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SENAS DEMOKRATAS 
j STOJA Už HOOVERĮ

Susikirtimas Ukrainiečių 
Su Policija Lenkijoj

Išeina Kasdien, Apart
težius, o Iš laimėsi t

Rusijos Proletarines Revoliuci jos 11 Met u Sukaktuvių Paminėjimas Madison Square Garden, New YorkCSekanti Nedeldien į, Lapkričio 4 d. Pra 
džia l Vai. po Pietį Rengia Komunistę Partija. Oalyvaiiat

didžiausi skundikai buvo

vius ir Kulkasvaidį

Sudegė Garinis Malūnas 
Elektros Stotis

Apie 5 Milionai Balsuotojų 
New Yorko Valstijoj

Tik r dvi dieni jau beliko 
iki lapkričio šeštajai—bal
savimo dienai! Mūs Parti-

. Amsterdam, Holandija.— 
Čia vienas iš didžiųjų Ho 
Jandijos bankų įsteigė ban 
ką vien tik moterims. Taip

105 Metų Senumo Medinis 
Laikrodis Eina .

NUŽUDĖ PAČIĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ

Dvi Moterys Sudegė Po 
•'““Automolj^p^^

kūdras; taipgi

Roosevelt Field, L. L—Čia 
daįromii.planai lėkti įi Romą 
orlaiviu Columbia,;..

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIIJ, Dienraščio X

BERLYNAS. — Darbda
Zeppeliho, Sako Ko- 
mandierius Eckener

ooveris Gavo Daugiau Bal 
su šiaudiniam Balsavime

Jis kaltinamas paėmime 
apie $140,000 kyšiais sąry
šyje su išteisinimu tos (da
bar subankrutavusios) kom
panijos viršininkų.

Su juo dar septyni kiti 
kaltinami grafte.

caristinėj Rusijoj. Ką jie 
atsiekė ? Qraugai argenti- 
niečiai, suglauskit savo ei
les kovai prieš visus išnau
dotojus ir jų lekajus-skun- 
dikus. Kur negalite patys 
vieni, kvieskitės talkon kitų 
tautų darbininkus—per Ar
gentinos Komunistų Parti-

Sovietinė Baltarusija- Gailina 
Stiklą Aigiptui

Paskelbė Lokautą 225,000 
Darbininką Vokietijoj

MOUNTAIN LAKES, N. 
J.— Punia Alfred O. Cor
bin, rašytoja, ir jos pussese
rė panelė Blanche Lee 
Hurst, ketvirtadienį sudegė, 
kuomet jų automobilis, ku
riuo jos važiavo, apvirto ne
toli Fox Hill ant Pine Brook 
kelio ir užsidegė.

Rytoj Paminėjimas Rusijos Proletarinės Revoliucijos 11 
Metą Sukaktuvią Madison Sq. Garden

ROKIŠKIS.— Spalių 8 d 
iš nakties buvo rasta iška 
bintos raudonos vėliavos.

negu buvo jis kitais metais. 
Pavasarį 50 nuoš., ūkininkų 
neturės bulvių sėklos. Ant 
rinkos bulvių pūrui moka
ma 10 litų, praėjusiais me
tais buvo mokama 3 litai.

Žirnius žalius pakando 
šalna, 40 nuoš., derliaus yra 
žuvę. Pavasarį žirnių sėk
los bus .apie 60 nuoš. truku
mas ir ūkininkai'sėklos; ne
turės. Kviečių ir rugių sė
jos 90 nuoš. dhr nesudygę, 
Gyvos kiaulės ir kiti gyvu
liai labai pinga.

r Jis buvo nuteistas užsimo
kėti $26.40 arba atsėdėti} ka
lėjime 27 dienas. - Jis t nu
sprendė eiti į kalėjimą. Nu
ėjęs į kalėjimą • jis paskelbė 
bado streiką; > . j < '

Kuomet jam buvo praneš
ta, kad ųž jį kas tai užmo
kėjo bausmę ir kad jis^bus 
paliuosuotųs, * tai Smithas 
pareiškęs,’ jog' neisiąs ge
ruoju iš kalėjimo;

LONDONAS.— Pildantį 
sis komitetas namų statyto
jų unijos nutarė prašalinti 
iš mūrininkų unijos iždo 
ministerį Winston Church-

negu ......~ ___  __ __  _______ _
Apie j Prasidės 3:30 vai. po pietų. 
' Keli benųi grids revoliucines 

melodijas. • Vežimai bus ap
taisyti su komunistų rinki
mų obalsiais.’ Nuo Grand 
C e njt r a 1 demonstrantai 
trauks į Union Square, prie 
komunistu namo.

“Šalin imperialistu leka- 
jus. Vanderveldė! šalin An
trasis Internacionalas!” Ši
tokiais obalsiais, sako “Ry
tojus”, Argentinos darbi
ninkai pasitiko Belgijos so
cialistų lyderį Vanderveldę

Prašalino Ministerį 
^Mfirininky Unija

Keyes kaltinamas dideliam: 
grafte. Jis bus teisiamas 
šiomis dienomis.'

Šių ? metų pradžioj įvyko 
didelis skandalas su $100,- 
000,000 Julian Petroleum 
Kotporacijos Šerais. Keyes 
buvo valdžios advokatas tos 
kompanijos viršininkų by-

hei per juras 
dėm, kad dirižablis ir moto
rai gali išlaikyti prieš bįle 
orą; bet dabar mes turime 
pradėti budavoti daug tvįr- 
jtesnius dirižablius”. ( 

• ; Clarence Terhune, 19 me
tų, slapukas ant zeppelino, 
buvo, iškilmingai, pasitiktas.

LOS ANGELES, Cal. — 
Du smarkūs žemės drebėji
mai pasireiškė. Lompąc 
mieste, Santa Barbara pa
viete, Californijoj. Sutruk
dyta visa komunikacija. Pa
daryta daug nuostolių.

labai 
nauju

$W‘85 metų ■■ amžiaus, kiek
vienuose nacionaliuose rin
kimuose balsuodavo už de
mokratų tikietą nuo to lai
ko, kaip jis patapo balsuo
toju New Hartford mieste, 
1864 metais. Dabar jis pa
siskelbė, ^kad balsuos už 
Hooverį?

Darbininkai Visq Šalių, 

Vienykitės! Jus Nieko 
►
Nepralaimėsi t, Tik Re-

Šiandien Tūkstančiai New Yorko Darbi
ninkų Demonstruos Pasitikti Komunistę

Kandidatus, Fosterį ir Gitlowu ||

ja dar niekuomet taip šeri 
jcziški’ nedalyvavo linkimi 
kampanijoj, kai šiemet Pa 
skiausios dienos privalo bū 
ti gausiausiomis. Pasidar 
buokime kiekvienas ir kiek 
viena už savo Partijos kan 
didatus, dd. Fosterį ir Git- 
lową.

BERLYNAS.— Lapkričio 
6 ir 7 d. biznierius; Lepke 
išstatys ant licitacijos, dai
lės dalykų iš Sovietų Sąjun
gos. Kontr-revoliucionieriai 
bandė išimti indžionkšiną, 
kad uždrausti juos pardavi
nėti, aiškindami, kad dauge
lis dailės dalykų jiems'pri
klauso. Bet Vokietijos val
džia nusprendė netrukdyti 
pardavinėjimą. Teismai at
sisakė išduoti indžionkšiną.

Sovietinės ■ Baltarusijos 
stiklo trestas gavo stambų 
užsakymą pagaminti Aigip
tui kasmet už 350,000 rub. 
lempų stiklo.

Bandymui pasiūlyta tres
tui lapkričio mėn. pagamin
ti ir pasiųsti Odesos uostau 
del pasiuntimo Aleksandri
jon'' (Aigiptan) 500 dėžių 
lempų stiklo. Stiklas bus 
gaminamas Borisove Dom- 
balio fabrike. Lyg šiam lai
kui Aigipto rinka naudojo
si francūzų pramonės stik-

pasakė, kad 
netinkamas 

ižierių ;4<elįo- 
“Mes įro-

virs mažų s 
foundland k 
a i Toliaus j 
tas dirižab

Balsavimo pasekmės to
kios :. r už Hooverį paduota 
1,750,584 balsai ;I už ‘Smithą 
—987,795. Pavertus į nuo-' 
įsimčiųs. .Hooveris- gavo 63.2

Smithas •>35.7. > Liku
sieji balsai pasidalina tarp 
mažesnių partijų >kandida- 
įųj Už Norman ' Thomas, 
socialistu kandidata; .paduo
ta 16.456; už William Z. Fo- 
sterį,wkomunistų kandidatą, 
paduota 7,879; už William 
F. Varney. Prohibition Par
tijos kandidatą, paduota'4,-

PAWHUSKA, Ofcla.—-105 
metų senumo laikrodįs, pa- 
darytas vien tik iš medžio, 
eina ir teisingai rodo laiką. 
Jis čia, tapo atrastas tarp 
senovės daiktų. Jis buvo pa
darytas Massachusetts val
stijoj, 1823 metais.

Nesenai tjili reakciniai 
viršininkai priėmė jį į mūri
ninkų unija, kaipo pilnai 
kvalifikuojantį mūrininką, 
nors jis nėra jokis mūrinin
kas. Jis tik pasiskelbė “mū
rininkų”, kuomet kiek pa
dirbėjo 
statomo 
bininkai pareikalavo jį pfa 
šalint iš unijos. < '

DETROIT _______
kad dabar Fordo kompani
jos dirbtuvėse dirba 186,314 
darbininkų, daugiau, 
bile kada pirmiaus. 
615,000 naujo modelio auto
mobilių pagaminta. Sako
ma, į dieną pagaminama 
apie 6,000 automobilių.

Iš darbininkų, 170,537 
dirba Jungtinėse Valstijose, 
9,657—Kanadoj ir 6,120 ki
tose šalyse.

Lake Bluff, Ill. — Alfrie- 
da Knaak, 29 metų amžiaus 
mergina, penktadienį numi
rė čia ligoninėj nuo apdegi- 
nimo.

Ji buvo atrasta ^mirtinai 
apdeginta policijos stoties 
skiepę. Iš pradžios ji, sakė, 
kad patį ĮtiŠo savo kojas ir 
rankas^ į', pečių ir deginosi, 
bet mirdama ji pasakė, k*^ 
-ne ji pati deginosi,* bet kiti 
ją degino. Kaš tie “kiti”, 
ji nepasafce, '

Iki šiol policija nesuradę 
kaltininkų. ‘ C

Albany. N. Y.— New Yor- 
ko valstijoj dabar yra 4,- 
885,276 užsiregistravusių 
asmenų, .turinčių kvalifika
ciją balsuoti sekantį antra
dienį. .

NUMIRĖ APDEGINTA 
MERGINA

Spalių men. iš 8 į 9 d. 
naktį Rokiškio anskr. prie 
Švedaičių miestelio, del ne
žinomos priežasties užside
gė garinis malūnas, o vėliau 
ir elektros stotis.

Šie trobesiai 
mašinomis if kitu’ turtu žų 
vo liepsnose. Gaisro, pada 
ryta apie 146,000 lt. nuosto

AtLANTA,' Ga.— Penk
tadienį Arin Bugbee nuėjo į 
savo pabėgusios pačios 
apartmentą, įsakė jai ir jos 
draugui atsiklaupti ir melh- 
tįs ir išsitraukęs revolverį 
nušovė sayo pačia, peršovė 
jos draugą, o paskui pats 
nusišovė.

Jis sakė, {kad apie New
foundland audra taip mėtė 
Gr. Zęppeliną, jog 
nė, kad zeppeįinas neišlai
kys—kad jis bus sulaužy
tas į dvi dalįs. Jis sakė, 
kad prieš didelę audrą ko
vodamas zeppeįinas ne tik 
negalėjo varytis pirmyn, bet 
buvo audros* stumiamas at- 
fai apie 32 pėdas į sekundą.

'ai buvo (naktis. Jie apro
bavo; kad /jau tūrėjo būt to
li ant jūrų, bet kuomet iš
aušo, pamatu, kad jie yra 

Įų apie" New-

Visi lietuviai darbininkai 
raginami dalyvauti toj de
monstracijoj.

Rytoj, lapkričio 4 d., Ma- 
dison Square Garden, kur 
telpa 30,000 žmonių, įvyks 
milžiniškas komunistų ma
sinis lytingas paminėjimui 
Rusijos proletarinės revo
liucijos. . Kalbės Fosteris, 
Gitlowas, Lovestone, Scott 
Nearing ir kiti žymūs kal
bėtojai. Bus graži muzika- 
lė programa. Žymūs artis
tai perstatys * klasių kovą. 
Visi ir visos dalyvaukite.

Darbininkų Partijai da
rant spaudimą, policija da
vė leidimą del demonstraci
jos. Policijos viršininkai 
paskyrė šimtus policistų 
“prižiūrėti” parodą.

Demonstracijoj dalyvaus 
daug darbininkų unijų.

Jugoslavijoj nesenai vyr. 
teismas inagrinėjo garsaus 
bandito bylą ir už kiekvieną 
nusikaltimą teisė atskirai. 
Tokiu būdu teismas jam pa
skyrė 760 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo" ir dvi mir
ties bausmes.

Banditui toks sprendimas 
nepatiko ir jis apeliavo. Ta
da jam tribunolas sumažino 
iki 640 metų, bet vietoj to, 
gavo 58 mirties sprendimus.

kundų po to su parašiutu 
nukrito kulkasvaidis. Ka
reiviai tuoj aus užtaisė jį ir 
paleido darban. Nusileisti 
iš orlaivio ir pradėti šau
dyti iš kulkasvaidžio 
viso tris minutas.

Karo departmentas 
patenkintas tokiu o 
bandjhnu. 1/

Telšių apskri
ty;'kaip ir kitose artimose' 
apskrityse, yra didžiausia 
ūkininkams bėda su vasaro
jaus nuėmimu. 'Šiemet bu- 
yo viskas>vėlai pasėta,!vėlai 
ir teužaugo, o čia vėl' šalnos, 
lietus užpuolė. Daug kur 
veža iš laukų žalią vasaro
jų ir juo gyvulius šeria. Jei 
nupjaunama » ir pribrendę 
javai, vištiek dažnai tenka 
juos gyvuliams atiduoti, nes 
del nuolatinių lietų šlapias 
suvežtas vasarojus pūva, 
šunta ir nėraUmę jo dėti. 
Kas bus sekančiais metais, 
ką tada reiks sėti, kaip per 
žiemą gyvulius išmaitinti-r 
rūpi kiekvienam ūkininkui.

■ . - ' . “Žem.”

bininkų, įvairių tautų ir 
tautelių, organizuoti ir. ne
organizuoti, ; Darbittinkų 
(Komunistų) Partijos na
riai ir simpatikai, dalyvaus 
pirmutinėj raudonoj demon
stracijoj New Yorko istori
joj. Jie demonstruos pasi
tikti komunistų kandidatus, 
William Z. Fosterį ir Ben. 
Gitlową.

Demonstraciją prasidės 
nuo Grand Central stoties, 
kur kandidatai sugrįš iš rin
kimų kampanijos maršruto.

NEW YORK.— šiandien 
tūkstančiai New Yorko dar-

Draųgė Julė Rainardienė 
dienomis dirbtuvėje dirba. 
Be to. ji’ dainuoja chore, la
vina balsą, vaidina operetė
se ir vis tik turi laiko daly
vauti “L.” vajuj. Nesiten
kindama viena Cambridge 
lietuvių kolonija, ji važiuo
ja į kaimyninius miestelius 
ir ten atlieka savo pareigas, 
ragindama darbininkus pa
tapti “L.” skaitytojais, 
griebtis apšvietos.

Ar nebūt gražu, kad mū
sų kiti dailininkai pasidar
buotų bent pusę tiek, kiek 
d. Rainardienė?

»ne savo naujai 
amo. Eiliniai dar-

ROKIŠKIO apskrityj pra
sidėjo bulviakasis. Bulvės 
labai blogos, bendrai apie 
70 nuoš. mažesnis derlius,

viai paskelbė lokautą 225,- 
000 metalo darbininkų Ruhr 
srity. Lokautas paliečia su- 
virš 500,000 žmonių, įskai
tant darbininkus ir jų šei
mynas.

Specialis arbitracijos teis
mas nusprendė, kad darbi
ninkams algos būtų pakel
tos pusantro cento į valan
dą. Unijų vadai socialde
mokratai privertė darbinin
kus priimti tą nuosprendį. 
Bet darbdaviai spjovė ant 
valdžios nuosprendžio ir 
paskelbė darbininkams lo
kautą.

NEW YORK.—Laikraš
tis “Literary Digest”, kuris 
vedė šiaudini balsavimą, 
šios savaitės laidoj paskel
bia galutinus rezultatus: 
įdek balsų paduota^už Hoo
verį, Smithą ir kitus kandi
datus: i Jis buvo išsiuntinė
jęs 19,000,000 atviručių pi
liečiams, prašydamas sugrą
žinti,* pažymėjus, už kurį 
kandidatę atvirutės. aplai
žyto j as balsuoja.. . /

Hooveris, gavo daugumą 
balsų, 44 valstijose, j o > Smi
thas tik keturioše valstijo-

Apmovęs Montrealo lietu
vius katalikus, pabėgęs iš 
Niagara Falls (sakoma, del 
imigrantų šmugeliavimo) į 
Buenos Aires, Argentiną, 
kunigas Daknys pirmam sa
vo ^pamoksle” ragina skųst 
darbdaviams ir vyriausybei 
kiekvieną pažangesnį lietu
vį darbininką. Tokią “arti
mo meilę” skelbia “dievo 
paslas”.

Tegul šis kunigo grasini
mas nenugązdina nė vieno 
argentiniečio lietuvio darbi
ninko ! Atsiminkim, kad

Little itock, Ark.-— Char
les Smith, amerikonų bedie
vių susivienijimo preziden
tas,. kuris buvo, uždarytas 
kalėjime už < ' skleidimą be
dieviškos literatūros,; tapo 
paliuosuotas' ketvirtadienį, 
kuomet nežinomas i asmuo 
užmokėjo už jį $11.40, kai-, 
po likusią dalį jo $26.40 bau-

Neperdėsiu pasakęs, kad 
tokioj Montelloj, proporcio- 
naliai sulyg lietuvių gyven
tojų skaičįąy& “Laisvė” tu
ri daugiausiai prenumera
torių. Taciaus monteliškis 
d. Šimaitis ir šiemet stovi 
gerai su naujais prenume
ratoriais. Ar todėl, kad ten 
būtų' skirtingesni lietuviai? 
Gal jų pažangumas ir Suda
ro tam tikrą reikšmę, bet 
daugiausiai reiškia darbas: 
d. Šimaitis smarkiai veikia, 
už tai ir pasekmių gauna.

WASHINGTON.— Karo 
departmentas praneša, kad 
nesenai buvo padalytas įdo
mus karinis bandymas su 
kariniu orlaiviu Brooks lau
kuose, San Antonio, Texas.

šeši kareiviai su parašiu
tu iššoko iš karinio orlaivio 
ir nusileido, o už keliu se-

stančiai lietuvių ir darbi
ninkai ten palaiko savo 
“Laisvės” chorą. Baltimo- 
rės mieste lietuvių gyvena 
arti du .syk tiek, bet mūs 
choro nėra. Kodėl?-

i FRIEDRICHSHAFEN, 
(Vokietija.— Surengtam po
kily pagerbimui Dr. Hugo 
Eckener, dirižablio Graf 
Zeppelin komandieriaus, ir 
įgulos narių, ketvirtadienio 
vakarą, Eckener papasako
jo, kad šių *$įenų zeppelibai 
neatsako pilnai reguliarei 
^kelionei per jūras. Reikia 
daug tvirtesnių dirižablių, 

‘kurie galėtų lengvai atsilai
kyti prieš 
reikalinga, jkad ' būtų grei 
tesni. 1

. BRIDGEPORT, Conn. — 
Marie Vęna, 15 metų am
žiaus, • augštesniojo teismo 
prašė duoti i jai atsiskyripią 
nuo: Michael , Vęn, 19; metų 
amžiaus,-, su kuriuo ji apsi
vedė 19?7 itetais. Ji ■ aiški
no, kad dėdės, ir tetos ver
čiama jL su juo apsivedė, 
b#t ji nemyli jo. Teismas 
suteikė jai atsiskyrimą.

VARŠAVA
(Lemberge) ‘ ketvirtadienį 
įvyko ukrainiečių susikirti
mas su lenkų policija, ap
vaikščiojant Lenkijai tp 
miesto gynimą nuo > ukrai
niečių 10 metų atgal; .Šim
tai šūvių paleista. Keletas 
ukrainiečių ir policistų su
žeista.

l'ik dvi dieni!
Skųst kiekvieną!
Kur dirbama, ten turima
Dr-gė Rainardienė.
Buenos Aires ir Balti

more.
Rašo R. Mizara

\>
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Zdaniu te jau sumušė’ Rakau

ską ir Shimaatį, (o Philadelphia 
Rem J is Komitetas pasiryžo su- 
bomiArduoti Reikatfšką.1 Ar jis 
atsilaikys,k tai klausimas, kurį 
gali išrišti gerOjon’ pusėn* tik 
labai smarkus Reikausko pasi
darbavimas. Gali būti jam pa
vojaus ir iš Namiko su Petchu- 
liu, kūriė ‘labai tyliai, nieko ne- 
saky 
yisu 
šiSrO^ė ir Buivydas^ ) kuris per 
kėlišj metus ne vienam vajinįn- 
kųiį darydavb' baimės/ Todėl 
miūsų patarimas ' visielnS Vąji- 
n^n|kam^ galibylti (tįk yienąs: 
drddgai, di^bkitę ‘ visg smarku
mu, 
ba u 
Laik>! dak yra. ' Reikia-|Uenipti 
jfjgai; ir panaudoti visus gabu
mus .

: f . i

Mirė Bonifacas 'Sinkevičius

Spalių 17 d. persiskyrė ’ su 
šiuo pasauliu Bonifacas Sinke-, 
vičiiis, vos tik sulaukęs 38 me
tų. Velionis gimęs Lietuvoj, 
Kauno rėdyboj ir Kauno aps- 
krityj, Lukšių kaime. Į šią ša
lį atvyko 1907 metais, apsigy
veno Ashley ir visą laiką dirbo 
anglių kasyklose, išskiriant du 
metu, kuomet buvo išvykęs į 
Philadelphia, Pa.

Bedirbdamas kasyklose, ve
lionis pasijuto nesveikuoju ir 
jaučiantis sunkumą krūtinėj, 
pradėjo rūpintis savo- likimu. 
Pereitų metų pabaigoj, prita
riant" artimiems draugams-mai- 
nieriams likosi išrinktas uni
jos lokalo 1432 check dock
ing bošiu ir iuomi buvo iki pa
skutiniųjų savo gyvenimo die
nų. ' ' ’ * ; ' .

Velionis » Bonifacas buvo 
rimto būdo ir su vjsąis gražiai 
sutikdavo.» Nors būvu laisvos 
minties, į senus prietarus nę- x 
tikėjo, .vienok kitaip manančfų jįį 
neužgaudinėjo, su visais sutik
davo. Priklausė prie Liet. _ —
Did. Kun. Keistučio Draugijos 
Wilkes-Barriuos, prie amerikor 
niškos “Owls” (r prie dviejų 
lenkiškų draugijų. įį

Velionis Bonifacas paliko 
dideliame nuliūdime savo my
limą brolį Alfofisą, kuris rūpi-x 4 
nosi laidotuvėmis, seną motušę 
ir dvi sesutės Lietuvoj/pussese- •*» 
rę Butvilienę Philadelphijoj, ir 
kitas tolimesnes gimines. Lai
dotuvės buvo 20 d. spalių ant 
Keistučio Draugijos kapinių, 
be bažnytinių apeigų.

Lai ‘būna jam lengva 
šalies

Atsakymas Draugui A.
Draugas A. iš Seattle, 

Wash., kaipo kandidatas į far- 
meriUs, klausia: ^‘Mielas 
Drauge:—Perskaitęs “Lais
vėj” tamstos patarimą norin- 
tiemš eiti ant ūkio gyventi, 
kreipiuosi į tamstą su klausi
mu. ! \

(1) Kiek žemės turint tarp
Amerikos lietuvių ūkininkų, 
skaitaisi mažažemiu ir nuo 
kiek skajtaiši dideliu ūkinin
ku? | X.

(2) ; Kaip brangi yra žemė, 
tinkanti javams ir šienui, ku
ri arčiau prilygsta lietuviams 
ūkininkams abelnai imant?

(3 j Ar negalėtumėt duoti 
siOkįJokį patarimą ar palygi
nimą, sulyg savo nuomonės, 
kur.geriau 6ųtų pirkti ūkis ir 
gyventi—^-Amerikoj hr Lietu- 
VM? !
Ji ' Draugiškai, A.
B ■ ' ’• ' "

Atsakymas. 1
! !(1) Mažažemis ūkininkas 

skaitosi tik tas, kuris savo spė
komis, be samdytų darbininkų, 
prigelbstint savo žmonai ir 
priaugantiems vaikams —ap
dirba sklypą žemės. Bidžia- 
žemiu skaitosi tas, kuriam vis
ką apdirba samdyti darbinin
kai,. o patsai ponas, veik nie
ko nedirba, tik savo didelį pil
vą nešioja paskui darbininkus 

• ir ragina juos pasiskubiųti.
Tačiau, nuo kokio dydžio 

žemės sklypo prasideda- di- 
džiažemis buožė, sunku yra 
pasakyti. Javų ir šieno žemės 
sklypas daug mažiaus darbo 
(reikalauja, negu toks pat že
mės sklypąs kad ‘reikalauja 
daržoves auginamoj žemėj. 
Verčiantis pielnu, apsukrus 
ūkininkas, turintis kokią 10 
karvių, ant kokių 50 akrų že
mės, turintis reikalingas maši
nas—nesunkiai gali apsidirbti 
su savo moteria (jeigu ją ne
apkrauna vaikais) ir pora pri
augančių vaikų. • ■

Bet tuom patim laiku ir ant 
tokio pat žęhjės ploto, augi
nant daržoves, vaikine, neapsi
dirbsi nė ^vi moteris turėda
mas ir pu^tužinį priaugančių 
vaikų.' ;

■ • ’’ . j ’ •

(2) ūkio kaina eina pagal'
jo vertę. Gera žemė, geros 
trobos, arti miesto, prie gerų 
kelių—pusėtinai brangios. Pra
dedant nuo 200 dolerių už«ak- 
rą žemės (įskaitant trobas), 
eina iki 700 dolerių už akrą 
(kalbu apie New Jersey 
ūkius). •

Vienok yra ir tokių ūkių, 
kur galima nupirkti didžiau
sius plotus žemės po 25 dole
rius už akrą. Bet, kaip lietu
viai sako: “Didelis ir durnas.” 
Taip, drauguži, yra ir su to
kiu ūkiu: žemė numelžta per 
randauninkus, apaugus erškė
čiais, iš kurių Jezusėliui vai
niką pynė; trobos baigia griū
ti, miestas toli, o keliai neiš- 
bredami. Tokį ūkį įsigijęs ne
ilgai, drauguži, džiaugsiesi. 
Pasimuši porą metelių su gy
vatėmis, įkyrės varlių, bei če- 
repokų koncertai, nespėsi griū
vančias trobas ramstyti, atsi
bos kiaurus stogus lopyti ir 
jeigu pasiseks parduoti, tai 
tau, giliiiki, dėktlr. O jei ne, 
tai vienas iš dviejų: ar, atsi
sveikinęs šu gyvuoju pasauliu 
bei progresu, apželsi plaukais 
ir trūnėsi, kaip žąliąs nedegąs, 
ar viskją. palijęs dumšt padus 
pasipustęs, kur kojos neša, 
akys veda,.o nosiSj kęhą rodo.

(3) ' Šį klausimą, drauge, 
palieku pačiam išsispręsti... 
Jeigu jūs skaitote “Laisvę,” 
tai tiek pat galite žinoti apie 
Lietuvos mažažemių ūkininkų 
padėtį, kiek ir a/ kad žinau. 
Jeigu jau pačio/.ir dar “lais
vos” Lietuvos įmonės sprunka 
į kitas šalis, 
degančio laivo/puola, kad ir į. 
vandenį, tai įgalima numanyti, 
kad jau perkarsta. . . Klaus
kite* saVo giminių iš Lietuvos, 
tai gausite teisingiausį atsaky
mą, jeigu jie jums teisybę sa-

Prezidentas Coolidge, kal
bėdamas spalių 19 d. Frede
ricksburg, Va., surengtame, 
paminėjime < kritusių mūšy^ 
nupasakojo sekančiai:

Mūsų krašto gerovė prasi
dėjo nuo 1860 m. ir augo spar
čiai visus patenkindama.

Mūšų šalies turtas buvo tuo 
laiku vertas apie $16,000,000,- 
000; dabar jau skaitome 
$350,000,000,000. Mūsų už- 
rubežinė pirklyba buvo į me
tus apie $785,000,000; u.dabar 
dažome’ jau net $9,OiOO;,OOOf'' 
000. Mūsų gelžkelįp' mylių-! 
kiekis pasidaugino ,nuo ;31įį)0fr; 
iki 249,000 mylių ir šajhes' ifto.-/ 
kėsčiai padidėjo > nuo | 
000,000 iki 1 $6,250,ė()OjOĮdoį.: 
Pradžios' mokinių! skaitlius 
paaugo nuo 5,000,000 iki 25,- 
000,000. ’ ' . ’ 1 I •

> 1 ' > j f '■ • ; ) '
Mūsų manufaktūros \ pro-

* ■ rhnknelniuR- duktlA ki^kis P^dijėjo nuo - . ’ \ ranxpeinius, $2,000,000,000. iki $63)000,-
nuoįątįnė šlykšti tų gaivalų. 000,0007 1870 m.- žemdirbių 1 
šmėižtm batalija prieš revb-J užauginti produktai buvo'veri '.

i ti $2,50.0,000,000; dabar įver- 
jtinama arti $13,000,000,000, > 
--^Reiškia, visur prieauglis, vi
sur padidėjimas turtų....

Bet prezidentas “užmiršo” 
vieną dalyką—rparodyti; antrą 
medalio pusę. Jis užmiršo pa
sakyti, kad šalyje apart 
“prosperity” taip pat egzistuo
ja ir “poverty.” Ir kad tarpe 
pertekliaus yra ir skurde iki 
ausų paskendusių, Ir< kad da 
tik šiais metais šalyje buvo 
8,000,000 žmonių be darbo. Ir 
kad tik 1% gyventojų valdo 
33% visos 'šalies, turtų. Ir 
kad 25%.^krašto, gyventojų 
turi pretenzijų’’ savintis tik 
31/2% to viso didelio turto!

18.00

tz * <

išrišti 'gerOjon' pusėn - tik

POLITINĖ BURŽUAZIJOS TROIKA darni, ką> jie piano, dirba 
smarkumu. f iBė.to, jau'pa-

Nenusigando Smithas, de
mokratų kandidatas į, prezi
dentus, kada Hooveris pa
sakė, būk Smithas norįs 
įvykdyt valstybinį socializ
mą.

Atsakydamas į tą prie
kaištą, Smithhs savo prakal
bose nusiskundp, kad re- 
publikonai taip negražiai jį 
pravardžiuoja. Toliau, jis 
pareiškė: jeigu tik bpsi pa
žangus žmogus; jeigu 
žiūrėk visos šalies gėrovės 
ir neduosi giliuot storžie
viams. šmugelninkams, tai 
ir būsi paskelbtas kaipo “so- 
cialistas.”

V
, I - - »<

Daugelis ir republikonų dentus
\ ...................

Smithą “socialistu,” tai yra ' sakė: “Aš 
negražūs išsišokimas. Visa i uis marksistas”! Tatai reiš- 
Amerikos kapitalistų klasė ■ kia, kad Markso revoliuci- 
žino, jog Smithas yra lygus nio mokslo pilnai nepripa- 
kapitąlizmo tarnauto j as, pažįsta; kad jis fušeriuoja

. kaip iy Hooveris. . marksizmą. O kas Markso
>-Ret: Smitho oficieriai:™ksl° P?1"“, nepripažįsta,

New. ' Yorke jau praktiškai i ^ negali būti ne; tikras so- 
- - - J - - - ciahstas nei joks revoliuci

nis darbininkų klasės atsto
vas. Toks asmuo yra tiktai 
šunvuo degiau to jas, socialis
tiniais žodžiais besidang-

Socialistų atviras streik- 
laužiavimas prieš kovojan
čius darbininkus (kaip kad 
drabužių siuvimo pramonė
je, angliakasyklose ir kt.), 
laikymas fronto ^su juoda
šimtiškais '‘vadais” iš Ame
rikos Darbo Federacijos ir 
su darbdaviais prieš sąmo
ningesnius

jeigu norite' pasilaikyti art- 
ąimti pirmąsias : pozicijas.

tu tik j“? ?ovietl* S.^ul?g^—|
Visi šie ir daugelis kitų da
lykų nedvejojamai ; įrodo, 
kad įarp tokių socialistų nė- 

| ra nei per nago juodimą jo- 
ki6 socializmo. Patsai so- 
cialistų kandidatas į prezi- 

i kunigas- Norman 
Vadų pripažino, kad vadint Thomas atvirais ir viešai pa- 
Smithą “socialistu,” tai yra 1 sakė: “Aš neJįi ortodoksi- 
negražūs išsišokimas.

išnaudoja tą žioplą įtarimą, 
būk Smithas esąs kokio tai 
socializmo šalininkas. Smi
tho- kalbėtojai rytinėje New 
Yorko pusėje (East Sidėj)A VA IYV MIADlZz V \ Uauv kJJLVlVJ J . • • 1 V* • 1 J *savo prakalbose jan kreipia- ?tentla ^rb’n1/^ Pard*vi-

. . /* • . . J •«.■». k9Q ir kanitflIirt.1i furonraekas ir kapitalistų agentas, 
varantis lapės politiką.

Jeigu pirmiau šimtams

si į.klausytojus, vadindami 
juos “draugais”. Jie ci^lia- 
.Voja • į žydų mėnševik" 

s tuos tūkstančius vietinių pi-_ 
liečiu, kurie paprastai bak^ 
suodavo už Socialistų Parti
ją. Kalbėdami apie Smitho 
žadamas reformas (pageri-; 
nimus) darbininkams, tie 
Tammany Hall kalbėtojai 

* vartoja ir tuos pačius * žo
džius, kaip ir socialistai'agi
tatoriai.

Tokia demokratų taktika 
suteikia naujo rūpesčio- so- 

■ ęjalistiniams politikieriams; 
įie bijo, kad Smitho demb- 

„ kratai paskui save inenusi- 
vestų didelę dalį “socialis
tų” balsuotojų. Ypač, kad 
nei nėra pamatinio skirtu
mo tarp demokratų ir so
cialistų programos šioje rin
kimų kampanijoje

Yorke įvyko debatai (vieši
. ginčai) tarp socialistų kan- .

didato i šios valstijos gu- Ką Reiškia Balsas, ra 
bernatorlus, L. Waldmano Y v 1

duodamas uz Komunis
" 30. Waldmanas bazijosi: 

aš esu “Konservatyvis” (nuo
saikus, ne kairus) sočia- Į 
llstas,” o -demokratų kalbė
tojas tvirtino, kad Smithas 
esąs “progresyvįškas” ir 
^socialistiškas” politikas. 
Tai tokią tik skirtumo lihi* 
ją jie prąvedė tarp socialis
tų ir demokratų. Bet toliai

’oja į žydų menševikų oimvamo
Forwardo” skaitytojus ir tūkstančių Amerikos darbi- 

nipkų socialistai. buvo ziųo-. 
Š, kaipo buržuazijos patai
kūnai, tai laike šios rinki
mų kampanijos nauji tūk
stančiai darbo žmonių dar 
geriau išvydo socialistinę 
kozyrę; dar aiškiau pašida- 
rė, jog Socialistų Partija y- 
ra ne darbo liaudies partija, 
o tiktai. trečioji dalis ben
drosios kapitalizmo parti
jos. Dvi pirmąsias dalis 
tos kapitalizmo partijos su
daro republikonai ir demo
kratai. .

Ačiū tokiai Socialistų Par
tijos-taktikai, nauji desėtkai 
tūkstančių darbiniųkų da
bar gauna įsitikint, jog 
Darbininkų (Komunistų) 

a vienintelėPartija tai yra vienintelė
JUSSTCto New ■**

šioje šalyje. .

ty Kandidatus?

Ar tu gali atspėti žmogaus 
užsiėmimą sulyg jo drabužių 
bei nosies formos?

Bernhard Osterman gali. Jis 
sako: “Aš galiu pasakyti žmo
gaus užsiėmimą pastudijavęs 
jo veidą.”

Tai da vienas kdmpetiidriuš 
ka gadins 'biznį ^fortune :tėl- 
ler’ip.” . ; ; ? ~ .... (... t i

gavimui *naujų skaitytojų
> i Lj ; I I it , ii] 
Vajininkų Stovis:

D. iZdaniutė .. . ........... . .  45
Į Wilkes-Barre, Pa.

Geo. Shimaitis ....... 34 
■ < ' Montello, Mass.
S. Reikauskas .............

Shenandoah, Pa. 
■Bendras Komitetas .■„.

Philadelphia, Pa!
P. Namikas/.................

Waterbury, Conn.
S. Petchulis................... .

Minersville, Pa.
J. Simutis- ir J. Egeris .. 8^2

' Nashua, N. H!. ’ .
A. B ui vidas t........... :....

Dorchestėr, Mass.
K. Joneliunas .....’........

Akron, Ohio y ’ 
S; Petkienė .. ............

Great Neck, N. Y. '
L. Pruąeika ...j......
L. Lasky ...... ...

į Zeigler, . Ill.
A. .Misevičius !.. <.......

Detroit,1 Mich.
A. Khspąriūte .. /.,.! 

’ • Wilkes-Barre, Pa
M- 'E. Custer :>f.

. . . . . . Clėvelaųį, p.-
J. ' Grybas /...........
.....,. 7,

121/2

fahdasi * 
padėlių. Detektyvai su attor- 
neriu John A. Managhan’u 
priešakyje. jiešk,o depozitorių 
ir mano,! kad tai yrą ^ūyege^ 
rių ir policijos korinei jos dar-^ 
bai. i '/* /-.ii p

Ir svietas šioje gadynėje— 
sakau, lyg.. strausas .< paslėpė 
galvą ir daryk, ką nori. . .

Kompanijonišką,. ženatvė 
yra romantiška, kiibmet įd 
įkaitai apie tai kur nors kny
gose. Jauna Camdtfn, N. J., 
'mergina praktikoj., išbandė tai“. 
Porą savaičių pągyV^nę kaip 
vyras su moteria, jis apleido 
ją. Dabar ji jau/motina, 
skelbia laikraštyje ir prašo, 
kad jis sugrįžtų ir užmirštą tą 
kontraktą.

Man rodosi, kad vyras, ku
ris -nenori imti jokios atsako-, 
mybės, geriau toks nepreten
duotų keno nors būti vyru, 
tuo labiau tėvu.. . .,

Triksas.

5

‘ I ’ Į ? i 
i.* Į"
.41/2

imperializmo tvirtovėje.
Darbininkų (Komunistų) 

Partija neprigaudinėja balsuo
tojų. Jinai atvirai pareiškia,^ 
jog darbininkai negali pasiliuo- 
suot, nežiūrlht kiek 'halsų; būtų 
paduota už Komunistų Partiją, 
prie kapitalistinės tvarkos; dar-

Amerikos Darbininkųz (Ko
munistų) Partija turi įstačiusi 
savo kandidatus šiems rinki- bininkai negalės paimt šalies 
mams 34*rių; 
pasitiki gaut, 
sth Sulig U

l^.savo randas .si 
įlitj įės ma|ųie|’i, 

Buržua;

Easton, Pa.
J. J. Bakšys ..............

I Worcester Mass

-į r®#
Edwardsyįllę,x Pa,

A. Demskiehė .... ]...,
Detroit, Mich.

J.y Gabųžis .. ........ 4^2
’ Binghamton, N. Y.

J?; Miliauskas ... .;į....... 4 
' McKees Rock's' Pa.

U. Daržinskienė ...... 4-
Detroit, Mich.

A Valūnas ...........
Plymouth, Ph.

J. Sinkališkas .. . .....
Paterson, N. J.

K. Lukošunienė
' Braddock, Pa.

J. Žebrauskas .................
Cleyęland, Ohio.

P. Stukas .> /.... :.....
, Toronto, Canada.

B. A. Beleckienė .•.. J.,.:•;
Akron, Ohio.

A. Gudzihskas ........... .
Schenectady, N. Y.

:F. Justman . j’iC. A/.1;
'Newark, N. J.

P. Jurkonis ,...................
Springfield, Ill. •

L. Smilga ..........................
~ Bridgeport, Conn.

J. Rainar^ • 4> •

31/2

viekas, Philadelphia, Pa., Ju Za- 
lesky, Naugatuck, Conn., A. Ja- 
tttžienė, ftiverside, N. J., G. 
Kazlauskas, Elizabeth, N; J,, M. 
Frank, panarni e, Pa., A. GaV 
kus, Philadelphia, Pa,, J. Žilin
skas, Lewiston, Me., J. Mačio- 
nis, Worcester, j Mass., V. Sa- 
vicky, So. Omaha, Nebr., Ą. 
Sereika, Rochester, N. Y., 
Geo. Penkoraitis, Cleveland, O.> 
M.' Dranginis, W. Frankfort, 
Ill., J, Zink, Nanaimo, Canada, 
A. Grigas, Chicago, Til., V. Ėau- 
lauskžįs, > Elizabeth, N. J. «•

• ■ ■ - | 1---------- i---- i—

Ponia! Ūsienė 11 j i t m r ■ i I
prikalę Globoje 
iij.,ihh]L 

Tėvynes įNr. 43 ppma 
yilejšiehę daro i pareiškiiūą 
kpiė' savjo misija J Ameriko
je. Labaį gęrąi, 'kąęLponiu- 
tė aiškiai pasisako,' jog ji 
dirba po klerikalų firma. O 
iš sykio visaip sukinėjosi ir 
nudavė bepartyvę. Yla mai
še negali išbūt neišlindus/

Tas p. Vileišienės pareiš
kimas yra tikrai juokingas, 
nors autorės bandyta pasi
rodyt labai protinga. Per
dėm apsilenkiama su teisy
be. Pavyzdžiui, ji sako:

Aš esu atsiųsta verkiančių 
lietuvių našlaičių ,: ’gauti jiems 
iš Tamstų būtinai reikalingos 
pašelpos maistui, apsiręngi- 
mui, pastogei ir mokslui.

■ . . > , < ... ,<v, i

O taip nesenai p. Vileišie
nė tvirtino, kad ją atsiuntė 
Vilniaus Lietuvių Komite- 
tas. Gi dabar, matote, jau 
ją atsiuntė našlaičiai! Da
lykas štai kamę :■ JPęnia ■ Vi
leišienė pamatė,’ kad Ameri
kos, lietuviai'jau žirio., kad 
Vilniaus .Lįętįivių j Kbmitp- 
tas nusideda iš juodųjų kle
rikalų, taįi dąba,r; jinaj jau 
garsinasi atstove “našlai
čių’].! Tai vis muilinimas 
$vieĮ)jpi okių. j 
į Toliau: ; “Esu tikinti ka
talikė, bęt jokiai i partijai 
nepriklausau?’ Tilo tarpu 
prisiglaudė po Amerikos 
klerikalų sparnu.

Pįjnia Vileišienė pati pri
sipažįsta, kad jinai randasi 
klerikalų globoje. Sako: 
“Žinodama, jog Katalikų 
Federacija turi lietuvių' ko
lonijose skyrius, meldžiu 
manę! paimti savo glofcon ir 
padėti map šventąjį, darbą 
dirbti.” Ir, žinoma, kleri
kalai sų mielu noru sutiko 
ją,priglausti, mes jie supra
to, kad vardan Vilniaus na
šlaičių ir jiems nuo Vilei
šienės surinktų aukų nu
kris'keletas trupinių.

šios 
žemelė.

Laidotuvėse buvęs
K. M.

TAMAQUA, PA

tų ir demokratų. Bet toliau i škaitliavimų, korhunistai šiuo 
ir ta pati linija nudilo. Kuo-i kartu turėsią gaut bent apie 
jrfet užėjo tarp jųdviejų 150,000 bal^ų. Tai, žinoma, at- 
kalba apie ’ “visuomeninę ! . nedaug, palyginintj .į

| nuosavybę” (tai yra, apie
kapitalistinės valstybės vai-:tals J?el ^pTktais balsais; bet 

’Ll V1S tik butų didelis žingsnis 
’ ^ai Vien0 l pirmyn, palyginus su 1924 me- 

ir kito kalbėto^|O programa i įų prezidentiniais rinkimais. — 
pasirodė* visiškai vienoda, ----- ._x..
Mors Menąs kalbėjo vardu 
socialistų, o kitas vardu de
mokratų.

Kaip Amerikos Socialistų 
Partijoj, taip ir demokratų 

’ partijoj nerasi nieko pana
šaus į socializmą. Paskuti
niame savo suvažiavime So
cialistų Partija viešai atsi
sakė nuo klasių kovos. a O 
be klasių kovos šnekėt apie 
socializmą fai. reiškią tiktai 
veMmainiaiit Ir bandyt ap-f 
mulkint darbininkus.

Pamatiniai . Komunistų Partiją 
rinkimų vajuje ii- neturi kito 
tikslo, kaip tik šviest, organi
zuot ir mibilizuot darbininkų 
minias, vest jąsias į neatlai- 
džią klasių kovą už tuojautinius 
ir galutinuosius reikalus. Ta- 
čiaus, Komunistų Partija su
pranta, jog kiekvienas už ko
munistus 'atiduotas balsas tai 
bus protesto balsas prieš kapi
talistinius išnaudotojus ir pri
spaudėjus; kiekvienas toks bal
sas bus liudijimas, joga dąrbį-5 
ninku klksniiš Spsipratimaš ky
la ir šioje šalyje, drūčiausioje

šarvojo viessios naudos, del! 
patavimo.
tvarką darbininkai tegalės pra
dėt* statyt 'tiį ttfdą;jįąb^e nu- 
vėrš; vięšpatąb jaučią ją hąj^talis- 
tų klasę ir paims į savo ran
kas visą Valstybės galią, visus 
jos reikalus. O t(į pašiekt, ki
taip niekad nebus galima, kaip 
tiktai per narsią, karingą, revo
liucinę darbininkų kovą, vado
vaujamą Komuhįstų Partijos.

Amerikos "buržuazija žino, 
jog tik Darbininkų (Komunis^ 
tų) Partija kovoja už dąrbjnin- 
kų klaseįs reikalus; jog til^- ši, 
partija veda' dkrbinihkūs liukui' 
kapitalizmo; panaikinimo. Vadi-, 
naniieji 'gi šocfiali^tai yfe “drau
gai’ ftę 4 tijk dę|hokraiamsr t; bet* 
ir > rėplibtikohams; ‘ todėl,’ kad 
socialistai išvien sh jais dar- 
bųpjįąi.
burzfiAziJO SnėĄfetaVhhd Tr < 
pitalistinės' diktatūros.

Nauji, socializmo
¥

Račkauskas ......... .
Detroit, Mich.

Rainys .........
' • Gardner, Mass?

žemįąu talpiname pavardes 
tų. draugų, kurie įava pb du^an 
po vieną skaitytoją: #

J. BloznUis, Brooklyn, N. Y., 
J. Ragauskas, Shelton, Conn.,. 
A» Jakštys, Detroit, Mich., F. 
Madison, Youngstown, ' Ohio, 
B. Wardo, Detroit, Mich., P. 
Kukanauza, Mexico, Me., P. 
Thompson, Simpson, Pa «»* A ’1‘ ■ '«] • ZAJ B • 11
ife'Pažera, New; Auburn,< Me., C.

Thį^rnpŠon, Simpson, Pa.,, M. 
L'atvėrias, Šį. Norwalk, Cohn., 
j&VPažęra, New; Auburn,, Me., C.■> 
Stashinsky, New/ Kensington,1 
Pa., J. Balch, Philadelphia, Pa», 
A. Maželis, Cliffside, N. J., J. 
Patrick, So.-Boston. Mass., J.

maitifc, 'Detvsit, Mich., A. Jcka-

WEST LYNN, MASS.

I
- i ■ it* ’ •. ' ■

Prakalbų Rengėjų 
į . ■■ Apsileidimas 

ifehyčios ,r.yte, eidamas į 
darĮjįpUžėjau į krautuvę 'nu
sipirkt“ ---
obų>;Įrv 
plkkatų. Užklausus, kodėl
dabą r: čia* plakatai stovi, -kuo- 
meti jiąu prakalbos vakar įvy
ko/ h rautuvnfhkąį. atas(k^ khd' 
ja/h tik vakar japie 9-tą^ valan
dą ’-vakare plakatus; atnešę. 
Refekih, jau prakhlboš baigė
si, į kuomet plakatus nešiojo, 
čia! fe^gėjų apsileidimas. JeL 
gu ;iįpr)mą, kad prakalbos bū% 
tų pasekmingos, tai .reikia pla
katus gerai išnešioti ir kokia 
savaite; anksčiau, negu prakal
bos įvyksta.

Kįtošę vietose, kur dauge
lis >lietuvių pereina.,, .taipgi 
plakatų pirma prakalbų nebu- 
VO. G . ". * 7

* J ]’ Prakalbose .Nebuvęs.

Ęoįęn/O.-—• -Trys yąikąi 
sudę^Č antradienį, kuomet 
gaisras sunaikino jų tėvų 
narną, netoli-nuo čia.

Kas Girdėt? , 1 !" :
Kuo toliau,, tuo angliakasių 

padėtis darosi sunkesnė, šioj 
apielinkėj Lehigh Navigation 
Coal Co. trys kasyklos nuo lie
pos mėnesio stovi uždarytos. 
Aprie 1,400 angliakasių be. . 
darbo. Kęįi mėnesiai atg^l. ' 
minėtos, kompanijos dirbantie-?. 
ji angliakasiai buvo sustreika
vę, reikalaudami, kad leistų 
visas kasyklas lygiai dirbti. 
Stręiką pralaimėjo. Mat, 7-to 
Distrikto viršininkai, parsida
vę kompanijoms, privertė 
sti _ ’
dangi bedarbių angliakasių 
padėtis labai bloga, distrikto j. 
viršininkai bijosi, kad alkani’’' 
bedarbiai nesukeltų riaušių/ ’ 
tai dabar zuja po lokalus, 
prašydami dirbančiųjų, kad 
užsidėtų speciales mokestis . 
šelpimui bedarbių. Tuomi jie 
nori pasirodyti unijistams, 
kad rūpinasi jų reikalais. 
Taip “rūpinasi,” bet ne iš to 
galo. Dirbantieji angliakasiai 
atsisako mokėti speciales mo
kestis, bet reikalauja viršinin
kų, kad priverstų kompaniją 
leisti visas kasyklas dirbti po 
tiek laiko, kad visiems išeitų 
lygiai, tuomet nereiks specia
lių mokesčių j ieškoti. Unijis- 
tai pareiškia, jei kitaip negali
te priversti kompaniją skaity
tis su darbininkų reikalavi-” 
mais, iššaukite ’dirbančiuosius 
į streiką. Bet unijos 7-to dis
trikto viršininkai apie tai ne-» / 
nori nei kalbėti. Kaipgi, juk 
jie tarnauja kompanijoms, o 
ne darbininkams. t .<

privertė 
ti. Ka-

dab

į Tnaisto ir žiūriu, ant 
ly bhčkbš štbvi pluOkštae

a/: čia* plakatai stoviu kuo
* • . v 1 1 •

1 C* C* VU v 44.AXlf.XYąxca.\a 

ik vakar 3apie 9-tą^ valh^- ūkininkų

aip žiurkes iš

Draugiškai,
Senas Vincasvi *

ŠALTIS IR SNIEGAS VA
KARINĖSE VALSTIJOSE

KANSAS CITY.— Wye-
'* • < A . T. I •> A V A ■ 4a

' foU. J . KANSAS lMn-W>
tvkit ti> Pi.'AtrTišr ining .ir kitose 'kakarinėse 
•ž]; r • - valstijose užėjo šalčio bah-< i 4

KIT “LAISVĘ” ga. Daug prisnigo.

1

Patyriau, kad draugai J. 
Rakauskas ir J. Gudišauskas ‘ ' 
organizuoja Augliau sios 
Prieglaudos Lietuvių Ameriko
je kuopą. Jau turi penkis ap- 
likantus ir kelis kandidatus. 
Draugai tikrino, kad su pra
džia lapkričio kuopa jau bus. 
Geriausių sėkmių jiems.

• --u- - į
Draugei Sungailienei dary

ta operacija, tik sugrįžo iš li- 
gonbučio. Sveikata* sparčiai 
eina geryn.: .

$. V. Ramutis. ^ <

Milionus Uždirbo Cash
Register Kompanija

DAYTON, Ohio.-— Natio
nal Cash Register Kompa* 
nija praneša, kad ji per db- 
vynius mėnesius/užsibaigu
sius su rugsėjo 20 .pada
rė gryno pelūo ^5;215,899. 
Gi pereitais nieWs: per tą 
patį laiką: pabarė tik $4,- 
672,088. /



Puslapis Trečias

CASTON ROPSEVICHDARBININKU LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS

uz

Stagg 5043

NOTARY PUBLIC

LAWRENCE ŽINIOS

Biuras

Po Gaisrui Išpardavimas

FIRF SAI F 1 111 Li JnLii
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

MACYS BROS. FURNITURE CO
LAISVES 198-200 GRAND STREET

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina

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

Nutarė 
išrinko

kas- 
Bile

Labai Parankus Kišeninis
LIĘTUVIŠKALANGLIŠKAS

Babies 
Love J

I ir ope- 
osies ir

GARSINKITĖS 
“LAISVeJE”.

Pranešimas 
Publikai:

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

KITCHEN SUITE-PEČIAI

darbui komisiją.
L. Koresp

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM SUITE-DINING ROOM 
BOX- KARPETAI IR T

Mrs. Winslows 
Syrup

ertais, juos išrašydami

Ypatingai Kanadoje gyven 
nantiem “LAISVĖ” labai nau 
dingą, nes ji reguliariai, kas 
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam

Geriausios lietuviškos- knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono.
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovani} kėlės Įdomias knygutes. 

Reikalavimus adresuokit taip:
J. BARKUS (A)

Box 129, G. PO., 
New York, N.'Y.

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTI “LAISVĘ” 

l/ž $6.00 Metams

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir. tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą- at
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

i 734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

BuHvių Kepimo Išvažiavimas.
Spalių 13 d. bendrai visos 

progresyvės draugijos buvo su
rengę draugišką išvažiavimą 
Sparne Maple Parke. Išvažia
vimas^nepavyko kaip buvo ma
nyta įir rengta iš priežasties lie
taus, nes visą dieną lijo ii^ nors 
vakare nustojo, bet'visttek bu
vo Tilapia. Nežiūrint, kad ir 
prastas buvę oras, vakare pri
važiavo apie šimtas žmonių. 
Susirinkę būriai žmonių prie di
delio ugniakuro kepė bulves. 
Del šio draugiško išvažiavimo 
apielinkės draugai ūkininkai 
bulvių aukojo. Buvo ir lietu
viški muzikantai. Visas vaka
ras praleistas draugiškai.

Tel., Stagg 0452 »

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO .LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PRŪSK1KA. Pirmininkai J. ALEKfilS. Sekretoriui
15 Union Square. New York City ' 157 McKinley -Ave., Brooklyn, N.

IO. BACHES. lidininkaa. Box 561, Union Co., Union. N. J.

Norintieji platinti “Laisvę’ 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite 
Gdušite puikų atlyginimą 
platinimą. ' .

Visais, reikalais, rašykite
“LAISVĖ”

4,6 Ten Ėyck St., 
Brooklyn, N.

Drg. Mizaros Prakalbos
jjĮnalių 14 d, Amerikos Lietu- 

vny Darbininkų Literatūros 
Draugijos 37 kp. buvo surengus 
prakalbai tprg. R. Mizarai. Die
na pasitaikė labai graži, tai ir 
žmonių nedaug buvo. Drg. M. 
kalbėjo apie Amerikos darbi- 
.ninkų padėtį ir dabartinius pre
zidento rinkimus. Perbėgo visų 
partijų pastatytus kandidatus j 
prezidentus ir kalbėjo trumpai, 
bet aiškiai apie Amerikos Dar
bininkų /Partijos pastatytus 
kapdidatus drg. W. Z. Fosterį 
j’prez. ir drg. B. Gitlowa į vi- 
frez. ir kvietė visus piliečius 

joti savo balsus už šiuos 
jininkų pastatytus kandida- 

T^ipgi trumpai kalbėjo 
apie pačią ALDLD. ir nurodė 
reįjcalingpmą rašytis j šią Drau
giją. Nušvietė Lietuvos darbi
ninkų padėtj ir-išvykusių lietu
vių į kitus kraštus, kaip tai, į 
Argentiną, Braziliją ir t.t. Kal
bėjo ir apie Argentinos darbi
ninkų padėtį, ten gyvenančius 
lietuvius ir jų vargus, šiose 
prakalbose buvo pasižadėjęs 
Liaudies choras dainuoti, bet 
nedainavo, nes mokytojas ne
pribuvo. Del* lėšų padengimo 
aukų surinkta $4.66.

Lietuvaiti
FOTOGRAFISTB

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

■ Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo ryte iki>
I po pietą

Margarieta Valinčiua
Room >2 Weitzencom Bld’g.

PUBLIC 8QUARB , 
Wilkes-Barre, Pa.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

Jau .Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; .telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas. ■;>,i ’
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3; Pusei------ Sl.KO
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABAI Isidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina t

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

stebuklingų žolių Vertės tūkstančio 
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
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk. 
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Tai^i, jeigu jauties esąs 
apimtu1 kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. i : . . !
• > M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

VISI BALSUOJA
■ I . ' *

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 supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra' geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
rūkant puikiai kvepia, nes. net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽĮAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

cigarai
siunčiame anti 
kitus miestūs 
tiškiems žmonėms, daug 
vis tiek, ir 1
cigarai labai geri,’bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs. Storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

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

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreinkitės šiuo .adresu:

' 4715 N. Sth Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

kaktuvėm. Su pasveikinimu sy 
kiu nutarė pasiųst $5 
surengt prakalbas i 
tam

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui
pasirinkite, kas jums reikalinga

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ii 
dieii turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas

Del visokių vidurių ir žarni
nių nesmagumų, paeinančių 
iš dantų dygimo, nėra ge
resnio ir saugesnio kūdi
kiams ir augantiems vai
kams vaisto viduriams.

6 iki
Nedėliomis JO iki 1 P. M.

‘Protokolas A.L.D.L.D.
Apskričio Pusmetinės 

Konferencijos
Konferencija laikyta spalių 

44 (Ųeną, Darbininkų Svetai
nėj,- Minersville, Pa. Konfe
renciją atidarė apskr. org. S. 
Reikauskas 10:45 vai. ryte. 
Mandatų komiai j on paskyrė 
dd.‘ V. Rugienių ir K. Arminą. 
Delegatų dalyvavo 14 nuo 
4-rių kuopų. ' Konferencijos 
pirmininku vienbalsiai išrink
tas S. Reikauskas.

Skaitytas. protokolas praei
tos konferencijos ir priimtas.

Prg. S. Reikauskas išdavė 
platų raportą iš apskričio dar
buotės. Pažymėjo, kad kelios 
kuopos susilpnėjo iš priežas
ties* bedarbės. Gerai gyvuo
jančios kuopos: 17-ta Shenan
doah, turi 110 narių; Miners
ville, Port Carbon ir MčAdoo.

Už vasarinio išvažiavimo— 
Išniko komisiją raportavo 
.draugė K. Rušinskienė. Išva
žiavimo pelnas $50.40. Pel
nas išdalintas į tris dalis—A^ 
L.D.L.D. 9-tam Apskričiui, A. 
D. P. ir L.D.S.A. 6-tam Rajo
nui. - \

Apskričio ižde yra $26.10.
Nutarta eiti pietų.
Afttra sesija atidaryta 2-rą 

vai. Atidarant sesiją Miners-

DIDŽIOJOJ

ARCADIA 
SVETAINĖJ

BEAUTY PARLOR‘ 
persikelid į naują viėtą—-nuo 463' 
Lorimer St.,, skersai gatvę, ant' 
GRAND ST., antros durys nuo 

Lorimer St., šalia aptiekos.

kviesti kitą žy
Darbas pa

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR 'CHIRURGAS

Specialistas del visų Ii: 
racijų: ' Akių, , Ausų, 
Gerklės. Naujausi Diagnozė ir 
Gydymo Būdai. ' ' ' ■

Į ,127 East 84th Street 
Tarp Park ir I>exington Avenues 

NEW YORK CITY
Valandosi 10’iki 12 A 
8 P. M

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

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

Pasveikinimas L. K. P.
Ą* *

Liet. Darb. ‘Susiv. 8 kp. nu
tarė pasveikinti Lietuvos Ko
munistų Partiją su 10 metų su-

Mūsų “karalystėj” vajaus 
mėnuo slenka labai tykiai. Kiek 
galima numatyt, tai tik mūsų 
darbščioji drg. S. Petkienė dar
buojasi gavime naujų “Lais
vei” skaitytojų. Bet ALDLD. 
naujų narių gavimu, kol kas, 

i nieko negirdėt. Mat, kuopa ta- 
! me klausime jokio tarimo nepa- 
■ darė.

Vienok aš manau, kad drau
gai aldiečiai pasidarbuos liuos- 
noriai ir į būsiantį susirinkimą 

. atsives naujų narių prirašyt 
prie kuopos. Aš irgi pasisteng
siu gaut vieną narį.

Darbininkių Susivienijimo 
vietinės kuopos narės darbuoja
si taipgi liuosnoriai. Kai ku
rios su pasišventimu eina, stu- 
ba nuo stubos, kalbina moteris 
prisirašyt prie kuopos ir užsi- 
rašyt “Darbininkių Balsą”. 
Taipgi sykiu platina “D. B. ° ir 
knygutę “Krikščionybė ir Dar
bininkai.” Skundžiasi draugės, 
kad darbas sunkus, su , įvairios 
nuomonės žmonėmis tenka su
sidurt. Nuo literatūros daugu
mas atsisako, nes neturi laiko 
skaityt. Būna ir taip: paima 
knygutę pasižiūrėt ar yra “pik- 
čierių” ir suplėšo*. Tokis ypa- 
tos pasielgimas niekuo nesiski
ria nuo laukinio žpiogaus pasi
elgimo. Girdėjau, kad jau iš
platino 20 egz. “Darb. Balso” 
ir 10 knygučių “Krikščionybė 
ir Darbininkai.” Galutinas pa
sekmes ateitis parodys.

Linksma naujiena pasklydo 
po Great Necką, nes čia augęs 
lietuvių jaunimas pradėjo orga
nizuotas be suaugusių pagelbos. 

• Jau susitvėrė taip vadinamas 
Į “Lithuanian Ringers” kliubas. 
Į minimą kliubą priima vaiki
nus ir merginas, rodos, nuo 15 
iki 30 metų amžiaus. Įstojimo 
$3.00, mėnesinė mokestis $1.00. 
Koks tikslas jaunuolių kliubo, 
neteko patirt. <

13 d. spalių turėjo surengę 
pirmą balių. Publikos susirin
ko apie 250, daugiausia jauni
mo. Atėjo ir tėvai pažiūrėt, 
kaip jų vaikai linksminasi. 
Nors, publikos daug buvo, ta- 
Čiaus pelno liko mažai, rodos, 
apie 30 dolerių. Mat, nepatyrę 
pramogų rengitpo biznio, todėl 
bereikalingų išlaidų pasidarė. ‘

Susirinkimus laiko du sykiuš 
į mėnesį. Susirinkimų tvarka, 
kaip jaunų ir naujų “membe- 
riu”, draugiška.

Bravot jaunuoliai, už organi- 
zavimąsi! Linkėtina smarkiai 
žengt pirmyn ir, laikui bėgant, 
pakeist kliubo vardą į Jaunųjų 
Darbininkų Lygą.

Jaunuolių Draugas.

BUS

9 Gruodžio, 1928

9-to ville pionieriai sudainavo In
ternacionalą ir kelias * kitas 
daineles. Pionieriai paliko gi
lų jšpūdj delegatuose.

Kadangi apskričio iždinin
kas K. Raulinaitis apleido šią 
apiBlinkę, jo vieton išrinktas 
K./Motuzą.

Naujuose sumanymuose nu
tarta rengti koncertų maršru
tą, kviečiant Shenandoah Ly
ros Chorą ir vieną mūsų žy
mesnių dainininkų. Komisi- 
jon išrinkti—S. Garbačauskas, 
V. Rugienius ir J. Rušinskas.

Svarstyta 17 kuopos juosi
mas, kad apskritys rengtų iš
važiavimą 15, d. rugpjūčio 
Lake Side. Apkalbėjus, nu
tarta rengti. Komisijon iš
rinkti J. Pacauskas, S. Garba
čauskas ir J. Senkus.

Nutąrta rengti drg. R. Mi
zarai prakalbų maršrutas. Jei 
jis negalėtų 
mesnių kalbėtojų 
vesta apskričio valdybai.

Priimta užuojautos rezoliu 
cija Naujai Nacionalei Mai 
Jierių Unijai.

Sekanti konferencija nutar 
ta laikyt Shenandoah, Pa.

Koferencija baigta 5-tą vai 
va k a rd.
Konf. Pirm., S. Reikauskas.
Šekr., J. Pacauskas.

’ KAINA $1.25c

‘‘LAISVĖ” ,
46 Ten -Eyd^ St J Brooklyn, N. Yi

» OPERETIŠKAS

KONCERTAS

Pasitarki! su Dr. Zins
z Specialistu

Tūkstančiai vyrą 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 

D R. TI NS
110 EAST 16th ST., II Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

LIETUVIŠKA BARBERNĖ

Pranešu vietos lietuviams, kad 
aš kerpu plaukus vyrams ir pio- 
terims sulyg naujausios mados ir 
kiekvieno pageidavimo. Darbą at
lieku tinkamai ir nebrangiai. Mel
džiu atsilankyti. Savininkas J. 
K., 4 Ten Eyck St.,- Brooklyn, N. 
Y. , .v (260-271)

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
nę tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite 
R e s t ą u r a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 

John Naujokas. Balių ir Storuose 
bėi kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugų cigarų viršminėtais 
vardajs, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 
'—‘ •““’rydamas džiaugsies. 1 Mūsų 

garantuojami. Cigarus pa- 
lareikalavimo visur j 
iznieriams ir priva- 

, . " j ar mažai, 
lėšas apmokame. Nors

dirbtuvių tokius cigarus

,* • M. t‘.' . ..-’T*

*1 '
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■ <‘Ązmonės išlipo atsigerti .to. pagarsėjusio van
dens, kuris atbėga nuo snieguoto Shasta 
kalno, iš už kelių mylių. Sniegas tirpsta 
nuo milžino kalno, ir atbėga tyras, 
krištolas, šaltas vanduo. Atsigėrėme ir 
džiaugėmės, kad gardus.

Vėl sėdome važiuot. Paskui per visų
• dienų mūsų traukinys raitėsi apie, snieguo-
• tų Shasta kalnų.

Paskui sustojome dar Oaklande, Ore-, 
gon valstijoj; apie 10 minučių ėjimo nuo 
stoties randasi du šaltiniai; aptverti ir po 
stiklu jie sau burbuliuoja; abiejų skirtin
gas vanduo; užragavę iš krano vieno ir ki
to šaltinio vandens keliauninkai spjaudosi, 
aš irgi spjaudauši; toks negardus, kad ne-, 
galiina, rodos, nei nuryti: Vieno šaltinio 
vandenyj yra daug medžiagų,i vadinamų 
fosfatais; u kitame daugiausia: drūtų,?šar
minių medžiagų; kaip 'fosflatM,' tritp ir šar
minės medžiagos, žinonia,' yriai ištirpę Van-' 
denyje ir jų negalima akim atskirti. Yra 
ir kitokių mineralų, apie kuriuos sako, kad 
jie esu labai naudingi žmogaus sveikatai ir 
ilgam amžiui.

Važiuojamo per daugelį tunelių, iškas
tų per kalnus. Matome Oregon valstijos 
kalnus, apaugusius pušynais.

Graži Oregono Gamta
Persimainius traukinį Portlande, Ore

gone, traukinys veža mus Columbia upės 
pakraščiais per kokias 220 mylių. Negali
ma nei atsigerėti gamtos grožybėmis. Pra
važiuojame didžiausius Cascade x kalnus. 
Jie yra spalvoti, lyg įvairiomis varsomis 
nudažyti; gamtinė jų scenerija.labai įvai
ri; pati upė su savo vaizdingais krantais ir 
gamtiniais puošnumais sudaro, visų 'eilę 
stebėtinų regyklų. < Vanduo; giedri padan
gė; žali pušynai; vandenpuolių ošimas ir 
ūžimas; kalnų smailumos, prisidengusios 
sniegais, yisaip išsikišusios uolos; puikūs 
debesiai,—visa tai padalo žmogui tokį įs
pūdį, kad negalima užmiršti.' į į

Atvažiavus į Pasco, jWashingMri valsti- 
oj, kairstis buvo 109 įąiįj^ų^iji. paąkųij 

Spokane miestų pasiekWM.06'Į ?laipsnių: • 
Pervažiavus per Idaho valštijųplĮonfųnoj, 
prie gelžkelio stoties, matėme indi j orių !$tb- 
vykių kalnuose, augštesnę, negu khd buyU- 
me matę New Mexico yalstijęjįe.įPJridijbnįai. 
šičia atrodė žemi ir stori. h"''Ml •' H Up

* Keliavome mylių j mylias va^įnaniajs 
“kalnų palaipais;” matėme smėlio tyrus- 
pūstynes ir krūvas akmęhų, nutrūkusių 
nuo “palaipų” ir nusiritusių į pakalnę. Ki
tokių gyventojų, apart ūkininkų, labai ma-' 
žai tematyt; o ir ūkininkų hedaug1. ’ '

) • "l . . '

Milžinišką Liejykla . .
Stuarte, Montanoj, randasi Anaconda 

liejykla su milžinišku kaminu/ kuris yra 
didžiausias visame pasaulyje; jis turi 585 
pėdas augščio; jo siena yra pusšeštos'pėdos 
storio; kamino plotis apačioje yra 86 pėdų 
ir viršuje 60 pėdų, šiame fabrike apdirbi- 
nėja vario naugę (rūdų), sierą, aršenikų, 
įvairias rūgštis, trasas irkt. ‘Butte, Mont., 
miestų vadina didžiausia kasyklų “kempe” 
pasaulyje; ištikiu jų tai .bus dvigubas mies
tas: viena jo dalis po žeme, o kita viršuj.

Vadinama Hdrhėstake Pass tarpkalriė 
toje viętoje (Rocky kalnuose) turi suvirš 
6,000 pėdų, augščio virš jūrų vandens lyg- 
malę. Toliau yra Crazy (durnavoti) kal
nai; kurių ketera panaši į* pjūklo dantis; 
tas kalnū “pjūklas” iškilęs 7,000 pėdui virš

sąmoningas pilietis, * nuėjęs 
balsavimo vieton, atiduos savo 
baisą už savo klasės atstovus, 
tai yra, už Porterį’ir kitus dar- 
biniriky partijos kandidatus.

Už. republikonus kalbėjo 
keleivinis “sbcialistas” AJ Pra^ 
tašius ir f asistuojantis sanda
riems J. Pėža. J. Pakarklis 
laikėsi už kun. N. Thomasą. 
Prasčiausiai pasirodė Pėža, 
kuriamu nereikia‘ nei temos, 
nei takto. Nepradėjęs kalbėti 
apie šios šalies rinkimus, »<jis 
tuojaus atsidūrė Rusijoj ir ki- 

’republiko-! tur, kas visai nesiriša su tema. 
’ ' ’’ Nelabai gerai, kad pirminin

kas leidžia ne į temą kalbėti. 
Taipgi F. Glebus kalbėjo ir iš
karpą iš laikraščio skaitė, ku
ri buvoti atkreipta prieš Sihi- 
thą. Bet gi Glebus nepatarė, 
už katros, pąrtjjqs kandidates 
turėtu balsuoti, žmonių atsi- 
lįankė trejetas desėtkų.

Reporteris.

NEWARK, N. J

(Užbaiga)
Stebėtinas Yosemite Valley

Didžiausių įspūdį turėjau, tai nuvažia
vus į Yosemite Valley, čia yra garsus di
džiausias urvas, o netoliese ^Generolo Gran
to Parkas ir Sequoia Nacionalis Parkas. 
Nuo Merced miestuko reikia važiuot apie 
70 myluj; besisukinėjant apie kalnus, bū
na užtenkamai baimės. Sykiu su manim 
važiavo sesuo, tai mažne pirštus nūsikram- 
te iš baimės ir susinervavimo. Nervuotam 
žmogui ne vieta čia važinėt. . •

Po valiai važiuojant nuo 7,200 pėdų 
augščio kalno, leidomės į 3,000 pėdų žemiau 
esantį griovį, vadinamų “urvų”. Merced 
Upė smarkiai bėga, vingiuodamas! pro ak
menis tarpkalnėje. Merced1; upės griovįs 
tai buvo pirma vieta, kur 1833 m. Califor- 
nijoj atrado aukso franciškonai vienuoliai, 
keliaudami į pietinę Californijų ir šioj vie
toj paklydę; beklaidžiodami .jie atrado auk
so ties Barretts Point.

.Įvažiavus į urvų, akys tuoj atsimuša 
į gamtos reginius. Didelis vandenpuoliai. 
prasižiojusios spragos-pragarmės, milžiniš-

* kos pakriaušės; toliau įžiūrima didžiuliai 
medžiai, ežerai. Mirror Lake ežeras toks 
•skaistus, kaip veidrodis, nepaprastai lygus,.

“ramus. Ežere, kaip veidrodyj, atsimuša 
šešėliai didžiausių granito uolų; vadinama 
Katedrinė Uola turi 2,591 pėdų augščio nuo 
griovio dugno; Sentinel Dome (bonė) yra 
pakilusi 4,157 pėdų augščio, Clouds Rest 
uola—5,964; ji tokia augšta, kad ir vadina
si “Debesų Poilsiu”.Visos šios uolos yra 
susidariusios dar ledų gadynės laikais.

Yosemite Falls vandempuolio vanduo 
krinta žemyn 1,430 pėdų, o pankui žemiau 
yra dar antras vandenpuolis, mažesnis, 
nuo kurio vanduo > puola dar 320 pėdų: 
Ribbon Fall krioklio-vandenpuolio vanduo 

‘ vienu pradėjimu liejasi 1612 pėdų tiesiog 
žemyn ir yra kelis kartus augštesnis už 
garsųjį Niagarą Falls į krioklį. Yosemite 
Valley tiek daug yra vandenpuoliij, jog nei 
nebandysiu jų visų šičia sujųinąt. , 
* « k i L * I f '

Kalnuose yra įvairių liekanų ir’pėdsa
kų nuo indiomi laikų; kur indionai gyven
davo, negalima privažiuęt; reikia arbo 
pėsčiam užlipti arba galima ir arkliu dajo- 
ti. Toliau milžiniški medžiai palengva sau 
vis dar auga; kai kurie iš jų turi jau pc. 
keturis tūkstančius metų amžiaus.

Neužmirštamas Yosemite Valley
Iš žvėrių Yosemite Valley tai daugiau

sia žmonėms yra įdomios tenaitinės meš
kos; jos patraukia kiekvienų atsilankiusį. 

„ yra labai draugiškos, ir visur vaikštinėja. 
Čia randasi būdelės (kempės), kur tūli 
žmonės praleidžia vakacijas. Meškos yra 
labai pripratusios prie žmonių; jos išmo
kusios pabarškyti į grintelių bei šėtrų du
ris, ubagaudamos saldumynų; užbovijus 
meškas “pynacais” arba saldainiais, galima 
nutraukt jų paveikslus.

Yosemite slėnis-griovis užima 8 ket- 
‘virtaines mylias; visas Yosemite Naciona
lis Parkas turi 11,000 ketvirtainių mylių 
kalnų. Visas yra aptvertas. Jame yra 
daugelis ir mažiau žinomų, bet įdomių 
kampučių, nes tiktai nuo 1915 metų per 
parka buvo atidarytas automobilių kelias.

Važiuojant Wawona- kalnų keliu, ties 
Inspiration Point, tai klonyje žemai auto
mobiliai atrodo tiktai kaip mažyčiai juda
mieji taškeliai. Nuo automobilių kelio iki 
Inspiration Point yra 3;252 pėdos augščio. 
Merced upė atrodo lyg sidabrinė juosta ant 
žalio aksomo.

: Ųž; kelių mylių nuo Yosemite Valley
yra didėlių kalnų augštumų; tos kalnų vir
šūnės turi 12,000 iki 13,000 pėdų augščio.

, Augštai tarpkąlnėse yra užsilikę dar* nuo 
ledų gadynės ežerai; augštumų ledynai ne
nutirpsta nei karščiausioj vasaroj.

• Žmogus, atsilankęs į Yosemite Valley, 
niekados neužmirš jos stebėtinų reginių.

Atvažiavus į San Francisco miestą, at
radau jį šitaip atrodant. Miestūs labai 
kalnuotas; nors buvo vasara, bet oras pu
sėtinai vėsus. Abelnai San Franc^co man 

; djkčiai patiko.
Saulei besileidžiant, persikėlėme “fer- 

ru” peri maritj įlanką į Oaklandą. Saulė- 
‘ leidis;sudarė puikų,paveikslą. v-<

b’ \ Sveikas/ Bet Labai Negardus Vanduo < •

; Bevažiuojant Yellowstone paupe, nuste
bau pamėčiusi tikrų “westu” farmerio na
mukų; namukas baltas, o j6 stogas pada
rytas iš yelėnos.. .

North Dakotos valstijoj—vien tik dide
lės lygumos ir farmos; medžių mažai’ te- 
matyt. j

■ i ,
Minnęsotos valstijoj irgi vien tik far

mos, nors medžių daugiau, kaip North Da- 
kotoj, ir laukai atrodo labai derlingi.

Nuo Minnėapolio važiuojame Missis
sippi . upės pakraščiais. Nakčia mėnulis 
šviečia. Labai gražu. Ir jau eiha prie pa
baigos ta interesinga kelionė. Atvykus į

; i)ijQsįvajš^į :Wj6Ui^us.WČWWpMai^rie:

©^važiuojant ■ traukiniu, palei Sacra- k^rys qifJątgaj.
«K«fįir«:,iiWe^O!Sri.ą^iįą upę, po valiai

i/;/W;suetOjo ties’ Sliasta -'Springs;V'"“*
■ ■ ;:r ■ ?• ii.'

.■» L®
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BOSTONO IR APIELINKĖS 
SKYRIUS'

, NORWOOD, MASS.
Iš Viešų Diskusijų

Spalių 28 d.’ A.L.D.L.D.
kp. turėjo surengus diskusijas 
klausime: Ar verta darbinin
kams balsuoti už demokratų 
ar republikoniį kandidatus ? 
Drg. J. Galgauskas atidarė 

' diskusijas ir pasakė įžanginę 
prakalbelę, nurodydJamas, kad 
tarpe demokratų ixJr 
nų nėra skirtumo, kad tos abi 
partijos yra kapitalistų parti
jos, todėl .ir jų išbalsuoti val- 
dinink-ai gins tik kapitalo rei
kalus, ■ o darbininkus kaip 
spaudė, taip jr spaus. Todėl 
darbininkams'’ nėra .jokio išro- 
;kąyimO ;už saVo; priešus išnatir 
'dotpiūš ;balsuoti,? kądangi yra 
liąriafdątąif Parti-

’jps,Į k-urte; Višuomėt -gina dar
bininkų ireilialus.: L iTMel už 
Darbininkų Partijos-' įkandida- 
tus darbininkų - privalumas ir 
balsuoti. 4 • į į

Antras kalbėjo^ T. Sarapas. 
Jis gražų pavyzdi nurodė, su
lygindamas demokratus su re- 
publikonais ir išvadą padarė, 
kad tarpe tų partijų tik gal 
spalvoj skirtumas; bet šiaip jo
kio skirtumo nėra. Todėl už 
vienus ar kitus darbininkui nė
ra jokio išrokavimo savo bal
są duoti.

Trečias kalbėjo J. Grybas, 
irgi nurodydamas tų kapitalis
tinių partijų ir jų kandidatų 
reakcionieriškumus • ir kaip 
Smithas, taip ir Hooveris yra 
vieni iš reakcioniškiausių ele
mentų, todėl tikėtis darbinin
kams iš kapitalo ką nors gero 
gauti, tai yra labai klaidin
gas sanprotavimą^. Kiekvienas

“RAUDONAS ARTOJAS'”
• { t i t .

Minske nue pjrtna • gegužės, 
1927 m., prądjšjo. lajtl lietuvių 
kalba laikraštis ! J;

CKJKPB 'Chinas; ; , .
“R. • teiks plačią'
infbFittddjąūMiSovietų Sąjungos;

mušviės ; tarptaįtiĄę 
| badėte plačiai rąžys/apie tau .
• kas dėdasi baltojoj Lietuvoj.' .

Setagoą betų, 
vių kolonijų< gyvepihtoj ■ ■■ .- *

- t Ęas; Aori smulkiai žinoti apie 
Sotintų ^Sąjungos gyyenjihą, lai

-t |šsirašo\ i J r- ■. , • ’ ' . ■' ’ \

j <| “Rauilonąjį ■ AHo$” ';' 
Amerikoj 4<R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. ‘Išsirašant ' 
po keletą ekz., nuolaida.' i 
Artojas eina kas, dvi savaite*/A i ' ’ J K

Antrašas: .4
; ■ ' b.Š,S.R., MINSK

8 o ve taka j a, CĘKPB. (b)r
r.:.,. '■ 1-

Karieta nepatenka ožiiprennnseruotl- 
ttedei ii Ru»ijo», tie galite užeiprenu- 
Moruoti per< ,4Lal«v«”į 46 Ten EyciĮi 

; Street, Brooklyn, N. Y, Kala* 11.26, 
per»inntii»a» veltai.

——------------------- ------- —. ■- . J.L’—.

LIETUVIS GRABORIUS* < .
Ii.

. • , f i

Norintieji ge
riausio J patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės' 
pas:
---- -------------- y—.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd Street v 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą

' 2-4 po pietų 
6-8 vakare 

Nedeliomis pagal sutartį.
799 Bank Street „

i « {Virš Banko)
, , ’’ Tek 7806-2
i WATERBURY; CONN.

Lietuvon ir' išJ Lietuvos 
f> ; JPĘR BREMENĄ j > 

ant didžiausio ir greičiau 
' šio Vokiško laivo

COLUMBUS i i
Arbaį ant.JKįtų Tos Linijos 
Laivų tik Aštuonias Dienas 

t Ant 'Jūrų > i

Puiki; Trečia?. Klesa-*-vien. 
tik atskiri kambariai

Pas bilie vietinį agentę 
arba ,

32 Broądvvay - New Yorl
NORTH GERMAN

LLOYD

Automobiliu Mokyklaiiuivuivwauii luyiijuaM apie elektrą> važiavimą ant viso- 
’■ .'JU lii.'' kainų mašinų ir ant Fordo.

Ml/ Pilnas kursas šoferio-Mechaniko,
- fcįįLJĮLįlL lilMipm kur ve(ių lietuvių ir anglų kalboj 

gerai žinomas ir. per 16 metų jprin 
'■ ? //' -tyręs instruktorius L. TIKNEVI4

cIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
y iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228--2nd Ave., cor. 14th St., N. Y«

m*

Norint būti sveiku ir stipriu
METI SUNKU DARBA DIRBTI —VALGALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI —VALGYK . f

va r? i=» ©i

N; Y.

Vjetos Menininkę Kuopa Sulos Naudai A.LJ1L.D.
5 Kuopos Labai Puikų Veikalų—Komediją '

Nedelioj, 4 d. Lapkričio (November}, 1928

ŠV. JURGIO SVETAINĖJ
180—2 New York Avė. N

Pradžia 7:30 vaL vakare

• Vietos Jr. apielinkės lietuviai hepraleiskįt šios 
auksinės, progos. Ateikit visi ir pamatykit 
gražų ;ir juokingų veikalų. /

RENGfiįĄt.

APTIEKOS
tna pirkti vai* 
chartiniu laika

DETROITO LIETUVIU DARBININKU
čia randasi dvi lietuviuos aptiekos, kuriose galima pirkti 
tus daug prieinamesne >aipc. negu kur kitur dabartiniu

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkai
87tl JOS. CAMPAU AVBL, ir M46 CHENE 8T„ DĖT

y Mall pilon.. Pcplai TK» ♦

Ž ADOLFAS F. STANKUS ?
fe ^IMBOIUUfe

Z; B A LZ AM UOTO J AM
5 1023 MT; VERNON ST., PHILADELPHIA, PA

-7-^ ■' i '17 :....... Y" ,>t* ‘ ........ 1,1' ' ' •.............Ul,įlL
KALĖDŲ EKSKURSIJA’

| LIETUVĄ ' f
Puikiausiu Greitlaiviu , ’

A Q UIT AN IA j
i } ’,

Gruodžio (December) 5-tą Dieną
IŠ NEW YORKO STAČIAI I CHERBOITRGĄ,

O Iš TEN GELŽKELIU Į KAUN^ ’

Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu-Ąir 
jau būsite Lietuvoje, kur linksmai praleisite KalSdų ir 

... Naujų Metų šventes, pasįvažinėsite rogčmią, ramiai prale^ 
I site ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.
I 4 Ekskursiją veda žinomas visuomenės darbuotojas 
/ Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininką* 

/ . p. PIJUS BUKŠNAITIS ,

Vėlesni išplaukimai4 iš New Y or ko: 
BErIeNGARIA.. . Gruodžio 14, Sausio 4 y 

MAURETANIA. .Sausio 11, Vasario H 
AQUITANIA........... .Vasario 1, Kovo 1

Užsisakykite vietas ir klausikite 
čiausioje mūsų agentūroje, arba rašykite

i CUNARD LINE 
LITHUANIAN DEPT.

25'Broadway New York -

\ ' k
į fiį'.'jiHigS

VIENOS DIENOS UZDAR.

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI
RINKIMŲ KAMPANIJAI

AUKOKITE Į

$100,000 Kampanijos Fondą
Aukas siųskite šiuo adresu

ALEXANDER TRA 
National Election 

43 East 125th Sti'eet,

BERG, TREA^U 
paign Committee 
NeW York City

m- ? ir'

•4%/'
g& -> 5/ % 4‘ -?, to



o

JUOZAS KAVALIAUSKAS
SO. BROOKLYN

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

INSURANCE

ir taip toliau.:.

am

emonstraoįja

420 BOLIVAR RD 
Cleveland, Ohio

Miestas
Miestas

KAPITALO VIENYBĖ 
IR GALYBĖ

Johnny Farrell, 
Nacionalis OpcnGolf 

Campionas, 1928

'Lietuviškas puodas 
LIETUVIŠKĄ KATILĄ 
VANOJA

__ St. ir Avs.
Stateu..
State . .

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA IR

i Pirtis dabar atidarė naujausio* 
etniškais pagerinimais

i su šviežiu šulini* vandeniu

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Ko-, kalbėtis su kapitonu. Aš irgi 
' sykijv dilbinu. žinote, kad re
port's visur puri',$ąvo nėšį 
įkišti*,; įlr štai ką aš; išgirdau?

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėlials Ir 
Utarnipkaia

Seredomis
Ketvertais 
Pėdnyčiomis ‘ 
Subatomis 
Nedaliomis

diepą ir naktį

, policist'ąi 
didžiausiais

LAISVES”R0RORTERIO 
KURIJOZAI ' Į

Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio Imkite Lucky 
•trwnnuii a 

vietoj saldumyno

Spalių 30 d. buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėjo draugė 
Bondžinskaitė. • Jinai labai 
vaizdžiai ir suprantančiai kal- 

4 bėjo apie Sovietų Respubliką 
ir Lietuvos fašistinę valdžią. 
Nurodė, kaip Lietuvoje dabar 
mūsų broliai ir seserys yra 
smaugiami ir/išnaudojami. Pa
skui kalbėjo d. Abekas apie 
Amerikos padėtį, kaip čia ka
pitalistai darbininkus išnaudo

jau Kalbėjo labai gerai.
/ Draugai southbrooklyniečiai, 

A argi ne laikas ir mums pra- 
/ dėt smarkiau bruzdėt! Dėki

mės prie darbininkiškų orga
nizacijų ir veskime kovą prieš 
kapitalizmą.

Prakalbose Buvęs.

riebumą—nėra 
tiktai

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

Ar Inkstai Daro Jums 
Nesmagumų?

"Mano inkstai darė /nan nesmagu
mų. Skaudėjo nugarą, buvau servuo
tas, silpnas ir ligotas,” salao Mr. Geo. 
Leavitt, TSubletf, Kansas. "Aš var
tojau Nuga-Tone ir dabar jaučiuosi 
stipresnis ir sveikesnis. Aš maloniai 
rekomenduosiu Nuga-Tone visiems, 
kurie turi silpną ir nuvargintą siste
mą.”

Nuga-Tone yra suteikusios tikyą 
palaimą del tų, kurie nuolat buvo 
ailpni ir išblyškę. Jos suteikė dau
giau energijos silpniems ir heyvuo- 
tiems vyrams ir moterims, taipgi su
teikei ramų ir /atšviežinant) miegą, 
kurie negalėdavo miegoti.’ Nuga- 
Tone pataisą apetitą ir virškinimą. 
Prašalina pūslės ir inkstų nesmagu
mus j keletą dienų,' daugelyje atsi
tikimų prašalina užkietėjimą, gasus 
iš vidurių ir žarnų, svaiguli, padau; 
gina silpniems švąrurfią. Nuga-Tofte 
atšviežina jėgą del visų kūno orga
nų.-jos yra parduodamos vaistinėse 
su garantiją, - Kad sUrtoik.4 ližgrthedibt 
>ną. _ .

Trečiadienį Millerio svetai
nėj įvyko lietuviškų demokra
tų prakalbos. Kaip jau žino
ma, demokratus grafterius re
mia dalis “Vienybės” fašistų 
ir katalikai, o republikonus 
šmugelninkus palaiko kita da
lis fašistų, kaip Mikalauskas 
ir Strimaitis, šios prakalbos 
išėjo’tik pikš. žmonių, pri- 
skaitant svetainės šlavikus ir 

Skitus svetainės darbininkus, 
ir*t>uvo nė daugiau kaip pusant- 
^ro šimto. — - v

Ištikrųjų juokingos buvo tos 
prakalbos. Vienas lietuvis 
kalbėtojas vanojo kailį repub- 
likonų pakalikams. Jis sakė, 
kad Mikalauskas, Strimaitis 
ir kiti Hooverio agentai dirba 
todėl, kad jiems riebiai ap
moka. Vienas iš jų, girdi, bu
vo prižadėjęs dirbti demokra
tams, bet republikonai jam 
daugiau pasiūlė ir jis nuėjo su 
republikonais. Toliau jis išro- 

* dinėjo, kad tie, kurie remia 
Hooverį, yra lėnkberniai, nes 
Hooveris buvęs ir esąs milži
niškas Lietuvos priešas, Len
kijos šalininkas ir t. t.

Tai matote, kaip lietuviškas 
puodas lietuvišką katilą išva
nojo. Vieni už pinigus remia 

4 demokratus grafterius, o kiti 
už dolerį galvą guldo už re
publikonus šmugelninkus ir 
paskui vieni kitus kritikuoja.

Kuomet saldainiai ir tukinantieji pyragaičiai
• ; ‘ . • ■) i , ,

jus vylioja ir jūs bijotės, kad neprisidėtu 
jums svorio, tai vietoj tų gardėsiu užsirūky
kite Lucky* Tai yrą protingas ir išmintingas 
badas, kaip sumazint sa 
jokio vargo, jokio nesmagumo 
sveiku šensu naudojama priemonė tam, kad 
palaikyt savo figūra laiba.

Atminkite, jog protingas riebumo sumažini
mas jau nebėra paslaptis. Kada kita kartą 
ims jus pagunda valgyti saldumynų, tai vietoj 
jų užsirūkykite Lucky, ir taip išvengsite per* 
didelio riebumo.

Mokykla su Reputacija”
Būkite Savystovūs—-Išsimokinttite Automobilių Biznio 

Mūsų'ekspertą! instruktoriai išmokins jus-važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietom pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien 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 
t

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

Suteikite man Lucky 
š neimu saldainiu.”

AMERICAN 
AUTO SCHOOL 

PHONlį REGĘNT 2177-0474

Naujienos iš mūsų kolonijos 
TXjabai retai tepasirodo spau

doje. O tai visgi gana skait
linga lietuvių kolonija. Tik 
bėda tame, kad vietos lietu
viai nesirūpina savo klasės rei
kalais. Daug susirūpinę mūn- 
šainu ir pomirtiniu gyvenimu. 

. Tai bloga naujiena, bet teisin
ga, taip yra pas. mus.

Nežiūrint to, progresyviai 
V šį tą veikia.. Spalių 20 d. A- 

merikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 147 kp. 
turėjo surengus teatrą. Pui
kiai pavyko, publikos buvo 
daug. Draugijai liko ir pel
no. Parengimu visi patenkin-

į. Į<l ■ V ’ -. ■ i

Trys gariniai kambariai dėt 
garb vąnojimppi kambarys. I 
taip pat WSTQROAS i 
29-8J Morrell Street j ta

sę laikyti .susirinkimus 
ru dangom be jokio J 
Mūsų partiją kasdieų 
šimtus panašių 'susi:

atkirto jam kalbėtojas; “j 
munistų Partija turi kandida
tus ant baloto ir jinai turi tei-* ..aįVį_ 

leidimo.
«laikd 

Rinkimų

į ‘Įpaug nekalbėk,” šaukp po? 
jidistas. MAŠ sakau, kad jiu 
čįia šiandien nekalbėsi.”
J “Aš kalbesiu/- atsakė kalbė
tojas, “pepąisant, jeigu tu 
mane ir į kalėjimą pasodin
tum. Ąš esu kandidatas šiuo
se rinkimuose . ir, • tūriu teisę 
kalbėti už save ir savo parti
ją. Tu gali išardyti’susirinki
mą ir mane suareštuot, bet tai 
bus dar Vienas įrodymas, kas 
valdo Nėw Yorko miestą.”

po ilgų ginčų, kalbėtojas su
tiko pašaukti per telefoną ir 
pąklauati pdfięįjps kapitono, 
kokią hteisę polidlstas turi at
eiti \jr ardyti komunistu sttsi-

..v ;;Tu(ŲŲtW^W&o 
'prisirinko daug. ’< Pašaukus

Tuo tarpu gatvę, praūžė de
mokratų demonstracij a. "

Drg. -Birribaf fltėjd ir pasąkė 
policistui, kad jis' turi 'eiti-ir

New Yorke susivienijo ke
lios nuo gaisro apdraudos 
kompanijos. Jų bendras kapi
talas siekia $175,000,000. Jau 

r ir taip šėrininkai tų kompani
jų šiemet padarė '300 nuoš. 
gryno pelno ant savo šėrų, o 
suvienytas i kapitalas bus, dar 
pelningesnis.

Ir taip kiekvienoj srityje 
kapitalas vienijasi į milžiniš
kus trustus/o darbininkai pa

silieka be vienybės.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas

Pranešu visiem savo koptumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atliekų vi
sokį darbą apdtkudos nuo ugnies 
Ir nuo visokių, nelaimių, taipgi au
tomobilius įnšiūrinu •:

su viršminšiąis reikalais, “e tikiuo
si, kad būsit užgąnedinti.

josh1"IWibravalckis
A \ A (DOBROW) 7/\. ’ 
S8l Grafid^SU • Brooklyn, N. Y.

.. Telephone: Stagg 3561

per, tejefoną 
komūnistų s 
kad bijojau^, 
laimė,, kudiūi 
mafšuo's. .
jums, aš pats, idant paskui kas 
nors ‘jūsų klaidingai: neirifor- 
muotų apie šitą atsitikimą. Da
bar komunistai gali laikyti su
sirinkimą, , ar ' ;ne ? ” . M atyt, 
kad kapitonas -atsakė, “taip,” 
nes policista'š ėjo ir nuėjo sa
vo kėliais. O Womunistai tu
rėjo gerą susirinkimą. Griež
tai uždraudė laikyt Susirinki
mą, grūmojo net buože, reika
lavo specialio leidimo, nieko 
nesakė apie pavojų nuo jokios 
demonstracijos, bet : paskui, 
kaid; tas šunytis, huprątęs, kad 
elgėsi neleistinai, sąVb virši- 
ninkuij Vigai A^tdfei^į pž 
nurięte. Ų. b ' Ų;v. '

• ’; ’ .................. . i ■ ■ i ■

Noel įdorriš; ^4 metų 
žiaus, studentas y labai didelio 
turčiaus salius, pai^rė sau.^ga
lą suvarydamas kelius Šūvius 
į gerklę, r SaUžųdyętėsb prie
žastis nežinoma.

. žmogaus amžina* priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
igas {varo, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio)
Jokių Šalčių nebijo, v Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai už^skrynutę)

yra tai kanuol* prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žpiogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgarišku, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas 
F. URBONAS

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

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

Tel.: Juniper ©796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 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 vartotu t

Vardas ,______ ___ .................... ...................... ................ ...................................

Puikiausi tabakai yra gabiai parinkti ir 
sumaišyti dirbimui Lucky Strike iš jiiju. ’ 
Tada tatai apkepinama (“It*s Toasted”). Tai 
daugiau yra, negu obalsis; Šis slaptingas pro
cesas iššaukia aikštėn kiekvieną pamatinę 
tabaku ypatybę ir: pagamina tokį kvapsnį, 
kuris puikiai pavaduoja saldainius, kuomet 
žmogus pradeda pageidauti saldumynu,— 
bet Lucky Strike visai nesutrukdo naturalio 
apetito prie sveikų valgiu.

‘'‘'Kh , J . •

Tatai padaro apkepinimas. Tuo pačiu žygiu L 
apkepinimas prašalina r^eŠvarumus. Štai 
kodėl 20,679 daktarai užrekordtioja savoF << 
liudijimą, kad Lucky Strike mažiau teerzina, 
negu kiti cigaretai. Tatai apkepinimas padaro., j 
-Štai kodėl žymieji , atletai paliudijo, kad 4 1 
Luckies neužkerta kvėpavimo neigi kenkia 
kūno sveikatai. Nestėbetina, jog Šią tiesą jau 
senai surado vyrai, kurie didžiuojasi žiną,' V 
kaip pašilaikyt vikrūs ir sveiki, kurie myli 
gyvumą ir energiją, pareinančią iŠ sveikatos ¥ 
ir' drūtuma, — w

TELEFONAI:

Bell--------------------------- Oregon 5136
Keystone-------------------  Main ©669

Telephone,,Stagg 8326
9745

Marcy Pirtis
MARCY BATHS

NAUJAUSIOS' MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta ikiEA r^nin
IaAIIia! Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vaL—75c? vv vvuiy

M, TEITELBAUM, Manadžcri.
Naajai perdirbta Ruaiikai-Turkifl 

rūšies maudynes su mc____
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IšSIPĖRJMUI VANTOS VELTUI

“Aš j Nulaikiau 
rtnkimž todėl, 
id;; neištiktų ne- 
de nokratai at- 
rėsn žvpie tai

KĄ1P AMERIKOS 
POLICISTAi MELUOJA

Apart davAtk 
veikiausia bus 
melagiais. Tą reporteris pa
tyrė ant savo kailio. Jis net 
stebėjosi, kad žmoguj taip ga
li bjauriai^ per akis meluoti, 
štai kaip tas atsitiko.

Komunistai < laikė mitingą 
po atvirų daų&um ant kampo 
Hudson Ąve. ir Myrtle* Avė. 
Berinkdamas žiniafe, ir aš ten 
užkliuvau.•" Vos .tik platforma 
tapo pastatyta, atrioglinoz po- 
licistas, kąip .ir paprastai, mos- 
ykuodamas rankoje paika.

“Jūs jiegallte čia laikyti su
si rinkinfo,” suriko jis. b . 5

“Kodėl ne ?'^į' užklausė Kb* 
munistų kalbėtojas, kuriuo bu
vo d. Bimba. t

“Jeigu norite laikyt mitin
gą, tai turite turėt specialį lei
dimą.” : tįx J ;

“jNieko panašaus nereikia,”

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
5 MOTERIMS

Panedėlia'is
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

VAIKAI
įleidžiami utarninkais

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

• V nakties ’
išsipšrimo: Rusiškas, Turkiškas ū 

, elis, oringas miegojimui kambarys; 
su, *gerįąusiu garantuotu patarnavimu.

trp Cook ir Debevoise Sts,>
Tips BROADWAY IR ELUSRING AVE., BROOKLYN, N. T.

' • Telefonas: Pulaski 1090

6

1



Puslapis šeštas

PARENGIMAI IR ' C <T Tr<T'n rATTTTTl .«■ A TVIETOS ŽINIOS SUSIRINKIMAI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PAJIEŠKOJIMAI

duo'nkėpys(;ėfe

IŠRANDAVOJIMAI

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUSPARDAVIMAI
GRABORIUS

(Undertaker)
rengia

ŠOKIAI IR KONCERTAS!

Nedelioj, 4 d. Lapkričio (November), 1928

Ęrooklyn, N

J.LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

PUIKUS KONCERTINIS PROGRAMAS

*407 UNION AVENU

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

MALONAUS PASIMATYMO

KONCERTAS IR BALIUS

UFOS VAKARĖLIS

va

L. Rėonick

Menkuriame

l£ Art G A $1.00, 75c

258-68

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

chorai 
Žukui

GELBĖS ŽYDUS, KURIE 
NENORI ŽEMĘ ARTI 
SOVIETŲ RESPUBLIKOJ

KUR PRALEISITE 
RNKIMŲ VAKARĄ?

puikus 
šiluma 
š51uma: 

Kas no-

GRAND OPERA IR 
CIG ARĖTAS.

KUR BŪSITE ŠIANDIEN 
IR RYTOJ?

S.L.A. 250 KUOPOS 
VAKARAS

PERTAISYS QUEENSBORO 
TILTĄ

Kainos <nedį- 
litas ir man

ei emonstraci-
Todel, kad

išimas ant
Miesto val-

PAŠIRANDAYOJA 
Wialliamsburge. 

maudyne ir elektra 
randa tik $25.00 j menesį 
Zinis, 499 Grand St., F 
Phone: Jamaica 7394., Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 

ir Amerikonišku Stilium

i yra 
gražia 

ir liekame

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

skaitytojai 
susidomėję ; 
ors mes

rodė. _ ___
ir todėl užvažiavo ant mote
riškės. Jam dabar gręsia ilgų 
metų kalėjimas. • :; ;

New York o turtingi žydai 
laikė susirinkimą ir nutarė su
dėti kelius šimtus tūkstančių 
dolerių tiems Sovietų Sąjun
gos žydams, kurie nenori že
mę arti. Pirmiau jie buvo vi
sokį biznieriai ir po revoliuci
jai neteko užsiėmimo. Jie ne
nori būti paprastais darbinin
kais arba valstiečiais? To
dėl New Yorko žydai nupirks 
jiems mašinas ir pasiųs, idant 
jie galėtų tapti smulkiais ga
mintojais.

“Laisvės” . Ofise, 46 
Brooklyn, N. Y.

(261-263)

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.

EIS KALĖJ IM AN UŽ 
SUVAŽINĖJIMĄ 
MOTERIŠKĖS

Nuo 10 ryto iki 1 j! 
Nuo 6 iki 8 vakarai 
Nedėliomis nuo 11' ryto iki L 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, fnes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti. •

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

x Baisus ♦ sušiki 
Queensboro tilto, 
džia nutarė išleisti $6,000,000 
šio tilto praplėtimuil Bus pa
daryta taip,1 kad nėt devyni 
automobiliai galės važiuoti ša- 
lygreČidi/ ‘

3 kambariai!
Visi šviesūs, su 

■ private house, 
- į. — B. A.

, Brooklyn, N.Y. 
(260-265)

Kas Bus RytojV?
Kaip jau žinote, rytoj, sek

madienį, 2 vah po pietų, Ma
dison Square Garden svetai
nėje bus rusų revoliucijos pa
minėjimo masinis susirinkimas 
ir koncertas. Kalbės komuni
stai kandidatai šiuose rinki
niuose—dd. Fosteris ir Gitlo- 
was. Grieš garsusis “Polypho
nic Brass ’ benas ir dainuos di
dysis “Freiheit” choras., Taip 
pat bus šiaip garsių daininin
kų. Todėl visi dalyvaukite 
šioje iškilmėje.

PARSIDUODA kendžių Storas su 
soda fountain ir tavoru. •<' Du kam

bariai užpakalyj, sū fomišiū. Ran
da tik $28.00 į mėnesį. Kaina tik 
$400.00, didelis bargenas del greito 
pirkėjo; Kreipkitės: 142 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. (263-265)

Tiejn#, Kurie Turi Mašinas
Draugai, kurie turite auto

mobilius, nepatingėkite atva
žiuoti su mašinomis. Nepa
mirškite. Būkite prie Brook
lyn© Darbininkų Centro'1 vai. 
po'pietų ir nuo čia, kartu su 
troku, pilnu žmonių, traiikšii 
me į Grand Central stotį, ,į de
monstraciją. Tai bus savo rū
šies Brooklyno darbininkų de
monstracija.

NIKOLAI DONCEV, ru
sas harmonistas-komikas 
su savo žmona, kurie, sa
vo dainomis ir muzika gali 
ir iimifštantį prajuokinti ir 
sukelti gerą ūpą. ; .

Retikevičiaus {Orkestrą

Ką Darys Lietuviai 
Darbininkai?

Atsakymas vienas: Visi lie
tuviai darbininkai privalo da
lyvauti šioje demonstracijoje. 
Vakar ir užvakar buvo pra
nešta, kad reikia susirinkai 3 
vai. po pietų. Bet dabar Ko
munistų Partijos komitetas 
praneša, kad reikia pribūti 2 
vai. po pietų. Mat, demonst
racijos susiruošimas ims laiko. 
Taigi, visi būkite laiku.

SPRINGFIELD, ILL.
* » * ,.’•*.

A.L.D.L.D. . 7-ta kuopa reikalauja, 
kad Pranas Klembauskas pribūti} 20 
lapkričio-November, 1928, į minėtos 
kuopos susirinkimą, kuris įvyks Car
penter svetainėj, 7 ir E. Adhms Sts., 
7:30 vai. ;vakare> del.ei pasiteisinimo, 
arba kad iki minėtai dienai sugrą
žintų kuopai paimtus pinigus.' Jeigu 
iki minėtai dienai nesugrąžins pini
gų ir neateis į kuopos susirinkimą 
pasiteisinti ,tai tas'dalykas bus pa
vestas į valdžios lankas.

Už valdybą pasirašo Sekr.
S. Kastan.

(261-263)

Šiandien, lapkričio 3 d., 
kare, “Laisvės” svetainėj 
vyks gražus vakarėlis Lyros 
Choro dvieilio kvarteto. Ufa. 
Bus gera programa ir paskui 
SoWai. Ufa visus palinksmins 
ir prajuokins.' Ufa visuomet 
dalyvauja darbininkų parengi
muose, tai dabar mūsų parei
ga dalyvauti ,Ufos vakarėlyje.

parengimai bus 
Taigi, nėra jokio 

Kiekvienam <ga-

Tel. Foxcroft 8523
SHEL^AN MUSIC 

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ii 
' Muzikos Teorijos

L. Bernice Šalmiūte
> Vadovė

411 Evergreen Avenue 
(Gatesf Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

Kaip Bus Važiuojama iš 
Brooklyno?

Darbininkų Partijos Brook
lyno sekcija nusamdė labai di
delį troką, kuris bus papuoš
tas rinkimų obalsiais ir trauks 
į demonstraciją New York an. 
Trokas išvažiuos nuo Darbi
ninkų Centro, 56 Manhattan 
Avė., lygiai 1 vai. po pietų. 
. Štai kas reikia daryti * Tie, 
kurie neturėsite laiko, įrauki
te tiesiai į demonstraciją New 
Yorkan. Bet kurie turėsite 
laiko, ateikite į Darbininkų 
Centrą (56 Manhattan Avė.) 
ir iš čia nuvažiuosime troku. 
Nepamirškite pasiimti savo 
šeimynas. Traukite demonst- 
racijon visi—seni ir jauni, di
deli ir maži, vyrai ir moterys.

Telephone, Greenpoint 2320

J. QARSNA

Susidės iš dainų, smuikų orkestros, klasiškų šokių 
' ' . ' • ■ ir kitokių įvairumų. ! / ' į ■/

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
-(Priešais “Bridge Plaza” 

/2Ž1 South 4th Street 
‘ Brooklyn, N. Y. ' ‘'

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

PARSIDUODA FARM ŪKĖ
Geriausiame stovyje, arti , miestelio, 
arti mokyklos, prie gero cementinio 
kelio, 14 mylių nuo Philadelphijoš-i- 
parsMuoda farmukė.

rFarmukė turi apie 7 akrus žemės 
ir truputį miško. Nauja stuba, nau* 
jas garadžius, naujas-modemiškas, 
elektra apšviestas vištininkas isu

* Kaip jau visas svietas žino, 
! ateiantį antradienį, lapkričio 
; 6 d., bus visuotini rinkimai.
Tą dieną dirbtuvės bus užda
rytos. Tos dienos vakare Dar
bininkų (Komunistų) Partijos 
ir Jąurtųjų Darbininkų (Ko
munistų) Lygos Brooklyno 
sekcijos rengia šokius su pro
grama ir žaislais. Vieta: 
Brooklyno Darbininkų Centre, 
56* Manhattan Avė. ;

Visi, seni ir jauni, galės gra
žiai linksmintis ir laukti pa
sekmių rinkimų. Ten bus 
pranešama, kaip eina rinkimai 
visoj Amerikoj. Būkite’ visi. 
Įžanga tik 25 centai ypata'i.1

Tel. Lackawanna 2111

Otto Meyer, M. D 
245 West 43rd Street 

West of Times Square 
NEW YORK CITY

- . Ofiso Valandos:
o pietą

Tai ištikro augštos rūšies pa
gyrimas LUCKY STRIKE Ci- 
garetams, kuomet yra žinoma, 
kaip rūpestingai Florence 
Easton turi sergėti savo bran
gų balsą; tatai ypač mes turi
me įvertinti, žinodami, kaip ne- 
atlaidžiai turi savo dailėje la
vintis Operos dainininkai ir dai- 
nininkbs ir .kaip jie nuolat turi 
žiūrėt, kad išlaikyt mums pui
kiuosius tonus savo brangių 
balsų.

SCHIFFRINO APGYNIMUI 
PARENGIMAS *

Lapkričio 12 d., vakare,. į- 
vyks Brooklyno Darbininkų 
Centre parengimas, kurio pel
nas eis gynimui draugo Schif- 
frino, bučerių unijos.nario, ku
rį valdžia ir socialistiniai uni
jos vadai nori pasiųsti visam 
amžiui kalėjiman. šį paren
gimą ruošia Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo Brookly
no Sekcija.
(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

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

“KONCERTAS IR BALIUS 
dvieilis kvartetas , Ufa, vadovauja
mas V. Žuko, subatoj, 3 d. lapkričio- 
November, 1928, “Laisvės” Svetainė
je, Cor. Lorimer and Ten Eyck Sts., 
Brooklyn, N. Y. šokiai prasidės 6 
vai., programa 8 vai. vakare.—Kad 
žinoti, jog bus puiki programa, už
tenka pasakius, kad UFA rengia. 
Aišku, kad jie duos ne by ką. Dai
nuos solus LILLIAN KAVALIAUS- 
KIŪTĖ, kai ant sparnų kylanti nau
ja, jauna, talentinga dainininkė. Vi
sų laukiamas girdėti ir matyti dviei
lis merginų kvartetas ALDA - irgi 
dainuos čia. Sienos braškės ir lan
gai drebės, kada užtrauks UFA sa
vo naujausias dainas. Paragavę 
UFOS užkandžių ir gėrimų, patirsite, 
kas yrą tikrasis skonis.—įžanga ypa- 
tai 50 centų.”

.. 1 •• m ; ■> s ; • . < «. t |
Po galais,' po plyšiais, reikia 

suskubti,, kad nepasivėlinus.
Sportiškas Jaunuolis.

PASIRANDAVOJA labai 
kambarys. Yra elektra
kambarys. Yra elektra

telefonas. Randa nebrangi, 
rit puikaus ir su visais parankumais 
kambario, tai kreipkitės po No. 170 
Stagg St., paspauskit varpelį R. O., 
Brooklyn, N. Y. (262-265)

PASIRANDAVOJA puikus kamba- 
» rys, yra šiluma ir visi paranka
mai. Atsišaukit po No. 710 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (262-264)

Laikraščių 
ypatingai 
muzika.
naturalizuotais Amerikos pilie
čiais, mes niekuomet nepraran
dame prisirišimo prie tos mu
zikos, kurios mes išmokome bei 
prie kurios pripratome, būdami 
savo gimtoje šalyje; ta gimtinė 
muzika mus sužadina ir taip sa
kant suteikia mums įkvėpimo. 
Todėl mums ypatingai yra įdp- 
mu, kad toks didelis skaičius 
Operos žvaigždžių—moteriškių, 
žavinčių mus savo nepapras
tu gražumu ir savo užburian
čiais—maloniais balsais, naudo
ja LUCKY STRIKE Cigaretus 
delei nervų atliuosavimo, poil
sio; jos žino, jog šie cigaretai 
suteikia suraminimo ir smagu
mo ir kad jie neikiek neerzina 
gerklės.

. Florence Easton, Metropoli
tan Opera Kompanijos soprano 
ir primadonriaį yra viena iš 
daugėlib opėratiškų žvaigždžių, 
kurios 3 į&sirinko’ LUCKY 
STRIKE, kaipo savo mylimiau
sius cigaretus. Kalbėdama apie 
ta pasirinkimą,1, Madame v Eas
ton Sako apie LUCKY STRIKE 
Cigaretus: ;

O—CHĄ—- URA!
Ufos Koncertas Šį Vakarą!
Kur britva ? Reik apsiskus- 

ti. . . bet ne! Juk ten sueis 
daugybė merginų. O aš po 
dienos darbui atrodau išblyš
kęs; bėgsiu į barbernę. Tai 
dailiau apskųs ir atrodysiu 
taip, kaip reik.

Beje, kada pradžia koncer
to?... Kur “Laisvė?!” 
čiau pėtnyčios laidoje 
skelbimą. O, ve, šitai

Šiandien, lapkričio 3, New 
Yorke įvyks revoliucinių dar
bininkų demonstracija, kurią 
rengia Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partija. Prasi
dės nuo kampo 42nd St. ir 
Park Ave., netoli Grane) Cen
tral stoties, ir trauks iki Dar
bininkų Centro, 26 Union Sq. 
Tai bus pirma revoliucinė de
monstracija New Yorke. .

NAUJAUSI REKORDAI
—••„'■T" —Ufa Choro 

S jvk \ “Fordu- 
Akasf,” “Bėda, 

l H t K -J ka<! giltinė
ėda.” st. Pil- 
kos “Kelionė 

11 aplink mėnu
lį,” “Rūtų Polka,” “Kareivis par
grįžęs rado mdtinėlę grabe paguldy
tą.” Vanagaičio—Daug juokų. Men- 
keliūniūtSs, česnavičiūtės ir kitų vi
sų dainininkų rekordus ir roles gali
te gauti tiktai pas Joną Amrozaitį, 
muzikalių . daiktų ' .’krautuvėj, 560 
Grand; St.,. Brooklyn, N-- Y. Reika
lauju pagėlbininko bile ypatos.

■ PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. 11 kuopos susirinkimas 

bus panedėlyj, 5 lapkričio, po No. 
1214 Spring Gąrden St., 8 vai. va
kare. Visos narės ateikit . ir naujų 
atsiveskit. ' Sekr. J. S.

(261-263)

Ar Bus Susikirtimo su 
Lietuviškais Parengimais ?

Kaip pasirodo, tai šiandien 
ir rytoj Brooklyn© bus ir lie
tuviškų parengimų. Bet jie 
negali pakenkti viršminėtoms 
tarptautinėms 
Žoms. \ Kodėl ?

ios dienos demonstracija gat
vėse įvyks po piet ir rytdienos 
Mądison Square susirinkimas 
įvyks taip pat po pietų. Na> 
o lietuviški 
vakarais. ' 
susikirtimo.
Įima visur dalyvauti

.RENGIA LYROS CHORAS
Nedelioj

11 d. Lapkričio (November), 1928
KLAŠČIAUS SVETAINĖJ

Betts and Maspeth Avenues Maspeth, N. Y
' Koncerio pradžia 3:30 vai. po pietų

BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 

bus panedėlyj, 5 lapkričio,' “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit ir naujų narių atsiveskit.

< Valdyba.
(262-263).

Sekmadienio vakare, Natio
nal Hali, 91 Clinton Ave., 
Maspethe, yra rengiamas S.L. 
A. 250 kuopos vakaras. Pro- 
gram,ą išpildys artistas Pilka 
su savo trupe ir senelis Skin- 
deris, kuris šoks gražius šo
kius .

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Lelijų šaknų 
RūtU 
Rožių 
Remunėllų
Seneso plokščiukių 
Salmėčių 
Šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Tdtorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin avi jų šaknų 
Trūkžolių • 
Valerijono Šaknų

- Kiekvienas, žinodarhas savo prigimto! kalboj apie kokią lietuviškų 
gydančių žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į manė, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą. •

. Petras Kundrotą ■
Ph. G. Vaistininkas (

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

‘ Phone, Greenpoint 2017, 2860-3114

“Per paskutinį Metropolitan 
Opora Kompanijos maršrutą 
man teko daugelyj vietų pa
buvoti Pietinėse ir Vidurva- 
karinėse valstijose. Kur tik 
aš nėjau, visur mačiau vis 
daugiau ir daugiau žmonių 
rūkant LUCKIES. Jie da
bar sužiųo, ką aš sužinojau 
jau keli metai atgal. Tai yra 
geriausias pasaulyje šių ci- 
garetų kvapsnys ir tas fak
tas/kad "jie visiškai nekenkia 
nei gerklei nei kvėpavimui.”

i iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
________ lomi; gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

alirOa gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir .už daugiau.
Grybelių
Gvazdikėlių
Imbiero šaknų
Juodšaknių
Kadugio uogų
Kaštavolų
Kmynų
Liepos žiedų
Lisnikų

\ Metelių
Medetkų
Mėlynių uogų
Našlelių
Puplaiškių
Parušanijos it

daugybę kitokių

“LAISVĖS’’ ’SVETAINĖJE
Lorimer ir Ten Ęyck Sts,

^geriausiai; patarnauti, 
įtuyiSkų Žolių? šąl 
gerinau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių SėkluKių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų.
Čepronėlių j 
čobrių 
Čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių I 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių .
Dagilių 
Debesini 
Garstyčių

■ PAJIEŠKAU Bronį Pocių, kuris gy- 
' vendavo Montello, Mdss. Jį* sųei- 
j davau 1912-13 ir 14 metais Camb- 
! ridge, Mass. Paeina iš Lietuvos, iš 
Ylakių miestelio, Kauno rėdybos. 
Prašau atsišaukti pačiam arba ži
nantieji apie jį praneškite man, už 
ką būsiu labai dėkingas. Turiu del 
jo svarbių žinių iš Lietuvos. Rašy
kite ant šito antrašo: A. K. B., 
5352 West Division St., Chicago, Ill. 
(Cragin Sta.) ' (261-163)

PARSIDUODA kendžių štoras su at
daru langu. Yra fountain- ir car

bonator. Taipgi 4 kambariai. Ga
lima pirkti pigiai. Atsišaukit po 
No. 99 Union Ave., Brooklyn, N.Y.

(262-264)

PROGRAMOS IŠPILDYME 
DALYVAUJA 7 t x ,

. LYROS ir AlftO 
vadovaujant, f V. 
Dainuos bendrai ir. pavie- 

> niai'jiaujausias dainas.'
:. Lyros Choro dvieilis kvar

tetas UFA, kiuris smarkiai 
progresuoja ir energingai 
rengiąsi prie koncerto.

. M. ČESNAVIČIŪTE, kurią, 
sulig jos maloniai skam
bančio balso, galima pa
vadinti lietuvišku viever
sėliu,—soprano. /

. K. MENKĘLIDNIDTĖ-JA
NUŠKIENE,’ kuri pastarai
siais metais'veik nuolatos 
veikia angliškuose teat
ruose, žada lietuvių pub- 

‘ likai parodyti savo 'pro
gresą.
Rusas LEO REONICK, 
garsus operos dainininkas, 
tenoras. »

Po koncertui šokiai .

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris, kuri ima 

drapanų skalbimą į namus. ' Su iš
lygomis susitaikysime., (jreit kreip
kitės.—H. W 
Ten Eyck St

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

yisai žiemai pašaras—tik eik ir gy:- 
v|nk. ; j :
! Dėl platesnių žinių ir kainbS, 
kieipkitės ypatiškai >ar laišku pąjs 
pAtį. savininką: ... .... . . . i'
H ■ L i ’ ? V: Jr JACKSON : ? i ?
P. O. Box 105, Gibbstown, N. J.

(261-264)

PAJIEŠKAU draugo, kuris gerai su
pranta ' ' duohkėpysfėš . , darbą ir 

norėtų ' eiti į C partnerius.- Aš 
(luonkepyklo's daįrbo nehioku,' tik esu 
savininkas: bekernės ir Štbp;.> taipgi 
ir 18 gyvenamų kambarių. Bekernė 
60x125, Tsti 2 peęiais. ' Jeigu kas no
rėtų pirkti; sutikčiau ir parduoti. Del 

>informacijų kreipkitės tuo- 
laisku arba; ypatiškai Šiuo ad- 
Jos. ' Kupranis, or'7h T 
Detroit,; Mich.

likiteU,pąrtnėriu bu- 
ilr rgrosernės < Bizni d, ■ sirba kad

SMAGIAI PASIŠOKSITE, GRIEŽIANT 
HELENOS RETIKEVIčIUTeS 

\ . ORKESTRAI (

NAUJA LIETUVIŠKA VALGYKLA
Pranešu Visiems lietuviams, kad aš 

atidariau puikų rest ' * '
galimai gauti ' skani 
amerikoniškų Sraigių, 
dėlės, patarnavimas 
dagus. Kviečiu atsl 
sttikrinti.-rj.' . Stols,

i Avė., Brobklyri, Ni

' ir maliorius
Nufotografuoja 

h* numaliavoja 
® visokius ])av<!ik-

sius įvairiomis 
W* .mĮĮW| spalvomis. At- 

naujina senus ir 
kraJavus ir su- 
daro su ameri- 
koniškeiis.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

PARSIDUODA grosernė ir delikate- 
sen. Gera proga pirkti. Atsišau

kit po No. 459 Keap St., Brooklyn, 
N. Y. , (263-268)

jaus 
re su 
Avė.
GERĄ?
černės „
paiTntų visą .biznį -ant ‘savęs ‘ pėr ke- 
liatą mėnesių, kol sugrjžšlu iš Lietu
vos. Jei kas panorėtų pirkti, tai pi
giai parduosiu. Naudokitės proga. 
Kanton, 3525-^-3rd Ave., Bronx, N.Y.

,(261-266)

“Džiūrė” -»rado kaltu antro , 
laipsnio žmogžudystėje James 
Maffetą, 30 metų, kuris, .lie- 
pos^ mėnesyj e suvažinėjo* An-, 

. Liūdįninkai pdr 
affet buvo' girtaiB1

įfejįjE

; > i <256-69 u---- -

' • -JUNIPER 7646 '. -r,

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. n' y.- , •




