO /

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISIEMS KOMUNISTAMS

VISI ŠIANDIEN TRAUKITE 
I MILLERIO SVETAINĘ

Sekmadienį, spalių 28 d., 
Brooklyn© bus dalinimas “Dai
ly Workerio” speciali© rinki
mų vajaus numerio. Dalinsi
me palei stubas, kaip ir la
pelius, už dyką.

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Brooklyn© sekcija yra 
nupirkus 10,000 kopijų ir vi
sas turėsime viena diena išda
linti. Draugai, tai didelis dar
bas ir pasekmingai jį atliksi
me tik tuomet, jeigu visi prie 
jo prisidėsime.

Visi Partijos nariai turi at
eiti į ^Brooklyno Darbininkų 
Centrą, 56 
sekmadienio 
tarpe 10 įr

Manhattan Avė., 
ryte, bile kada 

12 vai.
A. Bimba, 

Sekcijos Org.

R1DGEWOODAS 
GYVUOJA

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

PUIKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS
Parsiduoda 15 akrų dirbama far- 

ma ant Lincoln Heights, ’tarpe New 
Brunswick ir Princeton, N. J., su 8 
kambarių namu ir viskuo, kaip sto
vi—gyvuliais, padarais, kurie reika
lingi apdirbimui farmos. Arti Bou
levard, kuriuo kasdien pervažiuoja 
tūkstančiai automobilių.- Yra vieta 
del pastatymo garadžiaus^r gesolino 
stoties; taipgi galima padaryti res
toraną. Tik 2 mylios nuo gelžkelio 
stoties. Iš priežasties ligos savinin
kas nepajėgia tinkamai apdirbti far- 
mą, todėl turi parduoti. Kaina ma
ža, tik $7,500, įmokėti reikia $2,500. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
šiuo adresu: A. Lesniauskas, 2334 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

256-57

New Yorko pradinių mo
kyklų grupės 6-B mokytojos 
laikė 
lauti 
rrro. 
tojų
prastai apmokamos.

mitingą ir nutarė reika- 
iš valdžios algų pakėli- 
Visoj toj grupėj moky- 
yra 10,000. Jos labai

Clifford B. Moore,
Queens pavieto demokratas, 
miesto inžinierius, prisipažino 
prie kaltės dalyvavime surpai- 
pių suktybėse ir užsimokėjo 
$17,000 bausmės be teismo. 
Bet ką reiškia tie septynioli
ka tūkstančių, kuomet Moore 
prisišmugeliavo milionus? .

Pavalgius Čia malonu būti, pasišne* 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!Nepamirškite, kad šį vaka

rą, 8 vai. lygiai, didžiojoj Mil- 
lerio svetainėj, kampas Ilave- 
meyer ir Grand Sts., įvyks la
bai svarbios politinės diskusi
jos bei prakalbos. Nuo re- 
publikonų kalbės De Piano, 
nuo demokratų Nathanson, o 
nuo komunistų A. Bimba. 
Kiekvienas gins savo partijos 
programą. Paskui bus balsa
vimas, kuriai partijai didžiu
ma susirinkusių darbininkų 
pritaria.

Šitas svarbias politines dis
kusijas rengia Brook lyno Dar
bininkų Piliečių Komitetas. 
Bus republikonai ir demokra
tai, reikia, kad kuo skaitlin
giausiai atsilankytų ir darbi
ninkai bei darbininkės. Todėl 
visi lietuviai ii\ lietuvaitės bū
tinai dalyvaukite. Būkite pa
tys ir agituokite savo pažįs
tamus ir pažįstamas, kad at
eitų į šitą masinį susirinkimą.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

NELAIMĖ ANT 
BROOKLYN BRIDGE

Ketvirtadienį lokalis Brook
lyn Bridge gatvekaris nušoko 
nuo bėgių ir atsimušė į stulpą. 
Karas buvo pilnas žmonių. 
Devyni sužeista, o 40 smarkiai 
supurtyta. Nors priešakis ka
ro tapo sudaužytas, tačiaus 
motormanas stebėtinu būdu iš
liko gyvas.

, RIDGEWOOD, N. Y.
ALDLD. 55 kuopos^ mėnesinis su

sirinkimas bus pėtnyčioj, 26 spalių, 
po num. 147 Thames St., 8 vai. va
kare. Visi nariai ateikit, gausit nau
ją knygą “Argentina ir Ten Gyve
nanti Lietuviai.”—Sekretorius.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

TEATRAS DAINOS MUZIKA

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Darbininkų Progresyvis 

Kliubas rengia šaunų vakarėlį nedė
lioj, 28 spalių, kliubo kambariuose, 
69 So. Park St. Pradžia 7 vai. va
kare. Kviečiame visus atsilankyti 
pasilinksminti.—Komitetas.

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 28 spalių, Lietuvių Sve
tainėj, 29 Endicott St., 10 vai. ryte. 
Visi nariai ateikite, nes bus labai 
svarbus susjrinkimas. Nauji nariai,

PARSIDUODA fornišius 4 kambarių.
Kas norit gero ir drūto fornišiaus 

ir pigiai, tai kreipkitės tuojau. Ga
lima randavoti ir kambarius, randa 
pigi. Matyti galima dieną nuo 8 ry
te iki 7 vai. vakare. Atsišaukit po 
No. 432 So. 5th St., Brooklyn, N. 
Y., ant pirmo floro, po kairei.

256-58
PARSIDUODA kendžių Storas už pi

gią kainą arba reikalingas part
neris. Gera proga, atsišaukit tuo
jau po num. 51 Meserole St., Brook
lyn, N. Y. 255-57
PARSIDUODA grosernė, geroj vie

toj, biznis įdirbtas. Gera proga, 
pasinaudokit. Kreipkitės po num. 
•159 Reap St., Brooklyn, N. Y.

254-59
kurie prisirašys per šį susirinkimą, > PARSIDUODA saldainių krautuvė. 
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Važiuoju į kitą 
miestą, tai turiu greit parduoti. Yra 
4 kambariai gyvenimui. Už krautu
vę ir kambarius randa $25 į mėnesį. 
—419 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

254-56

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue-

' • MASPETH. N'. Y' - I

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza
(Priešais “Bridge Plaza’’ 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

I
I

A. RADZEVIČIUS
d

REIKALAVIMAI

J. LEVANDAUSKASPAJIEŠKOJIMAI
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

SMAGUS VAKARĖLIS
MALONAUS PASIMATYMO

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

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

IŠRANDAVOJIMAISUBATOJ

DIREKTORIŲ ATYDAI

DARBIEČIAMS Automobiliy Mokykla

GRABORIUS 
(Undertaker)

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

PARSIDUODA saldainių krautuve 
už labai žemą, kainą, biznio vieta 

gera—131 Grand St., Brooklyn, N.
. Atsišaukit nuo G iki 10 vakarais.

254-56

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

NAUJI COLUMBIA KOMP. 
REKORDAI

KOMUNISTAMS IR 
SIMPATIZATORIAMS

raito 
pada- 
Drg.

Veik visi Ridgewoodo drau
gai sujudę del ateinančios va
karienės, kuri įvyks rytoj, 27 
d. spalių, kaip 7:30 vai. va
kare, Degulio-šapalo salėje, 
147 Thames St.

Visi rengiasi. Atrodo, kad 
turėsime svečių iš visų pusių. 
Al. Velička, apart dalyvavimo 
programoje, prižadėjo dar iš- 
kept savo valgykloje gardų 

. lietuvišką kugelį ir pristatyti 
garuojantį, karštą.

Draugai Jokuboniai 
ausukes. Sakė, šiemet 
rys dar ir su skylutėm.
Degulis skaitliuoja šakutes ir 
peilius, kad visiems užtektų; 
žiūri, kad nereikėtų grabalio
ti su pirštais. Gaspadinių pir
mininkė drg. Degulienė rūpi
nas, kad balionės būtų prikim
štos iŠ teisingo žarnos galo. 
Be cibulių nieko nėra, todėl 
dd. Blažienė, Rugienienė ir 
Račkauskienė svarsto, kaip ci
bulius, supjaustyt—smulkiai ar 
stambiai.' Drg. Kazakevičienė 
sako, kad jos dukterys šiemet 
dar smarkiau veiteriaiis, negu 
pernai.

O drg. Butkienė, tai ir šian 
ir ten,’ biskį prie cibulių, bis- 
kį prie balionių; apart visko, 
tai rūpinas, kad visi turėtų ti- 
kietus, kurie norės gardžiai 
pavalgyt.

O prisivalgę, prisišokę galė
site spręsti, buvo gerai, ar ne ?

P. S. įžanga $1.25.
Torelka.

Rytoj, tai yra, spalių 27 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos Brooklyno sekcija ruošia 
“raudonąją naktį,” tai yra, 
bus laikoma daug masinių su
sirinkimų po atviru dangum. 
Rinkimų kampanija jau bai
giasi. Mes turime smarkiai 
padirbėti, kad supažindinti 
Brooklyno balsuotojus, jog 
mūsų komunistinė partija 
šiuose rinkimuose dalyvauja 
■labai rimtai.

Visi partijos nariai ir sim- 
•patizatoriai, kurie norite ir ga
lite mums padėti šiame vaju
je, susirinkite šeštadienio va
kare, 7 vai., Brooklyno Dar
bininkų Centre, 56 Manhattan 
Av.e. Tenai bus sumobilizuo
tos spėkos mitingams ir de
monstracijai.
J Tuos, Kurie Turite 
Automobilius

Pastaromis dienomis Colum
bia kompanija išleido tris nau
jus lietuvių kalba rekordus. 
Kadangi daugelis lietuvių nori 
įsigyti lietuvių kalba rekordų, 
tai manau ne pro šalį bus apie 
juos šiek tiek paminėti.

Vienas rekordas įdainuotas 
Ufos okteto (dvieilio kvarteto) 
iš Brooklyno. Oktetui vado
vavo ir akompanavo VI. Žu
kas. Oktetas įdainavo “Nesi- 
valkiok Tu Nakčia” su užbai
ga “Namo, Broleliai, Namo,” 
ir “Dzimdzi-Drimdzi.” 
rodos, dar pirmas šio 
įdainuotas rekordas ir 
pasakyti, kad pavykęs
ypatingai daina “Nesivąlkiok 
Tu Nakčia” puikiai skamba. 
Abidvi dainos komiškos ir aš 
tikiu, kad lietuviams jos pa
tiks.

Tai, 
okteto 
reikia 
gerai,

gaus net 3 knygas. Tat kalbinkite i Vieta bizniava, galima daryti pui- 
nepriklausančius prisirašyti prie mū- j<u pragyvenimą. Važiuoju į kitą 
sų kuopos.—Sekr. J. K. K. 255-56 ' • ■ ■ • ---- -

DETROIT, MICH.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių Sekcijos 46 kuopos su
sirinkimas bus nedėlioj, 28 spalių, 
svetainėj ant 24th , St. ir Michigan 
Ave. Pradžia .10 'vai. ryte. Visi 
draugai ir draugės būtinai ateikite, j — 
nes bus nominacijos Lietuvių Sekei- j Y. 
jos Centro Biuro Pildomojo Komite-1 
vi’^n9?9 mctamB--Sekr- J- F- i KAS MANO PIRKTI arba parduoti 

us* ' ° j namą, lotą arba kokį biznį, tegul
kreipiasi pas P. Yustis, 9732—81st 
St., Woodhaven, N. Y., tel. Michi
gan 1711. (248-259)

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveik
slus įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
kra javus ir su
daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

Telephone, Stagg 4409

EASTON, PA.
ALDLD. 13 kuopos susirinkimas 

atsiims nedelioj, 28 d. spalių (Octo
ber), 10:30 vai. ryte, Wanderverr 
Hall, 9th ir Washington Sts. Visi 
draugai ir draugės privalo būti lai
ku, nes po pietų toje pat svetainėje 
bus A. D. (K.) P. rinkimų klausimu 
prakalbos. Prakalbos prasidės 2 
vai. Kalbės drg. H. Benjamin. Ku
rie dar^ knygą “Ugnyje” negavot, tai 
ateikite atsiimti.—Valdyba. 255-56

NAUJAUSI REKORDAI
Ufa Choro 
“Fordu- 
kas,” . “Bėda, 
kad giltinė 
ėda.” St. Pil
kos “Kelionė 
aplink rnėnu- 

“Kareivis par- 
grabe paguldy-

“HIS MASTER'S VOlCC "

Sekmadienį, spalių 28 d., 
“Laisvės” svetainėje, Darbi
ninkių Susivienijimo 1 kuopa 
rengia labai smagų kepurių 
vakarėlį, kuvis savo įvairia 
programa skirsis nuo kitų mū
sų vakarėlių. Programos iš
pildyme dalyvaus Aido Cho
ro merginų dvieilis kvartetas 
Aida, Jaunuolių Stygų Orkes
trą, dainuos Lilija Kavaliaus- 
kiūtė ,ir deklamuos Aldona 
Veiveriūtė ir Alena Mantuškiū- 
tė. Matot, kad programa bus 
puiki, bet tai dar ne viskas: 
kuopos narės prikeps daug 
skanių pyragaičių, pagamins 
gardžių kilbasų ir pečenkų.

< Na, alkaniems bus galima pa
sisotinti, o trokštantiems ska
nios arbatos bei sodės atsiger
ti. Muzika taipgi bus gera. 
Pradžia vakarėlio 6 vai. va
kare. , . t

Atsilankiusieji nesigailėsite.
Kviečia Rengėjos.

Sekmadienį, 2-8 d. spalių, 
10 vai. ryte, įvyks “Laisvės” 
spaudos bendrovės direktorių 
svarbus susirinkimas. Visi būr 

. kite. J. Nalivaika, Sekr. 
(256-57)

Mes norime sumobilizuoti 
keletą automobilių ir trokų, 
kuriuos papuošime užrašais 
“Balsuokite Už Darbininkų 
Partijos Kandidatus” ir de
monstruosime gatvėse. Todėl, 
draugai, kurie turite automo
bilius, padėkite mums šiame 
darbe. Būtų gerai, kad iš- 
anksto per telefoną praneštu
mėte, jog sutinkate dalyvauti 
subatos demonstracijoje. Pra
neškite drg. V. Paukščiui. Tel., 
Stagg 3878. O jeigu ir ne- 
pranešite išanksto, vis tiek at
važiuokite į Darbininkų 
trą, 56 Manhattan Avė., 
7 vai. subatos vakare.

Antras rekordas įdainuotas 
J. Butėno, 
“Fordukas.” 
melodijomis 
fordukas, jo 
laimės, šios

REIKALINGAS džianitorius1—vedęs, 
gali būt su vienu vaiku. Turi būt 

patyręs. Atsineškite paliudijimą. 
Kreipkitės į Hebrew School, 310 So. 
1st St., office, first floor, Brooklyn, 
N. Y. ■ .< : r 254-56

Ij,” “Rūtų Polka,” 
grįžęs rado motynėlę _ . _ .
tą.” Vanagaičio—Daug juokų, Men- 
keliūniūtės, česnavičiūtės ir kitų vi
sų dainininkų rekordus ir roles gali
te gauti tiktai pas Joną Amrozaitj, 
muzikalių daiktų krautuvėj, 560 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Reika
lauju pagelbininko bile ypatos.

254-56

Tel. Lackawanna ŽIBI

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietą
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

MENININKAMS 
PRANEŠIMAS

Cen- 
kaip

komiška daina 
čia įvairiomis 
apdainuojamas 

gabumai ir ne
darnos tąsa ir

antros rekordo pusės. Pabai
goj dainuoja duetas—Butėnas 
ir Strumski e n ė. šį rekordą
reikia priskaityti prie savotiš
ko lietuviško “džezo,” jeigu 
taip galima išsireikšti. Rekor
das išėjęs gerai.

Trečias rekordas įdainuotas 
Liudos Sipavičiūtės, operos-ar
tistės. Ji įdainavo dvi dainas 
—“Vasaros Naktys” ir “Bėda, 
kad Giltinė Neėda.” Abidvi 
dainos liaudies. Sipavičiūtė, 
kaipo dainininkė, turi tvirtą ir 
malonų balsą. Rekorde dainos 
išėję gerai, ypatingai “Vasa
ros Naktys” vykusiai įdainuo
ta.

Ufos oktetui akompanuota 
pianu, Butėnui ir Sipavičiūtei 
akompanuota orkestrą.

PAJIEŠKAU draugo, kuris gerai su
pranta duonkepystės darbą ir 

norėtų eiti Į partnerius. Aš 
duonkepyklos darbo nemoku, tik esu 
savininkas bekęrnės .ir storo; taipgi 
ir 18 gyvenami} >kambarių. Bekernė 
60x125, su 2 pečiais. Jeigu kas no
rėtų pirkti, sutikčiau ir parduoti. Del 
platesnių informacijų kreipkitės tuo- 
jaus laišku arba ynatiškai šiuo ad
resu: Jos. Kupranis, 8579 Lumpkin 
Ave., Detroit, Mich. 256-69

PAJIEŠKAU savo vyro Juozo Šato, 
kuris gyvenęs ilgus metus Scranton, 
Pa. Jis apsivedė su manim, našle 
Magde Kašinskiene, vasario mėnesį 
šiais metais, o 23 rugsėjo išėjo iš 
namų pėdės atsiimti ir nežinau kur 
dingo. Jis seniau yra gyvenęs New
ark, N. J. Mažu ir dabar ten ap
sistojo. Juozuli, ko mum pyktis, 
juk galim ir gražiuoju persiskirti, 
jeigu nenori su manim gyventi, tik 
pasirašyk, o aš užmokėsiu už divor- 
są. O jei nori su manim gyventi, 
tai sugrįšk kuogreičiausia ir viskas 
bus gerai. Kas apie jį žinote, ma
lonėkit man pranešti, gausit knygų 
vertės $2.00.—Mrs. Magdė Šatienė, 
1231 Diamond Ave., Scranton, Pa.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

' Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šahniūtč

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

šiomis dienomis buvo laiky
tas Proletarų Meno Trečio Ap
skričio komiteto posėdis, ku
riame, apart kitų reikalų, bu
vo pakeltas klausimas atgai
vinti Bayonnės-įElizabetho cho
rą. Or gal ir atskirai kiek
vienoje tų kolonijų būtų gali
ma sutverti po chorą?

Todėl, abiejų kolonijų drau
gai, dabar, kada jau oras at
vėso, pasidarbuokite. Lai ir 
pas jus pradeda skambėti dai
nos, muzika! (

Parašiau laiškus abiejų ko
lonijų draugams. Lauksime 
atsakymo.

J. N., Apskr. Sekr.

PUIKUS BALIUS
Rengia

Russian Union of Sectarian 
Starobratcy

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, bile protinga, kad ir 

su vienu vaiku, nuo 30 iki 40 metų. 
Aš esu vaikinas, 38 metų. Geistina, 
kad atsišauktų iš Brooklyno ir New 
Yorko apielinkės, kad būtų galima 
ypatiškai pasimatyti.—L. Peter, 11 
Granite St., Brooklyn, N. Y. 254-57
PAJIEŠKAU partnerio į lietuviškos 

užeigos biznį. Biznis geras.—J.
Jasinskas, 13 Columbia Heights, 
Brooklyn,-N. Y. 254-59

Pranešimas 
Publikai 

kad

Mollyn’s Barber Shop.,
ir

BEAUTY PARLOR
persikelia į naują vietą—nuo 463 
Lorimer St., skersai gatvę, ant 
GRAND ST., antros durys nuo 

Lorimer ' St., šalia aptiekos.

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

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

i

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
NAUJO KARO PAVOJŲ

, Pirmadienio vakare, spalių 
/ 29 d., visi Brooklyn© ir apie- 

linkės lietuviai darbiečiai, A.
D. P. L. S. nariai, pasisteng- 
kite dalyvauti labai svarbiam 
susirinkime* kuris įvyks “Lais
vės0 svetainėje. .• u ,

Sekretorius, K. P. ro pavojų.

Rytoj, 2 vai. po pietų, Un
ion Square aikštėj, New Yor
ke, komunistai ruošia prieška
rinę demonstraciją. Ta diena 
yra “Navy Day.” Militaristai 
Sumins ir girsis, kad jie prisi- 
ruošę naujam karui. New Yor
ko ir Brooklyn© darbininkai 
turi susirinkti į Union Square 
aikštę ir pareikšti, kad jie 
priešingi apsiginklavimui, kad 
jie veda kovą pri'eš naujo ka-

27 Spaliu (Oct), 1928 
“LAISVĖS” SVETAINĖJ 

46 Ten Eyck St., 
Pradžia 6 valandą vakare 

* įžanga 50 centų
Kviečiame visus atsilankyti. 

RENGĖJAI.

PASIRANDAVOJA 2 fornišiuoti 
kambariai—“frontrumis” ir -“bed- 

rumis,” atskiras įėjimas, visi pa
rankumai. Kambariai šviesūs ir gra
žūs. Paspauskit apatinį zvaniuką 
po kairei.—Mrs. Mellen, 464 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. 256-58
PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam

barys, didelis, su dviem langais, 
atskiras įėjimas, visi parankamai, ap
šildomas dieną/ ir naktį.—B. Solub, 
345 Grand St., tint pirmų lubų, 
Brooklyn, N. Y. * 256-58

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
cIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 iv.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd AVe., cor. 14th St., N. Y.

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

.už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Street 
(Prie Lorimer St.) 
BROOKLYN, N. Y.

: Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

. 508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūši} gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

visokius mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
Vaistai. MūšU tžmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. • Zimbdamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Apynių f 
Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių ,
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronelių 
Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilu 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
< Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
(Phone, Greenpoint 2017, 2860-8114

. Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų Šaknų. ' 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
šal mėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
Safronų 
Trijų devynerių 
TraukŽolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




